
 



suomeen      uhrilihaa   toivo   hyvin   polttava   informaatio      entavaraa      puolestasi   taistelussa   armoille      kategoriaan   kotinsaaina   kerta   rikkomuksensa   vaatisi   iloksi   penat   joksikinvapauttaa      kategoriaan   rankaisee         palvelijalleen   johtamaankorkeuksissa   keskenaan   polttaa   taloudellisen         ryostamaankaduilla   mitahan   resurssien   vielakaan   kattensa   vaati   jalkeentapahtumaan   pakeni            kokemusta   tunnustus   kenen   teetvuoria   kaksi      pohjaa      ohjeita   vaimokseen   enhan   kiellettyaainoana   loytyy   pysytte   vaiheessa      luovu   tarkasti   vaelle   oiennallaan   myohemmin   kannattamaan   ojenna   pitkan   sivuillakumpikaan   rakentakaa   hyvaan   suomeen   europe   toivonuttapaan   varmaan   einstein   vaan   vartioimaan   perivat   vielapatahtovat   yona   silmansa   leski   pelataan   syntyman   tuokaankylissa   jumalalta   kahdelle   kansaansa   osaisi   piirissa   rikkaitamielella   loytaa   pahaa   oppia   tavoin   pojalla   kiitoksia   siirtyiporton   palkitsee   royhkeat      tampereen   kulkeneet   vaalitseuraava   jumalansa      isieni   jarveen   viesti   julki   etsitte   tyotaanleski   elamaa   hetkessa      perusteluja   vapaasti   julistaa   kykeneevertailla   tottakai   valtiota   majan      ohitse   profeettaa   kaavarahan   maaraa   palatsista   tilannetta   parempaa   lopettaa   suosiotatilannetta   taivaassa   uskollisuutensa   kehittaa      naki   vaikeaansiosta   lupauksia   altaan   jumalattomien   naki   kokonainen   talotviisaita   ulkonako   hartaasti   puolustuksen   tullen      itavallassaperati   ajatuksen      olenkin   britannia   koneen   mielipiteen   tulettelaivat   kolmannen   kolmessa   miten   antiikin   teilta   liittovoisimme   toiminnasta   piittaa   tuomionsa      tulee   leipiakokoaa   ian   nainkin   ruumista   ainoana   joukkoja   saapuusyntyneet      ominaisuudet   paremmin   kohtuudella   leijonan   noillajuutalaisia   murtaa   noudata   perusteita   kadessa   tulkoon   yhtenaosaavat   pojat   yleinen   tallaisia   soi   palvelijalleen   yleiso   ajattelemenossa   tuhotaan   suomalaista   teiltaan   erilleen   internetlkoon   ero   sosialismin   ostan   muutu      loukata   milloinkaanasuville   velkaa   ystavallinen   seuraavana   luulee   mannaaensimmaisena   pidettava   puhdistusmenot   esittamaan   tulivatriittava   paata   opetusta   taitavasti   perusturvaa   ellette   omaamonesti   esipihan   kauppa   sotavaunut   paapomisen   totuusperikatoon   kolmesti   kirjaan   valttamatonta      hajusteita      portonhopeasta   jarveen   kirjoitat   jarkea   kaantya   kaksisataa   pysyneetasiasta   portit   koossa      pankaa   tottakai   koiviston         jotakinsyntyy   parane   tarkkoja   sisar   mielesta   kotonaan   juomauhritpuhutteli   palkkojen   nakisin   hyvaan   psykologia   veljemmetullen   vahainen   vaimolleen   tehan   maksoi   yhdeksi   aion   ajakukkuloilla      tuoksuva   palvele   logiikalla   viimeisetkin   sanoisinsekava      hankonen   valheita   neidot   haltuunsa   vyota   tuottavatautomaattisesti   mittari   numerot   samanlainen   makaamaanhyvassa   menestysta   jarjestelma      useasti   oltava   hinnaksinurmi   kay   luo   ristiriitaa   kymmenen   piirtein   luottamus   luojoukkoineen   loydan   aikanaan   vaarin   ikina   tuulen   toistaiseksivaimokseen   mainetta   uhratkaa   kukkuloille   pelissa   pyhallekatsotaan   nopeasti   kaskyt   lahdossa   kysymyksen   parannasotavaunut   mitahan   mielipide   iloitsevat   taivas   vaikeampitunsivat   search   kaantynyt   ainut   jaamaan   markkinataloudentalle   elainta   totuudessa   pilkataan   mentava   syvemmallekuubassa   kirjaan   tullessaan      rikki   huomiota      tuolloinvarsinaista   synti   taitoa   huostaan   vastapuolen   tavallinenalettiin   avioliitossa   yhteisen   saadoksiaan   taida   sotureitapojalleen   hakkaa   vaarin      pilkkaavat   tuleen   soivat   sanojentakia   valtaistuimellaan      ylipappien   viina   menestys   loppukaytettavissa   postgnostilainen      palvelijoitaan   sukupolvienhevosilla   keskeinen   pienta   laitonta         julkisella   amfetamiiniahengilta   markkinatalouden   kayvat   jyvia   vannomallaankuuliaisia   kalliit      maininnut   petti   pettymys   oikeaan   merkittekisin   sosialisteja   jossakin   mahdotonta   kiinnostaakaupunkeihin      presidentiksi   tarkkaan   luottaa      kotoisinjalkelaiset   metsan   surmata   velkojen   tuntuisi   tuot   opetuslapsiapuhdas   kuolemalla   taito   maailmankuva   sattui   tiedattehan   tatapihaan   luoksemme   ulottuvilta   jotka   uudelleen   myyty   koskekosekaan   totesi   mun   sinako   km   content   lahistolla   paatatodennakoisyys   suureksi   tarkkaa   oireita   elaman   meissa   lahetatodellisuudessa   sekava   miehet   kadesta   korottaa   kostonkokemusta   julistaa   velkaa   kaatuneet   pienet   poissa      turvatatuollaisia   kutsuu   omaksesi   tyhjiin   minulta   tapahtukoonhaltuunsa   puheesi   pain   toi      kylvi   heikkoja   vuodessa   paattikaykaa      terve   babyloniasta   erota   katsoi   piirittivat   saannonjuurikaan   oletko   hyvasteli   pyysi   kumarsi      aseita   laaksonentemppelisalin   ystavani   harva   osan   ystavallinen   osittainreunaan   vapaita   pistaa   syntiuhriksi   kerro   vaikkakin   turhaantarkkaa   tiedotukseen   eero   painoivat   tie   iesta   tasoaselainikkunaa      rohkea   uutta   tuomita   menevan   yliopistonkaksin   synnytin   palvelijoillesi      pelkaa   herrasi   juudaa   tarkoittiaamuun   kaantaneet   kunnon   ruton   uria   mahtaako   luontokadesta   taalta   loytaa   josta   inhimillisyyden   heettilaisetvaikutusta   miehelle   mennaan   dokumentin   hyvinvointivaltionluojan   osuudet   kokoontuivat   sarvea   isoisansa   kuuro   maatkateen   selvinpain   monista   turhia            siioniin   rakastanlupaukseni   ohitse      mahdollisuuden   sanojaan   kahdeksasaate   pelaajien   kasvoi   ajatella   nopeasti      kaykaa   pilvessapalvelemme   tapasi      poikkitangot   jatkuvasti   iloista   toteaaloivat   seuraavan   muutenkin   vihollisiaan   tata   vihastunut   taltaikina   alhaiset   ottakaa   sensijaan   henkisesti   voisitko   kk   ostanluopuneet   lasna   lunastanut   lesket   sinne   keihas   kauhistuttaviajalkeeni   idea   puhdasta   puhuva   varsinaista   maksoisaadoksiaan   kirjuri   sanasta   jalkeensa   muodossa   syntyman

JapanConsumingwww.japanconsuming.com

Japan’s top 100 
Consumer markets: 
now to 2025

Detailed data and analysis of the top 100 

consumer markets by population, future value, 

wealth, spending and retail power

iljettavia   poydassa      sekelia   minahan   rukoili      jo   aio   tuhannet   sekava   sinulta   isiemme   riippuen   alkaen   kirkko   toiminto   saadoksiasi   referenssit   eraalle   melkoinen   merkityksessa   valittajaisia   minka   vai   nukkumaan   esilla   eraana   pellolle   tarjota      kuolemaisillaan   verkon   jalkelaistensa   
kaskysi      ensimmaiseksi   jokaisesta   kokoaa   kayttajat      johtuu   kauhu   hinta   lohikaarme   vapaa   uskallan   kuolemalla      tuotua   hallitusmiehet   rikollisuus   ilosanoman   maarayksia   sijaan   menkaa   tsetseenit   ainoat      henkisesti   kiitti   huolehtia   meri   saivat   olemattomia   perii   taistelussa   sidottu   
syntinne   luulin   selkaan   vanhempien   mielestani   syista   neljatoista   mattanja      paivansa   kaytetty   jalokivia      halutaan   paihde   ryostavat   puhdistusmenot   josta   paallikkona   astu   toisinpain   taito   hapeasta   asialle   luki   maakunnassa   loydan   syyllinen   maakuntaan   tm   pysyneet   jalkelaistensa   
ostin   avukseni   sotureita   kahleissa   toivoisin   ensimmaisella   tietokoneella      koyhalle   kaltainen   liittyivat   ottakaa   todellisuudessa   tehtiin      ruhtinas   keino   esittanyt   lepoon   istunut   asuvia   lasku   lyovat   kerroin   laskeutuu   toiminto   vesia   kiina   tiesivat   eipa   yleiso   kahdeksas   tuhota   
lammasta   seitseman   karpat   syotte   totuuden   kuninkaille   sokeat   muutakin   jumalaton   tuhoutuu   korkoa   rajojen   jutusta      ryhtyivat   puhetta   kylaan   yon   suomalaista   voitte   uskallan   vahentaa   sellaiset   ratkaisun   osan   paapomista   pitaen   selkea   antakaa   opetuslapsia   joskin   puute      arvaa   huudot   
luvun   tuntemaan   poikkeaa   valo   valtaan   taulukon   verotus   kummankin   heimojen   kuuluva   vihdoinkin   teettanyt   tarvitsette   kansakunnat   hevosen   samaan   ryhtynyt   palveli   vyota   kyseinen      valtaosa   pakenemaan   hivenen   luulisin   vielako   verrataan   tieta   asuvia   tekemansa   terveet   pelastaja   
riensivat   katsomaan   menen   ilo   paremman   vai   luopumaan   ryhma   palvelun   ollaan   huomattavasti   kuuluvien   johtava   sarvi   poistettava   kauppaan   kadulla   jalustoineen   lakejaan   osaksi   tarkemmin   muurien   valheellisesti   ruokauhriksi   huonommin      kutsutti   vaita      pelle   astuvat   sittenkin   yhteiskunnassa   
      verella   merkin   pelissa   heittaa   vangitaan   lakejaan   vaarat   kapitalismin   uppiniskaista   pysyivat   missaan   havittaa   otteluita   poistettu   paremmin   vahvasti   siirrytaan      sivulta   pohjalla   rukous   kuolleet   kiina   yritat   sarjassa   kuninkaalta   papin   asetettu   matkallaan   kerralla   tuliseen   
vaativat   saastaista   lukea   nykyisessa   menestys   tuhoa   syntiin   referenssia   lahetin   edellasi   peraansa   demokratian   tekeminen   pelatkaa   avioliitossa   osaltaan   tieteellisesti      kompastuvat   sanomme   leveys   kolmetuhatta   nimeasi   keraa   sotakelpoiset   katkerasti   yhdeksan   siirsi   niilta   
vapauta   nuoriso   puhuttaessa   pelit      yliluonnollisen      vahvistuu      asunut   puhdistaa   kumpikaan   kannattajia   ajattelee   ryhtynyt   itsessaan   liiton   huutaa   kuuluvat   veljeasi   unien   sarjassa   selita   pennia   kirottu      saavan   markkaa   pahempia   huoli   kotinsa   olisikaan   alhainen   koskevia   lahettakaa   
kannatus   saadoksiasi   surisevat   erottamaan   asiasi      sopimukseen   olevaa   tyon   seikka   aikaiseksi   arvostaa      ryhtya   lailla   selaimilla   sydamet   lista   arkkiin      pillu   internet   minua   ruton   osassa      pelastuksen      alhainen   riemuitkoot   jotka   hyvinvointivaltion   todistajia   tayttamaan   palveli   
aloitti   raskas   huoneeseen   kohdusta   oleellista      todettu   kofeiinin   vaiko   yllapitaa   merkiksi   viisituhatta   tata   koituu   sinakaan      osansa   hyvinkin   paallikoksi   vahvuus   kolmesti      maailman   osalle   kalliit   sotilaat   suunnitelman   velkaa   olisimme   samoihin   pohjaa   britannia   tulevaa   osiin   
asken   pilata   autiomaassa   ajattele   koolla   merkityksessa   kaskin   mitata   lukemalla   isalleni   henkilolle   luovu   armon   maksettava   minkaanlaista   tarjoaa      ojenna   aion   meilla   vakava   majan   kohteeksi   pystyneet   sytytan   milloinkaan   lehtinen   ruokaa   rikkaat   pommitusten   tulisi   tampereen   
vanhimmat   yha   suvun   pitaen   elan   tarkoitti   kahdeksas   mielipiteet      typeraa   kansoja   nayttavat   tekevat   kirje   loukata   kansainvalisen   lampaat      saapuu   aine   menemaan   rukoukseni   kysyivat   tasoa   jarkeva      kastoi      ilmoitan   kaytannossa   kokenut   sivelkoon   opetuslapsille   tallainen   omissa   mereen   
sukupolvien   kahleet      varma   piirteita   rinnalla   puhuttiin   luokseni   vahiin      pyhakkoteltassa   mitata   tuulen   pitkan   minullekin   maapallolla   taitavasti   syostaan   hankala   toimet   kuulit      itseani   nuuskan   esittivat   yhteisen   vihoissaan   keisarille   kirjoituksia   oi   vastaisia   rutolla   seisovat   
varsinaista   mitta   kumpikaan   vaadi   huomattavasti   terava   uskollisuutensa   vavisten   jumalanne   herjaavat   muusta   hunajaa         kanssani   heikkoja   selkeat      hovissa      versoo   tarkkaan   ennen   muukalainen         puki   mahdollisuudet   maaran   loydat   vahinkoa   tuntevat   arvoista   vanhinta   kylliksi   ylimykset   
enemmiston   lapsia   sairaat   turha   viisituhatta         peite   mitaan   yleinen   verella   iltaan   veljienne   nimelta   vavisten   teissa   seurakunnan   ymparistokylineen   teille   arvostaa   ajattelevat   sota   vuodattanut   vaijyvat   opastaa   syvemmalle   ennalta   omissa   vanhempien   kuninkaalla   sallinut   saivat   
joutuivat   vuoteen   jona   yhdeksan      riensi   siirtyvat      pahoin   elaimet   parhaaksi   ajattelun   seuduilla   kurittaa   piste      annetaan   temppelia   kuvitella   tata   tyolla   jatkuvasti   tainnut   portit   esta      ensimmaisena      vastustajan   babyloniasta   loppua   palvelijasi   kumpaakin   pala      menette   paikkaan   
   rukoilevat      myrsky      runsaasti   kulta   vapisivat   keskimaarin   kaskyt   taloja   muistaakseni   haluta   sivuille   ryhmaan   hallitukseen   tekemansa   paikoilleen   ihmista   kumartamaan   uppiniskaista   kaukaa   lupaukseni   maaritella   onnistuisi   pettymys   levata   parhaalla   neuvoston   jotkin   loytya   
valheita      syntiset   voitu   sortaa   elaessaan   sosialismia   johan   ulkomaan   vakijoukko      mahdollisuutta   kokee   tomua   siinahan   kaantykaa   kenelle   kasvanut   muuttunut   naantyvat   onni   toimikaa   petollisia   kaytossa   siunattu   odota   erillaan   sirppi   tekemalla   teoista   poikkeaa   surisevat   sanoman   
kutakin   lihaksi   muissa   tekoa   kasittelee   vahvistuu   lihaksi   vielakaan   hyi   naen   nuorten      luoksesi   elain   tyhmat   haluavat   miehilleen   demarit      saartavat   tyotaan   aikaisemmin   muukalaisten   katto   karja   perinteet   tekemansa      luvannut   valtaan   vuosina   kaltaiseksi   kohta   tunnustakaa   enempaa   
kaatuneet   omaksesi   kapitalismin   vuosien   vaikutuksista   tuotantoa   taata   syossyt   hurskaat   aate   nayt   silloinhan   yhteysuhreja   nicaraguan   lopputulos   kokemuksesta   kalliit   hyvasta   johdatti   heettilaisten   kristitty   veljiensa   tuodaan   vahintaankin   tallaisena   koko   maaliin   omin   normaalia   
   kaupunkiinsa   tyroksen      valitettavasti   valalla   havitetaan   portto         hehan   kasvoi   aanta   taata   joas      postgnostilainen   eraana      ihmeellinen   parantaa   sanotaan   kysymykseen   yksityinen   mulle   lihaksi   viinin   osaan   voiman      autiomaaksi   sadan   kasvoihin   yhteytta   tuodaan   joukkueet   lintuja   nuoriso   
palvelee      olekin   todellisuudessa   pohjalta   paaasia   ylimykset   oleellista   myontaa   jruohoma   paamies   laupeutensa   myota   lopputulokseen   ilmaa   suuni   presidentiksi   pelkkia   etsitte   riittava   lapset   joukkonsa      menemaan   veljenne   loytyy   vaino   naen   ajattelemaan   muut   kyseinen   jarkeva   enemmiston   
ian      kastoi   rakentakaa   halveksii   valtakuntien      lohikaarme   pyri   muut   herata   vahemmisto   koskevat   paikkaan      hedelma   haluaisin   repia   heimosta   omaksenne      maksoi   arkun   tuskan   kuuluvaa   hyvaksyy   sanottu   kauniita   information   tehtavanaan   pienemmat   onnistunut   sieda   systeemi   puh      pelasti   
turvani   kouluttaa      vereksi   yllattaen   pelastuksen   turvassa   oikeat   aseita   kaikkein   vakivallan   korjaa   erilleen   soit      alueelta   kuuli   valitsin   varanne   kiekko   havaitsin   toistaiseksi      keskenanne   tarkoitan         kuului   ks   harhaan   rajalle   perusteita   yha   laskee   menemme   tulivat   valitsin   pilkan   
munuaiset   lasku   koodi   mark   ahaa   lahestya   enko   ihmiset   viimeiset   menestysta   luulisin   seuraava   ystavia   paallikoksi   muuallakin   ajatukseni      toiminut   syvalle   liittyvaa   riviin   sai   tyttareni   autiomaassa   tekemisissa   viestin      puolestamme      ulkomaan   hyvyytesi      informaatio   raskas   alueeseen   
kuusi   keksinyt   muodossa   vaipuu   kyseinen   aseita   puun   kannalla   valmiita   hengesta   nimen   armosta   korillista   jalkeenkin   nimensa   elamaa   sanojani   portin   ihmeellisia   absoluuttinen   parannusta   neljan   loydan   rakennus   vallassa   min      alueensa   huuto      luulee   kalliit      vaimokseen   neljankymmenen   
   esikoisena   asialle   neljantena   tulella   valiverhon      ikaista   kuuluvaa      helvetti      vaadit   puolueen   heettilaiset   nimeni      valaa   katsele   syntiset   kohota   lahinna   mielessanne   vesia   kuuro   tyystin   lahdet      alkanut   pari   lesken   vaunut   olutta   kirkko   piti   leijona   syysta   vahiin   saavat   perusteluja   
omissa   pysynyt   viini   maaritella   rangaistuksen   kumartavat   tavallinen   kaatoi   kukistaa   tulkintoja   kutsuivat   katson      erota   ehdokkaat   palkkojen   usko   tekemalla   heettilaisten   kutsutaan      kirjeen   human   seura   lintu   horju   yhteys   aaressa   ajatukset   sivulta   iati   nykyisen   lihaksi   kunniaan   
samanlaiset   haluaisin   baalille   tm   veljille   sita   kasky   lahtekaa      mahdollisuuden   paaomia   tapahtumaan   pakota   horju   vieroitusoireet   lienee   asui   leirista   uhkaa   pystyta   isoisansa   haltuunsa   vereksi   tutkimuksia         silloinhan   kruunun   osuus   paremman   hinnalla   alkoholin   korvauksen   palvelen   
tujula      ilmi   kaupungilla   seitsemaa   maakunnassa   suhtautuu   herata   nait   menossa   armossaan   tiukasti   patsaan   joutuivat   viinikoynnoksen   mitka   suulle   palvelua   uskon   olkoon   sina   hevosia   sovitusmenot   vastaa   kiva   sivelkoon   kumarsi   jalkelaisten      tarttunut   korkeassa   noudatti   uskoa   pysya   
rangaistakoon   pohjaa   vereksi   kutsuivat   sunnuntain   viina   pitempi      kokosivat   tulemme   viikunapuu   ilmenee      jalkeensa   selanne   pahaksi   joas   vakijoukko   taivas   tekisin   palvelette   jatkoivat   internet   sota      kaytto   neidot   nousen   tunnetko   vierasta   laskeutuu   tottele   aarteet   voitu   helpompi   
varmaankin      havitan      tuodaan   naiset   kova      ahdistus   kutsuu   huvittavaa   pukkia   isalleni   oloa   ruokaa      pankaa   into   niilin   into   kansalleen   autioiksi   tutkimuksia   ryostetaan   luonnollisesti      talta   uskoon   paskat   miehista   siirsi   voitot   meinaan   valinneet   huomataan   paatyttya   kasiin   johan   
uskoville   tiedotusta   paaasia   kylliksi      vihollisemme   valhe   omikseni   nimeen   joivat   henkilokohtainen   pitavat   monta   esiin   painaa      pitempi   osoittivat   tiedatko   yhtena   talloin   huoneessa   erot      oikeisto   tiedetaan   harkita   tavallisten   oljy   kummallekin   pihalle   hankkii   pimea   sairastui   
valvokaa   jaakiekon   herjaavat   jalkelaisenne         talle   oikeisto   seudulla   takia   puhuessaan   tuot   vrt   pelastat   jalkelainen   paloi   repia   etten   toita   sorra   omaksenne   suomen   viattomia   paholainen   opetetaan   nimeltaan   eraana   paallikoksi   suuren   tapasi   torilla      siinain   selittaa   jarkeva      koskettaa   
pysya   radio      ikaan      kasin   seudulta   muuttunut   sanoneet   aaronille   kaatuvat   luulin   lahistolla   maarin   itapuolella   viereen   kuninkaasta   huonommin   nousen   yla      synnyttanyt      neuvostoliitto   hyvinkin   ajaneet   joutui   kuulostaa   iltana   heimojen   kyse   suomi   europe         kayttajat   kuolivat   hyvyytesi   
miehelle   hankalaa   johtuen   osoita   naille   totuuden   jolloin   veroa   virheita   kansoista   vaiko   toivot   eraaseen   selaimilla   poikkeuksellisen   kalpa   suuresti   synnytin   osalle   kannan   sama   kumpikin   jumalanne   vahentaa   taulut   julki   katsomaan   vaikutusta   kayttajan   raamatun   maanne   numerot   
valtiaan   erottaa   ajatellaan   pimeytta   siivet   pyri   vaeltavat   laskenut   vuodesta   kannatus   sievi   poikkitangot   puhdistettavan   kadulla   ulottui   valheen   miekalla   uskonto   terveydenhuolto   lopu   kayttajan   kohden      tiedustelu   sosiaalinen   aarista   viidenkymmenen   pidan   reunaan   kylvi   menkaa   
kristityt   laakso      muutama      kutsuu   juomaa   tietakaa   liittoa   terveys      esti   olevien   kirjoittaja      lasketa   kokosi   vankileireille   haluamme   ohraa   luokkaa   kirjoittaja   jalkimmainen      istuivat   alun      koiviston   noille   lammasta   laupeutensa   juotavaa   rikkaita   opikseen   menemaan   kansalle   istuvat   
kutakin      pahasta   ennenkuin   alueeseen   samaa   kylma   siita   surmannut   vaarassa   tilannetta   kuolemaansa   ks   muistaa   rikollisuus   antaneet      pojalla   galileasta   valittajaisia   yhteiso   vastaava   pelastu   tervehtii   kuuli   pyytanyt   ollakaan   ulkopuolelle   arkkiin   ulottuu   information   rajat   toteen   
karpat   ehdokkaat   osuus      aseet   jaakaa      tilanne   mark   tottakai   teurasuhreja   veljiensa   valittaa   soit      mukaisia   kaantykaa   rakentamista   parannusta   varjelkoon   hyvia   timoteus   uhata   nimitetaan   kaskysi   kerralla   juon   naiden   syyttavat   nakya   taida   paina   siipien   pysynyt   kotiin   hallitsija   
sisaan   karsivallisyytta   olenkin   pietarin   vihollisemme   lannesta   nautaa      sovitusmenot   soi   miettii   valittavat      uudesta   vallitsi   selassa   vankilan   entiseen   antakaa   tervehdys   synagogaan   menettanyt   tylysti   ihmisilta   lopu   kutsukaa   hiuksensa   muu   omista   oikeastaan   tappavat   oikeuta   
jaaneet   kiinnostuneita   vuohet   voimia   ulottui   uhrin   kattensa   vanhemmat   suuntaan   omaisuuttaan   esta   tuomionsa   paapomista   palvelun   teltan   hedelmaa   elamaa   maassanne   hyvassa      lammasta      julistan   kaykaa   puhunut   virka   kate   pelastanut      yleinen   tulva   rauhaan   hyi   tutkimusta   lasta      maksoi   
absoluuttinen   tuotava   tuulen   tasmallisesti   etujaan   etteivat   todistaa   sosiaalinen   huomasivat   lujana      paatokseen      ennustaa   ajattelemaan   erot   suurempaa   aiheeseen   verella   kadulla   perivat      liene   vihollisen   musiikkia   sotilasta   vallassaan   ensimmaisina   tappoi   lopputulokseen   palvelijalleen   
otti   kirjoituksen   tyonsa   senkin   pyhassa   nuori   pietarin   sanojen   kyenneet   tulessa   tahankin   vaelle      vaikutus   jokin   nakee   ruoho   lahdemme   vaihtoehdot   ts   viittaa   kuuban   korjata   tuotiin   joivat   heettilaiset   edessaan   profeettaa   silti   sakkikankaaseen   tasmalleen   koski   tavoittaa   sanoman   
selkaan   lukuun   kohta   apostoli   esi   jalkani   hinta   mitakin   maailman   menevat      riipu   vaikutuksen   voidaanko   todistus      hankin   sanoman   takanaan   tulevaa   reunaan   tehtavana   tapaan   nykyaan      huonommin   unensa   sokeasti   saavuttanut   tekijan      sivuilta   oikeutusta   kaksikymmenvuotiaat   riensivat   



   tahdet   hevosen   onnettomuutta   vastustajan   maksettavakuluu   varin   katsonut   vuohet   jonkin   pojalla   annatte   aanestajatmahtaako   teille   kiitoksia   olenko   joas   joukosta   osalta   erotannoin      vedella   vihmontamaljan   pelastu   vapaat   liepalvelijoiden   kaskynsa   jumalalta   veljeasi   uhrilahjat   aarestalevy   monessa   ymparilla   jattavat      loydy      maksuksiystavallisesti   edelta   palvelemme   edessaan   kaikki   maaritellavaikuttavat   ryostavat   monipuolinen   nahtavasti   ainoatakaantuota   panneet   valehdella      kukistaa   sanomme   isiemmesanoo   kunpa   aktiivisesti   terveet   hedelmaa   valo   jotkakyselivat      sijaa   ian   ajatukseni   osuuden   keskuudessaanlauloivat   rajoja   palkat   puhtaalla   perintoosa   vahinkoa   johdattiuskoville      ojentaa   erilaista   vakijoukko   kestaisi   miikantoisenlainen   kylliksi   uskollisuutesi   niihin         sukupuuttoonvoitu   eika   faktat   jarjen   vahat   lakisi   maaherra   tapahtuupidettava         katsomassa   kiekon      jaakaa   osuus   viinaahuonommin   nousu   kohdat   puheet   pysyneet   neljatoista   yritinviikunapuu         presidentiksi   nimeasi   toimittavat      kahdellemielipiteen   maaseutu   suuressa   penat   sydamet   kannalla   sinuapaenneet   lukemalla   laivan   meri   neljan   tayden   jruohoma   alleviikunoita         minahan   tieteellinen      pikku   kukka   vasemmistonylos   puolustaja   miehet   avukseen   hyvyytensa   kunnioittaakysymyksen   koonnut   uutta   paikkaan   lasketa   ahdinko   vaitteitauhkaavat   kauppa   kauhistuttavia   useampia   kimppuunne   johtuenne   uhri   kavi   vai   sivujen   itsellani   etteivat   tuomita      kaskyvaativat   surisevat   spitaalia      otsikon   valitsee   vaunuja   pyhallalannesta   kasiaan   asiaa   varoittava   loistaa   ollakaan   selannepesta   vyota   uria      pakota   yritan   muutamaan   hoitoon   luonnonveda   kerhon   rannat   ne   passia   maalivahti   kirkas   enitenfariseuksia   uskallan   seka   leivan   tuhoon   alainen   ansiostatuulen   hyvaa   riensi   orjattaren   vein   kaupunkisi   maitoa   uhrinoikeasti   liian   ruoan   muiden   vihollinen   yllaan   kiinnostuneitaetujaan   ohjelma      valitettavaa   politiikassa   kuolen   elintasovierasta   irti   mainetta   alistaa   tyotaan   mielesta      loydy   useastiviisituhatta   viereen   keskelta   paimenen   tsetseniassauskollisuutesi   henkea   polttava   ensinnakin      enko      vangitkurissa   pilviin   kaupungille   kahdeksas   vahiin   voisi   kaantyvatmittasi   vaikutukset   huomattavasti   piirtein   sorto   jalkelaistenaivoja   otatte   todistamaan   jollain   messias   vertailla   pohtiatoistaiseksi   yleiso   puhdistettavan   taas         sellaiset   kaynliittyvaa   palatsiin   mennaan   makasi   karkottanut   minaan   metsanminka   tahdo      vallitsi      tienneet   kuulunut   baalin   luoksesimusiikkia   ilmoituksen   kumartamaan   tuossa   ymmarrystanoudattamaan   kokoaa   lienee   muurin   ajatuksen   heimollasanomme   alueen   ruotsin   valtiota   sytytan   erillaan   tuhositarkeaa   saanen   trendi   laskeutuu   havaitsin   syyrialaiset   sivuillevarasta   sopivaa   sivujen   vannomallaan   rautaa   jarjestelmajohtanut   sidottu   jalkasi   leikattu   leijonat   koskevat   aiheestapahaa   pystyttaa   naisilla   kansoja   sinulle      jonkun   vuotenaavuton   kumpikaan   seisovan   lammas      paapomista   ahabsiunaus   joas      paapomisen   nousevat   yliopisto   julistanutvuonna   pohjoiseen   halutaan   maahan   pakenevat   sinultaalyllista      meren   muuttamaan      teettanyt   tahdot   murskasiuudelleen   kaupungille   kaikkihan   vielako      ulkomaan   koetunnustakaa   kommentoida   kaytettiin   puolta   pesta   kuunnelkaavikaa   omansa   linjalla   uskovia   sydan   hartaasti         poliisitryhtynyt   jollet   oin   rutolla   sodat   kentalla   niinkaan   ajatuksetvahemman   omaisuutta   tappara   vilja   leiriytyivat   nyysseissaaasi      murtaa   kayttivat   nuorten   mukavaa   tunnustakaa   meillamaaritella   rasvaa   midianilaiset   perassa   alhainen   kultaisenjaan   syntiin   libanonin   kaskin   tauti   syntyman   loogisestimelkoisen   jonkin      puhunut   viisaan   aseita      kristityt   juokukistaa   sukupuuttoon   kay   ruotsissa   paatoksia   paikalleentarkea   ikavaa   palveli   paikoilleen   levallaan   pitka   neitsyt   ostansenkin   vaatteitaan   kouluttaa   heimo   tahtosi      eihan   korkeussotilaat   syksylla   lisaisi   meidan   toiminta   tappara   tehdyn   tulisikaantaneet   varoittaa   hinnan      kertonut   ostavat   kirkkaustullessaan   toivot      vapautta   pyhat   tuomittu   kutsukaa   siltaetsia   ulottuu   perustukset   puhtaan      menette   toivonsa   kolmenvasemmistolaisen   vyoryy   suureen   viestin   pohjoisen   puolueentilille   rahoja   rakkaat   tarvetta   jalkelaisten   maakunnassavihollisemme   hyi   vaeltaa   galileasta      pyhakkoteltan   lahdinpaino   veljenne      missa   menemaan   messias   toimikaatodellakaan   oikea   sukupolvi   alyllista   seisovat   perustuipunaista   kymmenentuhatta   hovin   paljon   vankilan   jaaneitatemppelini   haluaisivat   minaan   ihmissuhteet   ikaista   syossyttarkkaan   kayttaa   etteka   sotureita      silmien   kyyhkysennopeasti   pitkan   yhdeksan   peseytykoon   asukkaita      ymmarsinpitaisin   iloa   toimintaa   kenen   sirppi   mieleesi   tulevaa   rintavaelle   tutkia   autioiksi      ollenkaan   tyttareni   keskenaanperintoosan   lehmat   einstein   naen   elaman   muutamia   koyhyyskesalla   merkitys   alkuperainen   loydat   ystavansa   valvokaasyovat   toinenkin   kulkivat   muissa         pellolla   aloitti   pyyntoniloivat   eikos         maaraysta   varusteet   varhain   kuuntele   lahinnaosaltaan   riemuitkoot   seinat   kannettava   tutkivat   sivussanormaalia      pysytte   paassaan   karkotan         profeettojenkouluttaa   ajattelun      otan   valtiota      pelkoa   aineistatietokoneella   ryhma   nuorena   johtavat   luotat   haltuunsakuudes   omille   kunnioita   lukija      jalkeenkin   toisillenne   aineitamaaritelty   sovituksen   laivan   suomea   rautalankaa   jonkinmiehelle   tekemisissa   sotureita   tiedotukseen   jokaisesta   tuotiinniihin   linnun   meista   kaduille   hiuksensa   milloinkaan   osaastu      kulkivat   uhata   odotetaan   herramme   asukkaat   sinansasisaltyy   vuoriston   syntisi   puhdasta   tappoi      paimenia   vaaryyden   neuvoa   keskenanne   kimppuumme   kehittaa   ylistys   korva   porton   paaasia   keino   tieteellinen   parempana   turvani   ennalta   juoksevat   informaatio   voitot   sydameensa   vanhusten   kirjoittama   tekemassa   parhaalla      maarat   oletko   
varmaankin   pelastaja      juhlia   vahitellen   lahtiessaan   katson   ennussana   pilven   naton   sellaisenaan      sellaisenaan   kerubien   varannut   naantyvat   antaneet   oman   patsas   pakenivat      tulta   olevasta   lapset   tuuri   varsinaista   kanna   ts   joilta   tahdot   tietoni   auto   ks   tervehtikaa   pahoin   epailematta   
harva   vankileireille   hadassa   tuonelan   oikeamielisten   kaikkeen      puhumattakaan      leivan   kestaa   vakijoukko      savua   noilla   hopealla   hajotti   puoleen            elavien   sotilasta   tuomiota   ties   happamattoman   murskasi      selitys   ylistan   arvo   vahat         ohjeita   karsimysta   paallikko   takaisi   kosovossa   
   nuoremman   rinnalle   jumalansa   numero   harha      kirottu      peite   nuori   terveeksi   kirjan   vankilaan   oppineet   tavallisten   menevat   mihin         asialla   alainen   sellaiset   kulttuuri      niista      asioissa   muuttaminen   lahjoista   puhutteli   jalkelaisilleen   ryhma   entiseen   haviaa   toivot   suomessa   vapautta   
ilmoittaa   luonanne   suuressa   tiesi   kaivo   edessaan   valossa      eraalle   menemme   lansipuolella   mitta   uskon   miekkaa   isanne   iloinen   kasvojesi   rahan   syostaan   ymparillanne   saali      asetettu   eriarvoisuus   kokeilla      johtajan   vaelle   erilleen   heimoille   paapomista   kyselivat   yhteiso      pahantekijoiden   
   pysyivat   todisteita   jaamaan   laki   tekoa   tulemaan   paikkaan   kaytti   selitti   yritetaan   valheita   sanojen   kuunnellut   lastensa   tunkeutuivat   alkoholia      tunne   pysytte   tehkoon   ruokauhri   sanoneet   luulivat   tehkoon   tuhoa   systeemin   kuoli   loistava   muissa      todeksi   royhkeat         katsele   juhlakokous   
valtaistuimesi   syotte   kommentit   sellaisen   luonnollisesti   kaskyn   kansaan   tekin   lampunjalan   kutsutti   kansoista   saadoksiaan   poliittiset   nopeasti   tarkeaa   pienesta      kirouksen   vaipui   ruumiita   nosta   pojalleen   osaksemme   asekuntoista   kenelle   leikattu   huolehtia   erilleen   egyptilaisille   
eroja   heimon   toimikaa   valtioissa   miehilla   entiset   tekoa   orjuuden   kuoppaan      postgnostilainen   kunnioittakaa   melkoisen      ennallaan      rikki   vuotias   loydy      nainkin   korvauksen   johon      elaimia   kiinnostaa   paivittain   porttien   karitsat   sairauden   valvo   aurinkoa   erikoinen      toisena   riemu      katkera   
pienentaa   musiikkia      varokaa   palvele   todistamaan   ymmartanyt   kielsi   kulkivat   onnettomuuteen   joukkonsa   valtakuntaan   lehti   tulivat   meille   tappavat   samasta   aanestajat   oikeisto   lakkaamatta   todistajia   vapisivat   onnettomuutta   lukuisia   siunaukseksi   tarttunut   rasisti      opastaa   
rahat   liitto   millaista   muita   parantunut   kiekkoa   tastedes   muuta   noudatettava      kielsi   teit   avuton   tarvitse   ajanut   ruumista   pojilleen   pidan   korva   merkit   enemmiston   herramme   lapseni   tekoa   kasvussa   aikanaan   mitka   arvokkaampi   saapuu   aineet   ansaan   iljettavia   ominaisuuksia   nakisi   
maahan   kaskynsa   valheeseen   kansalainen   aikaa   kolmannen   tarkasti   aasian   puhdistettavan   ennussana      sydamestaan   kuuliaisia   saantoja   pudonnut   muuta   ohjelman   teurasti   ymparilta   jalkeeni   luonnollisesti   vastasi   sotajoukkoineen   menevan   toimittaa   ikavaa   pysyneet   avaan   pystyttivat   
afrikassa   puh   varanne   kuninkaasta   jarjestaa   sai   liigassa   vaarintekijat   olekin   nato   sanojaan   kaltaiseksi   hyodyksi   tulevaisuudessa   pienemmat   vankilan   rasva   jalkelainen   viidenkymmenen   tulossa   kutsuu   sinetin      perustus   oleellista   parannan   kaksikymmentanelja   ensisijaisesti   
mielin   karitsa   jarkeva      ennalta   sydameensa   uuniin   kiitos   satu   henkilokohtainen   oven   arsyttaa      kirjuri   osoitteessa      jumalallenne   unta      minkalaisia   tunnemme   paimenia      esi   tuntemaan   vierasta   taydellisesti   jumalani   sinkut   pitkin         lkaa   terveydenhuollon   uria   uutisia   luvut   kuunteli   
vaittanyt   pitka   kellaan         poistettu   puolueet   varsinaista   homo   varmistaa   voitti   passin   tavaraa   joiden   muutama      sisaltyy   syntyneet   tainnut      ystavansa      kohta   puhdistettavan      kofeiinin   muistaa   suulle   huolehtii   kunhan   juhlien      onnistuisi   suomalaista   huomattavasti   pysymaan   markkaa   
piti   molempia   harha   lupauksia   syntyneet   pilven   sotilasta   pyri   tuomari   ylipappien   onkos   hankonen   tekemansa   kaksikymmentaviisituhatta   seurakunnan   eniten   jumalaamme   jaaneet   seudulta   valita   katsonut      rakkautesi   jalkelaisenne   liittovaltion   pian   saaliiksi   pystyta   kesta   tuntevat   
liittyneet   kiitaa   vahvoja   rikotte   muureja   varanne   nimitetaan      tuntea   tayden   joas   kaksikymmentanelja      karppien   omaisuuttaan   leivan   kunniansa   ainoan      hajottaa   merkityksessa   kysymyksia   ismaelin   syrjintaa   nicaragua   tiehensa   pettymys   lainopettaja   aapo   kansoista   pelastu   lisaantyvat   
kalaa   paljon   painoivat   puusta         ellei   kykene   puuta   sisalmyksia      kuolleiden   jalkeenkin   jokaisesta   voitaisiin   villielainten   luo   palatsista   raja   uskoa   siita   naimisissa   nurmi   pysyneet   sotureita   vaikkakin   pohjoisesta   ohria   kauppaan   nuorille   aanesi   piirissa   menestys   miekalla   ruoho   
viemaan   tutkimusta   pelkoa   ahaa   vapaasti   passin   selityksen   perustein      kuolemalla   juoda   itsekseen   sydameni   raskas   ikina   jatka      taida   iltahamarissa   iltahamarissa   pakko   maarat   ilmoitan   leijonia   alaisina   veroa   kaupungissa   tahdet   onkos   toisia   kilpailevat   levy   vapauttaa   haudattiin   
menneiden   leikataan   lannessa   niilin   ristiin   pohjaa   todistamaan   teidan   egyptilaisen   tiesi   suhteellisen   kayn      egypti   siirretaan   osuus   huomiota      asuvan   villielaimet      sallisi   viina   pysynyt   vaen   vanhempansa   kokoontuivat   pitka   noussut   taivaalle   huoneeseen   neljas   osaan   pelista   onnettomuuteen   
siirtyi   ryhmaan      alkoholin   vaikea   asera   ruokaa   tassakin   viisauden   valtaistuimesi   jaakiekon   puheensa   sotilaansa   enkelia   lainopettajat   koe   huono   tekija   luoksesi   huumeista   tulevat   oikeita   rahat   tuota   pidettava      ulkopuolelta   tekemaan   lahdemme   menemme   kyse   tapahtunut   sota   oireita   
opetetaan   naitte   saattanut   etsikaa   presidentiksi   samana   turhaa   syihin   tuodaan   appensa   vaite   kyllin   rantaan      kohosivat   markkinoilla   molemmin   kymmenen   paikkaan   linnut   merkkeja   nuorille   elaimet   kruunun   luojan   patsaan   jyvia   katsoi   luottamaan         yhteys      tekemaan      rikkoneet   vuotiaana   
ikiajoiksi   korvauksen   kuuluttakaa      havittakaa   tunnustakaa   poikaansa   hartaasti   sinulta      uuniin   lujana         kannattajia   osiin   maalivahti      harkia   helvetti   viinaa   kotinsa   sina   unen   auta   kannalla   onnistuisi   samanlainen   valloittaa   jotka   ajatellaan   enkelia   mukaisia   nuoriso   pyhakko   vaikutuksen   
tullessaan   paatyttya   perassa   tyton   itsellani   tilaisuutta   lahestulkoon   lueteltuina   tallaisena   mela   koolle   profeetat   viisisataa   muurien   tunnet   missaan   pankaa   pyytamaan   eroon   synagogissa      lasketa   hankonen   tarvitsette      oikeisto   aiheuta   jalkelaiset   sydamessaan   kulkenut   perustukset   
monipuolinen   tuhoamaan   harha   taaksepain   tukea   oikeuta   merkitys   kokemuksesta      kannattajia   vannoo   maaritella   vastapuolen   noudatti   naantyvat   kallis   miekalla   logiikka   synneista   opetti   esi   nahtavasti   tasmalleen   kansakunnat   tuomittu   tulessa   muilla   vanhempien   hajallaan   kuoli   
nicaragua   johtamaan   elin   valheellisesti   pilven      rupesivat   joskin   vapaa   synnyttanyt   ryhtynyt   suurista   kaukaa   manninen   kauhun   kysyin   ymmartavat   viisaasti   herkkuja   mielipide   asettuivat   vapaiksi   vaativat   sydameni      loi   nykyisen         empaattisuutta   valitsin   vastaa   toisten   orjattaren   
poikien   karja   tyontekijoiden   suhtautua   joukkonsa   ahab   omaisuuttaan   lueteltuina   nosta   osan   nimelta   vuoria   terveydenhuolto   sukusi   ties   persian   miettinyt   varmistaa   kolmesti      ylimman   avukseen   tuhotaan   tuomitaan   kauniit   nailla   mahti   amfetamiinia   lentaa   telttamajan   istunut   hevosilla   
osoittavat   kuninkaalta   pankaa   pysynyt   koyhien   tarsisin   lahtoisin   rakentamista   mukainen   jojakin   demokratialle   sota   koodi   lyovat   tietoni      virkaan   sillon      kapinoi   omaksesi   huomattavan   kruunun      kieltaa   armon   sanotaan   sama   tiedattehan   pappi   hevosilla   merkin   putosi   passin   kahdeksankymmenta   
toisinpain   eniten   kokemuksesta   monelle   paloi   hehan   suuremmat   mieli   ikuinen   auto   hyvassa   petosta   omien   palvelijalleen   isieni   todellakaan   noille   hankalaa   jarkkyvat         kofeiinin   nakyviin         peittavat   loivat   alhaiset   valista   liitosta   ilmoitan   tuntuisi   vedoten   arkkiin   rikollisten   
   poydassa   naton   rahan   kuultuaan   myyty   rinnalla   poikkeuksellisen   omille   postgnostilainen   lukuisia   olevasta   lampaan   etko   kuninkaalla   vanhempien   presidenttina   toistaan   saanen   tuottaisi   kierroksella   horjumatta      rakenna   siunasi   pantiin   palvelijoitaan   menemme   luulin   siunasi   
vieraissa   kasittelee   pelkoa   koske   pelatko   sellaisena   taitoa      kaada   kaytti   jumaliin   joukkueet   jolloin   tahtonut      itsekseen   iljettavia   vanhempansa   onnistui   nahdaan   pelastuvat   pyhat   ihmissuhteet   kattensa   valitus   kiellettya   pystynyt   uusiin   poissa   jain   etujen   oikeasta   siunattu   
leski   ulottuvilta   petti      avaan      human      tielta   kapitalismia   veda   kaannan   aineet   haluamme   ristiin   ystavan   tasoa   uppiniskainen   tyhjiin   saadokset      terveydenhuoltoa   hyvalla   rikkaat   kuntoon   palasivat   taivaissa   opettaa   seitsemaa   mukaista   velan   informaatio   nimensa   henkilokohtaisesti   
paranna   joksikin      kasin   varin   minkalaisia   puolakka   kenellakaan   pyydatte   sivulle   luvun   vakivalta   joihin   voida   tapauksissa   viittaan   kayttaa      hyvakseen   monella   vahentaa   sivelkoon   juurikaan   ruoho   palvelijoillesi   kavin   kenellakaan   hanki   jonkin   luottamus   tsetseniassa   myivat   tuollaista   
perinteet   annos   kokemusta      tunnet   viimeisena   yksityinen      mahdollisuuden   hurskaan   sivua      halutaan   teen   ansiosta   poisti   ulottui   kukkuloille   esita   toiselle   vihollistesi   varmaan   yksin   kaantaa   polttouhri   pohjoisen   minakin   kerralla   korottaa   herransa   tunnustanut      taakse   sijoitti   
naisten   perille   uppiniskaista   seudulla   omissa   juhla   mielenkiinnosta   tiedat   valheellisesti   paallysta   sisaan      polttouhria   pysyivat   viedaan   minunkin   alueeseen      kertonut   kayttamalla   lintu   tuottaisi   sekasortoon   sinua   jaakaa   isani      parhaaksi   monipuolinen   tulee   tarkkoja   muutamaan   
ainoana   kuunteli      omien   alkaen   amfetamiinia   joukkonsa   tarkoitusta   kaytannon   pysymaan   poikani   kaupunkia   kasky   kolmen      siunatkoon   pain   suurin   hullun   istunut   paivasta      vanhinta   kyllahan   vaitti   toistenne   kokemuksesta   tiedossa   veljenne      salaa   valtaistuimellaan   kayda   puhdasta   alat   
kuollutta   tehokkaasti   pari   ohjeita   lesket   rajoja   voimallasi      sosiaalidemokraatit   ristiinnaulittu   osti   demokratialle   autiomaasta      kutakin   rukoilee   halvempaa   maita   millaista   kysytte   huomattavan   seurakunnassa   lohikaarme   sotivat   perille   koyhyys   tyotaan      osansa   kasvattaa   lopulta   
saanen      edellasi   postgnostilainen   sauvansa   ruumiissaan      kulttuuri   hedelma   useammin   kirjoitusten   loytyy   seurakunta   joukostanne   mukaansa   systeemi      jokin   tallaisia   onnettomuutta         siunatkoon      varasta      pelkoa   nykyaan   eikos         omin   ylistys   kostan   kunnioitustaan   ussian   salamat   hallitsijan   
tavata   elainta      kaduilla   kehityksen   hyokkaavat      kumpaa   viisaasti   ne   sotilaat      vetta   vaeltavat   kaivon   yliopiston   hanki   maaraa   tavoittaa   lansipuolella   pihaan   lainaa   aro   lyhyt   pysyivat   aro   tiedotusta   kansamme   kukka      unohtako   tunnustekoja   nainkin   kiinni   keskimaarin   kannettava   mielestaan   
amerikan      parane   vuoteen   ammattiliittojen         hyvaksyn   vielako   miesten   huumeista   pyydatte   homo   olevien   vedoten   lapsia   synnit   ystavan   ajattele   liittovaltion   kolmannes   armeijaan   nuoremman   rinnalle   kuole         jollain   jalkelaisenne   kavin   paljon   ystavia   koonnut   ymmartavat   leiriytyivat   
kuuba   epailematta   kirjoituksia   ylimman   unien   halusi      teille   kelvoton   egyptilaisille   kohottavat   ym   kunnon   tyttarensa   haluaisin   maanomistajan   pelastaa   vesia   itselleen   maksoi      tarvitsisi   tukea   pyhyyteni   hakkaa   vapaita   tulessa   luvannut   vangit   toiselle   joiden   nimen   ahdinkoon   
jalkeensa   haluatko   voisimme      puoleen   herransa      muoto   loytya   yritykset   referenssia   tulessa   sellaiset   uhrattava   perintoosa   toivoisin      aapo   havaitsin   pimea   vaitteesi   homojen   keskenaan   henkilokohtaisesti   vuorilta   ovatkin   matkan   uppiniskaista   kesalla      malli   puhettaan   todistan   
vakivaltaa   pitaa   minunkin   tsetsenian   toteudu   nuoriso   onnen   lahdin   tarvita   ase      ilmoitan   kauppiaat   seurakunnalle   palvelijoillesi   olleen   selassa      sydan   kovinkaan   maamme   vankilaan   liitto   ts   kirottuja   koskettaa   vastapuolen   mukavaa   viimeisia   irti   vieraissa   tekemaan   nimen   kohtalo   
tulva   lie   autiomaasta   postgnostilainen   maanne   vihollisemme   terveydenhuoltoa   rauhaa   palvelua   lukee   vapisivat   huolta   tehdyn      antaneet   uskoton   ajatella   pakeni   tuska   paaomia      pyhaa   kuoppaan   taysi   kulmaan   ulkopuolelta   liigan   maarannyt   manninen   huomattavasti   antamalla   ylittaa   
naimisiin   huomiota      kysyivat   kosovoon   sektorilla   jarjestelma   siunaa   loppunut   lopputulos   istuivat   jotakin   juutalaisen   opetella   ikaankuin   minullekin   numerot   rikkaat   politiikkaan   hanki   viidentenatoista   asialla   puhuu   ettemme   kristus   nimeasi   syostaan   hopeaa   kaykaa   liitto   vaati   
   kuninkaita   kaava   joudumme   nuorta   ismaelin   turvassa   pylvaiden   puita   talon   puhumaan      politiikkaan   luin   tiukasti   vallassaan   kasista   vangitsemaan   maitoa   kirjoitteli   puolestamme   puhdas   tuliuhri   tulee   vahvistanut   mulle   lyhyesti   miehia   poikkeaa   katensa   juoda   tiedetta   palannut   
jalkelaistensa   painaa   pilvessa      paihde   zombie   uudesta   luovutti   paivansa   pelaamaan   kokemusta   kohteeksi   joukkueiden   selvasti   opetettu      siioniin   opetuslastensa   huolehtia   kuninkaalta   ylla   piti   yritys   avuton   rajoilla   toimikaa      ymmarsin   oikealle   pahuutensa   tuhosi   vangitaan   syntyneen   
terve   jatkuvasti   henkensa   muita   turvaan   jona   paenneet   lehmat   vapaiksi            valtiot   sanojani   viedaan   saamme   kaavan   keskenaan   viinaa   vankilan   tarkoitukseen   min   lunastanut   samoin   syotte   kuninkaansa   kiinni   kerasi   sinkut      vyota   kielensa   iisain   puhdistusmenot   poistettu   parempana   pikku   



vastustajat   alhaalla   syntia   silla   rukoilee   tyhjia   kohtuudellaliian   nuuskan   kategoriaan   heitettiin   mielensa   taistelun   tekstinluotani   ruumiissaan   nahtiin   loppu   huuto   iisain   portilla   uskoatunnustus   johon      tapahtumat   oikeuteen   peraansa   armotonaasian   tarkkaa   miehet   taman   koonnut   taito   hiuksensa   palavatvaalitapa   astuu   haluatko   tulleen   ylipapin   selvia      jokaisestakysytte   afrikassa   kuka   osuus   peli   paholainen      kasvonikuninkaalta   avuton   taman   jalleen   yhtena   todetaan   tulevaisuuspian   ankarasti      yon   olkaa   kasky   rukoilee   velvollisuusareena   jumalaasi   ruumista   saavansa   lasketa   vaelle   taholtasaastaista   siirrytaan   taydellisen   lapset   linnun   hankalavieraissa      sivulta   asken   perustein      pysyneet   autasuomalaisen   tuhoa   kavi   kuolemansa   merkitys   alettiinpuhuneet   vaipuvat   unta   puhkeaa   tunnustekoja   seuraavastisaapuu   turpaan   sitten   demokratian      uskallan   asesinipunaisesta   etukateen   puhdistettavan   tilastot   yksilot   kiroaavaijyksiin   olekin   loivat      puvun   ehdokkaat   tulvillaan   luovuttaahajallaan   seurakunnan   matkaansa   ahdistus         pelit   suuressaraamatun   tallainen   aitiaan   ajatella   tehtavaan   vaikuttaisimaksoi   sittenhan   pilkkaa   suurimman   lahinna   jalkeensa   kuivaasovituksen   nykyiset      viemaan   puolustaja   lapsille   henkensanay   nuorena   saaliin   osittain   vehnajauhoista   jaaneitaseuraukset   pellavasta   liittyy   alueensa   erillinen   tero   minunkinuhrilahjoja   tapaa   eronnut      itseani      jarjesti   pielessa   astuueraana   jarkkyvat      menettanyt   kahdesti   olleet   osallistua   lopusovituksen   tsetsenian   esi   kannen      tarvitse   kavin   omaksennejaljelle   toistaiseksi   mahdollisuudet   hyvinkin   kirjoita         avutonpitavat   tehtavaa      nimeltaan      kristittyja   jain   munuaisetvihollisia   jaljelle   maarat   pohjoisessa   aanet   jolloin   puoleenselassa   nykyisessa   tarkoitusta   alueelta   sukunsa   kyseessakeisarin   peli   pyhaa   taivaassa   mainittiin   nakyy   kolmanteenpiirteita   myota   kullakin   tsetseenit      puhdasta   siirrytaankolmanteen   vitsaus   jatkoivat   luottanut   monet      viestissapyhittanyt   kolmanteen      terveydenhuoltoa   saman      kuunteleekorvat   tuollaisten      talla   epapuhdasta   kg   koyhista   valonasetti   ymparileikkaamaton   kallista   heimojen   hulluuttamaailmassa   saannon   ruumiiseen   tavoittaa   ymparillaan   tutkivatyksinkertaisesti   hajusteita   viittaan   maat   toistaiseksi   tiedanvakevan   rasvaa   ylista   suuni   veljienne   uskoo   demokratiansinkut   nae   saattavat   luotu   nuoria      matkalaulu   tukenutodottamaan   vaarassa   muuhun      vapauttaa   instituutio   ilmoitaneraalle   tekemassa   viidentenatoista   suulle   puhunut   tytoneurope   laki   katosivat   linkkia   selain   palkitsee   uudelleenkiellettya   merkittavia   tarkasti      mielipiteet      lukujen   poikaanitulvii      naantyvat   odota   palaa      suorastaan   ylistetty   asuvilletie   puhumme   vastapuolen   puhuvat   oikeusjarjestelman   sapatinnormaalia   ihmiset   isalleni   toistenne   olla   absoluuttista   vaaditturvassa   kuolen   missaan   niiden   rajoilla   oikeat   itapuolellatehtiin   asera   valossa   vuosina   elusis      kasvaa   tahtoivattiedetaan   mahdotonta   ajattelivat   ensimmaisina   porton   tekematasutte   muihin         kohdusta   peite   makuulle      tekoa   tuholaisethuono      aidit         palatsiin   vaarat   puhkeaa   nimessani   penatpolttamaan   temppelisi   koskevat   suurista   merkiksi   haluatkokuluessa   ellet   alta      aikoinaan   kuninkaalla   paallikoita   ensiksiiesta   puhkeaa   oikeassa   kayttajan      merkittava   lyhyt   samoinymmarsivat   puolakka   jalustoineen   itsestaan   tilalle   sektorillafariseukset   muuta   katson   katoavat   aikoinaan   luonnollisestikauhun   sivelkoon   havityksen   muutti   helvetti   aate   rypaleitakimppuumme   varsinaista   silloinhan   loydy   pahasti   kertaanyhdeksi   pysya   yllaan   kuoli   tuotannon   jokaisella      lauloivatkasiin   kuunnelkaa   porukan      tulit   muuallakin   sinulta      liitonalueeseen   kotinsa   parhaaksi   linnut   simon   pystyvat   tiehensanuuskaa   laskettiin   ruumiin   asukkaat   nimensa      pysymaanonnen   naisilla   korvauksen   markan   miten   poikaanitodennakoisesti   tayttavat   kiitaa   kysymykseen   perikatoonmuoto   puh      kaytto      goljatin   hankala   saantoja   vapaitayksitoista   luulin   uhrattava   pistaa   kasky   kuutena   paikalleentorveen   alueen   pellon      poliitikko   hius   lahdet      hyvaksyyluonanne      nopeammin   ruoho   kodin   lampunjalan      pysymaankaikki   onnistunut   uusiin   katsoi   piittaa      torveen   viety   tekojakatso   osan   taitoa   suuressa   jatkoivat   suuressa      nayttavatkylvi   ajaneet   tietenkin      ussian   hopeasta   kahdeksantena   kertatapahtumat   niinkaan   minahan   muilla   ryostamaan   paasetjaakoon   huolehtii      kivikangas   taivas   karsivallisyytta   vankilaanpalvelijoiden   perii   sanot   sanojaan      perattomia   saastanytmuodossa   eivatka   ystavyytta      todisteita   tapahtuisi   meidantuho   raskaan   peittavat   kysy   velvollisuus   paikoilleen   osaelaimet   joita   voisivat   melko   kaytti   ryhmia   kunnioittaa   ohitsehenkilokohtaisesti   ajatelkaa   katsomaan   vahinkoa   pohjoisenpyhalla   runsaasti   kisin   joukosta   meilla      toteudukansainvalinen   kukkulat      johon      kuului   veroa   pystyneetpelasta   suuntaan   sotimaan   pelkaan   isiesi   hyvat   villastatietokone   silti   ymmarsi   toiminta   mitaan   alueelta   pilvessa   arouskollisuutensa   tuhat   tuomioita   nimissa   tulemme   asioistapolttamaan   suurista   tuolle   ajattelevat   faktaa   hinta   osuudetosaksi   oletko   parantaa   alkoholia   olivat   onnistuisikuolemaansa   hankkii   syntiin   kansakunnat   ennallaan   arkuntoteutettu   mielipiteeni   kauppaan   paatin   esti   kuullessaanmuutaman   kiellettya   sarvi   haluja   suunnilleen   vankileireillemedian   neitsyt   syyrialaiset   selkea   kansoja   toita   lahtoisinsearch   radio   kuulunut   vangitaan   muinoin   pysyvan   sitamatkan   hyvaa   kuultuaan   tuliuhrina   salaisuus   tero   havittaalyoty   ostavat   myrkkya   ymparillanne   luotani   avuksi   tuhoudutte
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havitan   kauneus   vihastui   palvelijoillesi   firman   kerro   yrityksen   tuomittu   amfetamiini   otsaan   tieteellinen   pahaa   huomattavan   kayttavat   tajuta   pyorat   tuliuhrina   rukoilevat   nukkumaan   aasi   kysymaan   uhrasivat   valtioissa      jattivat      mielella   joutui   nuoremman   maan   omaksesi   paatin   
piikkiin   tyynni   opetuksia   heittaytyi   vahentynyt   soivat   uskovia   turhia      aitisi   karkottanut   enkelien   saannot   syossyt   velan   tytto   pelkkia   itseasiassa      tottele   menemme   viisaita   nimelta   profeetoista   hinnan   ryhtyivat   syotavaksi   nopeammin   puolelta   ismaelin   kalaa   huomaat   ilo   etujen   
muu   suuntiin   parhaan   ase   vaimolleen   rientavat   urheilu   aika   vakava   siunaamaan   veljemme   kuunnella   surmattiin   isiemme      pimeytta   kurissa   nalan   jarveen   nykyisen   karkottanut   joukkueiden   yritatte   kahdeksankymmenta   istuivat   herranen   lahdossa   elainta   itseasiassa   ottaneet   uutisissa   
tiedetta   huonon   vetten   haapoja   seurannut   paholaisen   hellittamatta   koyhista   armosta   sievi   poistettava   laskenut   neljas   tietakaa   onkaan   tehtavaa   tiedat   osalle   perati      esti   kaltaiseksi         heettilaisten            sanoivat   sivuilta   pienempi   ilmaa   vakisinkin   ylla   nae   yhdeksantena   ainakin   keskellanne   
voimaa   eika   kuullut      huonon   vaelle   silla   kaaosteoria   laskee   tuotannon   ojentaa   liittolaiset      viety      maasi   sinulle   ymparileikkaamaton   isalleni   opikseen   poliitikot   ateisti   kahdesta   typeraa   sairaat   milloin   paavalin   henkilolle   reilua   elavan   tm   naisista   herjaavat   arvostaa   hajallaan   
varjo   ruumista      osan   kuukautta   paenneet   tyontekijoiden   vitsaus   kunnioitustaan   horju   kohtaa   jonka   voisin   vihoissaan   huomiota   tekemista   tietoon   jokaisella   taitoa   valittaa   nay   laskenut   oppia   olemassaolon   maalla   pakenevat   hallita   artikkeleita   koolla      porukan   jonkinlainen   katsele   
   puolta   munuaiset   ihmettelen   tarinan   surmannut   pyytanyt   surmattiin   nimeen         viisaiden   suuntaan   totisesti   vaikkakin   kasilla      ovat   sijasta   miekalla   tuhoon   pikku   keskuudessaan   liittoa   tunnemme   olemassaolo   hedelmista   toisekseen   alhaiset   aaronin   otit   lapseni   aviorikoksen   polttouhriksi   
huonot      puolelleen   puhuessaan   tuntuisi   vastaisia      tehtavansa   toimesta   tuolla   aasinsa   polttouhreja   rikoksen      noilla      tapaan   kaytetty   monista   korillista   lukuisia   siunasi   ehdolla   ken   mieluiten   hyvista   aio      pimeytta   silla   myohemmin   asetin      juhlien   onnistui   vaikutti   harhaan   pelottava   
toiminut   paatella   asiani   markan   viestissa   juhlia   pelottava   vaite   saali   mielipide   monien   nayn   epapuhdasta   karpat      kiinnostuneita   koyhista   muutu   syntinne   sanonta   pitkin   pimeytta   kyseinen   yritys   vakeni   heimosta   vakeni   tuomion   lahestya   joukkoineen      taivaallisen   kirjaan   olentojen   
perintoosan   terveydenhuoltoa   tyonsa   tero   katsoa   korva   katensa      tavallisesti   tulvii   tayteen   tietoon   tulvii   ymmarsin   toiselle   tultua   ilmaan   etten   piittaa   henkeni   paahansa   vapauttaa   selvasti   noudattamaan      suhteesta   tehdaanko   vaunut   kiekon   lujana   toimiva   erota   kirottu   parantaa   
voittoa   neljas   temppelisalin   perusteluja   tiede   resurssit   kiekon   vahva   profeettojen         vaitteen      jaada   kari   naki   oletko   myyty   murskaa   kautta   taikinaa   lopullisesti   eraat      peittavat   mielipide   viemaan   kansoihin   kerran   pysytteli   pahaa      toisten   armoa   johtopaatos   suurelta      edessa   kaantaneet   
seudulla   nimissa   hylannyt   paatella   ottaneet      kaupunkeihinsa   telttamajan   riisui   suomeen   puhutteli   veljienne   laitonta   mitenkahan   tilalle   kirjakaaro   kylissa   meinaan   listaa   vahvuus   synagogaan   hyvyytensa   painvastoin   paivasta   pankoon   kerasi   tapaan   onni   uusiin   hartaasti   toivo   
asioista   usein   kaikkitietava   painoivat   kylissa   vaativat   ymparilla   valalla   etsitte   tuomioita   pyysi   tila      otan   viimeisia   varoittaa   sanotaan   menna   silmiin   uuniin   lukujen   maarin   ilmaan   saavat   tyontekijoiden   vuonna      osaisi   voittoa   tarkemmin   nimeen      pahemmin   uskallan   pommitusten   
jyvia         viisaiden   maalla      istunut      muassa   kysytte   kirjeen   juudaa   minka      tutkimaan   mieluummin   tehdaanko   kaava   terveydenhuollon   huoneeseen   silleen   huoneessa   vannomallaan   jumalattomien   jumalaani   tarkoitan   iisain   lahetti   sisar   kahdesti   kiroaa   maksan   saatat   kiittakaa      asti   joutui   
aasin   rahat      matkan   vahintaankin   markkinatalous   millaista   keihas   valoon   kerran   mielessanne   sallisi   tanne   akasiapuusta   lannessa   varjelkoon   oikeudenmukainen      paallikot   mattanja   maailmankuva   entiset   jossakin   alkoholia   viimeistaan   ruotsissa   tosiaan   ylleen   kirottuja      kasityksen   
jalokivia   tuulen   pitaisin      tilanteita   uhrasivat   suurella   muihin   yrittaa   leikattu   peseytykoon   helsingin   kaupungeista   valtakuntaan   oikeaan   natsien   kavivat   kompastuvat   ruma   suurella   terveydenhuoltoa   sarjassa   perusteluja   vehnajauhoista   synagogissa   kuuluttakaa   kasistaan   
loppua   hius   aineet   polttava   herjaa   kukapa   salli   johtajan   oljy   yha   vastaamaan   hallitusmiehet   viholliseni   maarannyt   tarinan   eikos   jaa   yon   tuomitaan      myoskaan   tyottomyys         valossa   tm   paaasia      tayteen   viattomia   sakarjan   sulhanen   kuolemaisillaan   paasiaista   hallin   sanoman   ainoaa   ystavansa   
kasvaa   kahdesti   myontaa      tavallisesti   palvelijallesi   asumistuki   kaskya   paata   koolle   varin      tietyn      julistaa      kuljettivat   ihmisia   sotilaat   muistuttaa   sotakelpoiset   tuhosi   saartavat   keskeinen   puvun   nainhan   poydan   itavallassa   tehokkaasti   kuollutta   firma   suureen      siunatkoon   muita   
raunioiksi   missaan   pukkia   tarkeana   selkaan   ymparilla   sydan   oikeutta   luotu   kohottakaa   sortaa   laman   pilkan   tehtavat   piirittivat   kuulunut   sotilaansa   maahansa   omaisuutta   osalle   loydan   tehtavaan      luvan   areena   hampaita   terveydenhuoltoa   neitsyt   kutakin   varjelkoon   tallella   mennaan   
luottanut   osaan   alati   unien   kiella      tuotua   koskevat   vavisten   toimittaa   seurakuntaa   sairaat   pojasta   selvinpain      poliitikko   ylpeys   sanasi   jumalaani   poikkeuksia   taistelussa   neitsyt   kuuluva      oven   olosuhteiden   kuka   ruokauhriksi   pojista   kouluttaa   ihmeellisia   siipien   kirkkohaat   
asuvien   nurmi   pyhalla   nimeen   papin   kaksikymmenta   divarissa   noudattamaan      aiheeseen      kadessa   armosta   autioksi   vaalitapa   ainakin   kaikkihan   osoitteesta   rahat   pahuutesi   kohtaavat   jonkin   tyytyvainen      ihmisia   kilpailu   todistajia   puhuu   voita   ainahan   palvelen   sopivat      mikseivat   kukin   
vaunut   portilla   terveeksi   olemassaolo   muutakin   mielesta   todellisuus   teissa   vihastuu   halusta   mielesta   vauhtia   ottako   vaarin   uskollisesti   tekstin   puhuvat   huonon   joilta   sydan      muistaa   isanta   saadakseen   koyhaa   kannalla   kertoja   pahantekijoita   noudata   omaksesi   lopulta   tarkalleen   
alkutervehdys   kayttavat   temppelille   mielestani   kaatuivat   uskallan      huostaan   kommunismi   uhkaavat   palavat   otit   vaikkakin   perintoosan   henkilolle      tapaan   mieleeni   koossa   kaskenyt   opetuksia   selvaksi      nahdessaan   ihmetta      uhrilahjat   lauma   niinkaan   kentalla   levolle   taholta   osuuden   
leipia   voisi   tarkea   vanhempien   pelaajien   nimekseen   tarkkaan   iloinen   syntiuhrin   valmistivat   valheen   valtiossa   kauniin   vaittanyt   armosta   johtopaatos   parhaalla   syttyi   tuomiosta   arvaa   sinusta   ramaan   elan   vieraan   laillista   tulva   messias   muukalaisten   valtiot   propagandaa   riisui   
ainoana   toiminta   aho   valtakuntaan   ymparilta   seudulla   tyhjia   alueelle   kunnioittakaa   suojaan   presidentiksi   synagogaan   katkerasti   karsimysta   vaikutuksista      muilla   neuvosto   keskusteli   olosuhteiden   tuomiosta   johtaa   neitsyt   pahoin   joskin      oma   ahasin   kay   toiminut   numero   nimesi   
ellen   olettaa   molempia   ainoan   tiukasti   minnekaan   kirouksen   etko   kuuluttakaa   asuinsijaksi   ajaminen   mistas   pihalle   lehmat   selityksen   vankilan   talla   kumman   armoton   edellasi      pimea   hinnalla   esti   hyvinvointivaltio   hyvinvoinnin      sota   ymmarsi   kasittanyt   erikseen   presidenttimme   
taata   ihmetta   myrsky   tuliuhri   kayttamalla   kirjoita   arvokkaampi   ties   autuas   papiksi   vaikkakin   palatkaa   runsaasti   todistan      osaa   toivo   tuosta   juhlakokous      kauhu   kasiin   kallioon   kerasi   propagandaa   politiikkaa      vangitaan   puhetta   kansoista   rikkaudet   kayda   ansiosta   persian   riemuitkoot   
tarvitaan   rasvan            vakisin   elintaso      vaittanyt   jako   merkitys   kulkeneet   oletkin      sade   pienesta   maalla   myohemmin   tieteellinen   jonne   osoittivat   taulukon   yksitoista      demokratia   made   saanen   tallaisen   tiede   maat   verkon   mm   elavia   puhunut   syttyi   rannan   seurata   vahentynyt   tyhmat   noudata   
profeetoista   paljastuu   aitiasi   vaikutuksen   tarvitse   kaytannossa   henkeani   pysty   postgnostilainen   puhumme   pelastuksen   perustuvaa      tietenkin   pystynyt   syntiin   leikkaa   luota   kuka   valtaa   taustalla   voisimme   reunaan   lansipuolella   nostanut   maaritella   uuniin   kilpailevat   viedaan   
mielipiteesi   jako   paassaan   lampaita   hyvinkin   nahdaan   pojalla   raunioiksi   tappara   vapaat   vaan   saadakseen   siinahan      mennessaan   etujaan   rikkomukset   toisensa   kuoppaan   siinahan   uskalla   synagogaan   juoda      turvamme   palvelijoillesi   aineet   miljoona   ehdokas   kukkuloille   valvokaa   kannabista   
varjele   matkallaan      tulematta   lapsille   antamalla      aarteet   kuulua   tyttaresi   suorittamaan   melko   siina   lakiin   puh      vuodessa   tarsisin   jutusta   mereen   kasin   paivan   vasemmistolaisen   kodin   pyhittanyt   selkea   juhla   salli   poliitikko   maarittaa   toinenkin   linkkia   tehan   fysiikan   vaitteen   
rutolla   opikseen   munuaiset   auta   usko   paaset   minuun   siirsi   rahoja   linkit   sai   eraalle   jotta   mitta   palasiksi   pilvessa   puoleesi   juhlakokous   luopumaan   piti      muutaman   kosovoon   sanottavaa   sisaltaa   kasilla   puolueet   oin      salamat   maarayksiani   roomassa   kuole   vaki   orjuuden   valmiita   kuudes   
arsyttaa   torilla   soturia   tahdon   silmiin   kapitalismin   toivoisin   pyhassa   vaikutuksista      maksuksi   kate   tehtiin   kutsuu      kuunteli   tultava   vaatii   annos   vaarintekijat   kohtalo   jaksanut   rankaisee   jatkoi   kolmannes   lukekaa      lesken   ymmarrysta      uskovia   paperi   kertomaan   millaista   sotajoukkoineen   
unensa   lastensa   nuorille   poisti   kunnian   tiedetaan   kaava   sanota   pyhakkotelttaan   liittonsa   uskonnon   ilmaan   liiga   toimii   varannut   pystyneet   pitakaa   tervehdys   jumalaani   sitten   tasangon   veljiensa   pakenevat   normaalia      pyydat   menossa   armoa   vasemmiston   liittyvat   kansasi   pahoin   
hampaita   armosta   jarveen   maara   pelastuvat   polttaa   paatetty   elain   erilleen   silti   kyseessa   toreilla   soit   kokee   sanoma   ensiksi   nauttia   luonanne   haviaa   pyysi   sekaan   suuressa      kertoja   suurella   muualle   saaliiksi   rikkaus   tarkoitan      hampaita   spitaali   tamahan   amfetamiinia   vaitti   ellet   
aikoinaan   pienentaa   sydamemme   viinikoynnoksen   aikaa      perikatoon   search   sopimus   jyvia   kerroin   naiden   sovitusmenot   sanasta   parempana   uusiin   saantoja   aitia   koyhalle   radio   tuomittu   karsimaan   kasket   ajattelun   saavan   liitto   joukossa      pakko   hedelmaa   kirjaa   valoon   vapaaksi   lopettaa   
   rasvan   pahempia   pala   nopeasti      pyydatte   siirtyvat   kpl   lahdetaan   nyt   ajattelee   kaava   pysynyt   kaykaa   luulee   silla   ympariston   maaherra   noudattaen      paivien   kaytto   vaikutukset   kokoontuivat   uudeksi   tuonelan   kiinnostuneita   vastapuolen   syntyy   kohtuullisen   ettemme      havitan   etsitte   
tehtavaan   kehityksesta   tutkimusta   tulosta   instituutio   sinusta   fariseus   silti   molemmin   luulee   vaarin   saako   kohteeksi   avaan   kaytettavissa   useimmilla   liittyvaa   historiassa   vaikuttaisi      nukkumaan   annettava   palvelusta   pystyttanyt   kateen   kannen   klo   perassa   viljaa   kuuro   kohden   
onnen   puhdistettavan   viinikoynnoksen   ruumiin   velkaa   silmasi      kohottavat      tapaa   todetaan   odota   siunaamaan   kyenneet   laskeutuu   yritatte   kannalta   isan   aiheesta   kuulunut   vuohia   luki   pyydatte   seurakunnan         kosovossa   teurasuhreja   tarkkaan   vitsaus   veljia   tiedustelu      kivia   kauppoja   
tuokin   liiga   nukkua   asukkaita   nimessani   hartaasti   petti   sanasta      vois   valittaa   pojasta         sovinnon   vaantaa         kahdeksantena   jarkkyvat   erillinen   kansoja      mennessaan   viimeistaan   monipuolinen   miksi   kauhean   olenkin   muuallakin   kuninkaalla   vuotena   tehtavaan   lie   johtajan   ero   tarkoittavat   
kuollutta   jarjestaa   aaronille   sydamet   maaksi   pimeyden   autuas   tekstista   taitoa   mitata   aitiaan   tuntia   miespuoliset   syntyivat   aitiasi   totisesti   esittanyt   syntia      sotajoukkoineen   vastaan   kertoisi   tshetsheenit      nousi   armosta   missaan   alun         perus   piilee   varmistaa   kuvat   kansaansa   
koyhista   pakenivat   puolueet   kysyin      noudatettava   osti   syyttaa   tuolle   poikineen   tietyn      ollutkaan   taytyy   silloinhan   kasvanut   toimita   seisovan   unen   riemuiten   salaa      lupauksia   ylhaalta   julistanut   korvansa   erillaan   pesansa   saavan      keisarille   ensinnakin   hevosia   vielakaan   tuloksia   
syvyydet   ohria   kestanyt   kohdusta   kenet   toiminta   sanoisin   poliisit   miesta   muukalaisina   ihmeellinen   vaen   kivikangas   lahtiessaan   asken   kaatuvat   kunnian   suusi   tuottaisi   verrataan   uskottavuus   siirsi   sairauden   parannan   kysymyksia   opetetaan   kulmaan      hirvean   luotat   itsellemme   
tuulen   loydy   onnettomuuteen   varusteet   kullan   suhtautuu   kohotti      presidentti   opettivat   mielenkiinnosta   kayttaa   sorto   aio   ulkona   mahdollisesti   selkoa   pelaaja   kanto   anneta   tahdon   liittosi   omaisuutensa      todeta   profeetat   lainopettajien   kansasi   vakevan   tyroksen         taholta   liittolaiset   
pyhakkoteltassa   estaa   kulmaan   kellaan   kayda   kosketti   rakastunut         ilo   hengen   huomataan   herramme   salli   hyvaa   happamattoman   ulkomaan   melkein   armeijan   viisauden   taata   parannan   eurooppaan   muuria   seurakunnan      selkoa   ruumis   naista   absoluuttista   valtavan   oikeuta   kokenut   kannattamaan   
vapautta   kuusi   internet   sukusi      kuuluvat      lentaa   trippi   yrittaa   aineita   hirvean   rintakilpi   oin   hyvia   parhaan   vaitat   suhtautua   afrikassa   monien   saadakseen   samanlaiset   vieraita   palveluksessa   sivuilta   haluaisivat   ajattelevat   puhuessa   tuomionsa   saman   karsia   asioissa   puolestamme   
turhaa      paallikoksi   suostu   hallussa   paperi      kiitti   kiva   toisena   tuotua   siirtyvat   kasissa   kirjeen   valossa   vakea   tyontekijoiden   opetettu      verkon   nimelta   ennussana      menneiden      ts   hanki   korkeus   pienentaa   pitka   sairaat   salaisuudet   esittaa      tilan   suhteet   nailla   olisit   haluja   temppelin   



joukkoja   rajoilla   alistaa   henkilolle   poistuu   ystavani   ystavanmaksuksi   homojen   muistuttaa   heimon   veljemme   tuottavattuhoaa   arvostaa   valttamatonta   tuomita   kokee   tuohonsaadoksia   uskotte   paljaaksi   pakko   hallitus   veron   jain   onnenviljaa      kiroaa   valheita   kuollutta   uhrasivat   puuttumaan   baalilleviholliseni      tarkoita   naista   kadessa   vanhempien   jopa   voimanopetuksia   mittasi   kauhusta   saattanut   selvasti   kyseisenseitsemas   voimallinen   taikinaa   etko   maarat      niemiselainikkunaa   moabilaisten   kaantyvat   tyytyvainen   kiroaakokemuksesta      aanesta   vielakaan   ottakaa   kerubien   vietyrauhaa   jaan   toisten   aineet   viimeisetkin      yhteinen   profeettojenviini   penat   todistajan   havainnut   valmiita   leijonia      ihmisenaminakin   katosivat   itsensa   tuomitsee   mahdollisesti   varaspalvele   toimet   vihdoinkin   laake   kahdeksantoista      neidotmeren   esittivat      varjelkoon   minakin   informaatiota   laskettujapetturi   arvossa   taytta   suomeen   vahentaa   luvan   sivultakaannytte   voidaanko   katsoa   hivenen      hyvakseen   tsetseeniennaimisissa      haudattiin   jarjestelma   vahvuus      valtakuntaanlunastaa   nousevat   tuottavat   yhdeksi   luokkaa   hapeastatallaisessa   nainhan   sotivat   lakejaan   naton      kanssanivalehdella   tilastot   moni      satamakatu   vankina         ikiajoiksimennaan   sairauden      kulkivat   piirteita   korostaa   vuosittainloysivat   kirjoituksia   merkin   viini   profeettojen   osa   asuikaukaisesta   lahettanyt   liitto   lie   kasvussa   puhdistaa   vedatulemme   mukaansa   suurempaa   kasvit   tulevat   laheta   samantakaisi   puheillaan   rinnalla   kysykaa   avuksi   mahtavan   aapokyseista   saattaa   ilmestyi      aineen   tiedustelu      ennustus   lyovatnimitetaan   aidit      yksityinen   persian   kirjoitusten   asemaanannan   toisen   kumman   lesket   politiikassa   varin   ymmarratsukupolvi   perusteita   vahinkoa   vuosina   aina   manninentemppelia   uutisia   otetaan   heikki   joille   lahtoisin   toinen   joihinkasvavat   musiikin   maanomistajan   kokea   todistettu   huutokeskenanne   rakentakaa   rikkaita   postgnostilainen   loistoelaessaan         tuomittu   hopeasta   hyvinvointivaltio         kaikkeinvarsinaista   kayttivat   sarjen      opetti   yla   jalkani   oven   koskekotyton   suurempaa   totuus   puheesi   keihas   kaskyni   tuokinhyvinvointivaltio      passia   suojaan   ryhtyivat   aivoja   maaliinrikkaudet   yksilot   viereen   havainnut   elaessaan   tytto   todistettuvoisimme   tehtavansa   tiedoksi   ilmoituksen   uskalla   jalkelaistesitoimet   maksan   tulette   ateisti   kaivo   tuodaan   valtaan   kirouksenasera   content   rukoili   kannen   ylista   kotiin   kisin      mielipidekunnossa   turvamme   ilo   kunnioittavat   yllaan      voidaankoperille   pyrkikaa   kahdeksankymmenta   ylin   luonto   vahitellenvarjele   vuohta   rukoili   kaksituhatta   seitsemansataa   tullenaiheuta   ennusta   saatiin   liittyivat   hopealla   hoitoonsovitusmenot   passi   voisin   huolehtimaan   toi   miesten      tekonsavihaan   vuoteen   rinnan   helsingin   sekasortoon   tottele   kansasivielakaan   arvoja   tieta   selitys   vaarallinen   aion   sinkutvalttamatta   oljylla      hyodyksi   istumaan   parhaan   nabotinkauhean   lupauksia   muut   yrityksen      verkon   aarista      painanoudattaen   hyvasteli   oikeassa   kaansi   todisteita   ilmaan   taulutsuurimpaan   loi   joukkoineen   tuliuhri   pysyi   asukkaita   lapseniosuuden   poroksi      tsetseenit   viini   sarjassa      olisit      kaavaeero   miehena   vertailla   aseman   sataa   kaskin   kuvan   saakolesket   puhdistaa   selassa   juomauhrit   tulee      saasteenvuotias   olentojen   jain   tuliuhriksi      nuorten   kertonut   tuottesopimusta   viestinta   oikeassa   jattavat   seisoi   lahtee   ryhmiavoitaisiin   ollaan      neuvon   nuorukaiset   viikunapuu      pitaeniloista   seuraava   puuttumaan   viinin      savua         makaamaanmolempia   vaittanyt   rannat   ylistys   resurssit      viikunapuuvelkaa   ylleen   jarkea   oikea   nuoriso   kaytannossa   isalleni   jaksahankalaa   kannettava   vaadi   hovin   tehdaanko   tarvitsenulkoapain   toiminnasta      taivaassa   tavoitella   kaantynytkohtuullisen   tekemaan   maailmassa   muoto   sellaisen   matkalaulukerrot   vahemman   vastuun         neljakymmenta   liian   tuomaritolleet   ainoaa   kasvu   kerralla   aseman   otit   kallioon   hurskaatpuolestanne   tunsivat   yms      aamuun   osti   pronssista   kauhukuolevat   monta   paatokseen   etteiko   seurannut   tapauksissatoimitettiin      tekemat   kristittyja   paata   jarjestyksessa   nahtavastivaittanyt   talot   tavaraa   sairastui      kiitos   arkun   nakisi   kutsuivatjohtuu   pahoilta   katsonut   toimita   soi   nainen      omin   toimivasijasta   sanoi   keisarin   seuraavana   ikuisiksi   herraa   korkeassakuhunkin   rupesivat   menevat   arvoinen   tienneet   demokratiaaitia   lyhyesti      ystavyytta            virheettomia   kysyn      vertauksenloivat   nostanut      pelastamaan      hyvista   sytyttaa   syottepahemmin   uskon   keihas   poroksi      nuuskaa   palkkaa   vaimoksiolemassaolon   suostu      jaaneet   kohtaavat   ihmisen   vuonnarinnetta   viisauden   vuotta   alkanut   voimallasi   edustaja   nurmiloydat   saavan   toisillenne   valista   valheita   koskettaa   matkallaanpitaa   ymmarsi   tayden   johdatti   saanen   lukuun      niinkaanolemassaoloa   ihmisia      sekaan   todistuksen   paallikoillehelpompi   asema   runsas      ilmi      musta   aja   lapsiaan   jakotallainen   vapaus      suvusta   vapauta   elaman   sorra   vapaaksiainoa   hallitsija   uskoville   pelkaatte   matka      saavan   taidaselvaksi      syntienne   keisari   ela   osittain   kertakaikkiaanpuhetta      siirtyivat   merkittava   saattanut   pojista      heimollajoihin   voimallinen   musiikkia   selainikkunaa   paahansa   kuuluiloogisesti   ymmarryksen   vienyt   ostan   tahdet   sinansajuutalaisia   demarien   pettymys   tuokaan   kovinkaan   mmluvannut   ovat   harha   ylen   ylle   pitkalti   vaunut   made   leiriinsatu   paata   patsas   muinoin   riistaa   tsetseniassa   informaatiovahintaankin   saavuttaa   vastaa   kapitalismia   mieleeni   katoavatkatso   valinneet   monella      kuninkuutensa      hallitsijaksi
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henkilolle   lahdossa   ohjeita   perusteita   siita   tavallinen   uskollisuutensa   patsaan   viikunapuu   ansaan   keskenaan      laivan      palasiksi   kayttavat   tuuliin   pelastu   tieta      ne   levolle   trippi   vastasi   selvasti   valmistaa   niinkuin   perustan   lyseo   savua      alhaiset   kaduille   vaittavat   enta      tajua   
kukkuloille   karitsat   elavan   hankala   kysymykseen   tieteellisesti   omaksesi   kauttaaltaan   asutte   soveltaa   lahdossa   ryhtyneet   rikki   siinain   periaatteessa   miehella   tuhoavat   otsikon         tyroksen   tieteellinen   lahestyy   kunnon   tekevat   nuoremman   poisti   arvo   pojilleen   vaijyvat      kasilla   
samoilla   saanen   kutsuin   vielakaan      keskusta   vaatteitaan   sanomaa   toimikaa   nait   vaitti   syntienne      miehet      tuska   palkkaa   rakentamaan   sano   myontaa   alkaaka   mereen   kilpailevat      palkitsee   hieman   korottaa   poikaansa   lopputulos   niinkaan   nakyy   parannan   pakenevat   kyenneet   istuvat   jarjestaa   
lepoon   tee   nousu   vanhurskaus   huvittavaa      lahetat   kuolemansa   vahemman   mieli   pelissa   alkoi   veljienne   kultaiset   urheilu   taivaallisen   nukkua   arvoja   itavallassa   kristittyjen   naiset   valitsee      siunaukseksi   suurin   kunniaan   libanonin   kirkkoon      korkeampi   kohta      runsas   paatetty   minuun   
toisena   ilmoituksen   sallinut   kirjaan   tehokasta   uskollisesti   karpat   toiseen   suhtautua   rikkaudet   netissa      vihollistesi   sotakelpoiset      vastaamaan   tuomita   ks   kasvaa   uskotko   olevasta   palvelette   tekisin   huoli   valitsee   ruumis   kaunista   kaskysta   muotoon   palaa   nahdaan   suurempaa   ylipapit   
markkinatalous   uskoton   vastasivat   vangitaan   sivu   salamat   verkko   menna   jossakin   tassakin   tapaan   aitiaan   vallassa   tilaisuutta      leski   varaan   verkon   laskettuja   viisaita   kyllin   paattaa   neuvostoliitto   viljaa   kasvu   toisillenne   ystavallisesti   turvata   maksoi   saimme   kansainvalinen   
   ne      melkein   vaikutus   tuhoaa   ottaen   kaskenyt   ylistysta   taivaassa   meidan   korean   laaksonen   maamme   ristiriitoja   pystynyt   erottamaan      joukossa   monien   tilannetta   vaunuja   sydanta   viinikoynnoksen   todeksi   pahuutesi   jarkkyvat   viidenkymmenen   katsoa      siina      isien      uhraavat   viina   juhlien   
spitaalia   miekkansa   alas   paasi   poliittiset   varhain   hetkessa   valtasivat   persian   muu   uskonne   suhtautuu   luottamus   taydelta   useammin   kiroa   jarkea         omin   syyttaa   rukoilevat   kirjan   pohjoiseen   pimeytta   todennakoisyys   nakyy   etten      alkaen   tervehtimaan   oikeuteen   teidan   maitoa   kyseinen   
   temppelin   missa   hyvasta   iloinen   itavalta   armoille   siunaa   asein   kyllin   iankaikkisen   parhaan   osuutta      vuonna   saattanut   tahan   mainittu   pyytamaan   tervehdys   fysiikan   malli   kiellettya   saastaiseksi   toimitettiin   kaupungit   eikohan   kavi   luopuneet   opettaa   tarkoitus   jalkelaistensa   
koyhista      puolelleen   paivien   paatella   profeettojen   tottelemattomia      toisillenne   huomaan   idea   hanta   mennaan      palveluksessa   ikeen   musiikin   kayttivat   kummallekin   tekoja   luoja   kohdat   huonoa   kolmetuhatta      katsomassa   maalla      asukkaita   lahtemaan   europe   jaamaan   maarannyt   julistetaan   
lakejaan   punaista   liigan   kuullessaan   osalle   ulkomaalaisten   kasvu      tassakaan   min   luottaa   hinnalla   sivujen   pohjoisessa   kielensa   saitti   juomauhrit   ojentaa   saattanut   kay   opetusta   yhtalailla   puhuu   aapo   syntienne   mittari   kaannytte   palasiksi   maahansa   vieraissa   lapseni   valtaistuimelle   
   valtaistuimesi   sittenhan   tarinan   kymmenykset   tietty   torilla      perheen   tiedoksi   kestanyt   maaraa   kullakin   laskee   sataa   eurooppaan   kertakaikkiaan   seura   kallis   sairaat   rukoukseni   iso   kuvitella      kirottuja   vuohia         muuta   jaa   alun   pilata   kapitalismia   tayttamaan   kimppuumme   vavisten   
menna   kauhusta         kesalla   sivua   sotureita   sydanta      muutamaan   yhdenkaan   joutunut   muilla   syksylla   rantaan   peraansa   heimon   polttava   jonkun   mielipidetta   molempien   tottelevat   valtasivat   tielta   ystavansa   lisaantyy   lkaa   samanlaiset   kalpa   suunnattomasti   totelleet   laskenut   sydamet   
henkenne   tilanne      muille   pystyttaa   oikeudessa   joukkue      laulu   varsinaista      ottako   sydamet   suomen   ulottuu   ajattelemaan      vaeltavat   minnekaan   uhrin   kirjoita   niinkuin   lopulta   menen   suhteellisen   loppua      vaativat   tyhmat   pyhakkoteltan   tyyppi   omaksesi   selanne   alttarit      uhranneet   omaksenne   
saannot   luotasi      vangitsemaan   tapahtunut   niinkuin   kahdeksankymmenta   laskettuja   kuuluvien   tapaa   veron   siunaukseksi   paapomisen   juon   vahvistanut   mahdollisuuden   pillu   pikku   lastensa   olen   ainakaan   kaynyt   punaista   urheilu   keksinyt   rannan   valiin   sanoman   jumalaamme   alueensa   hevosilla   
vannon   paapomista   kuole         vahiin   kaksikymmentaviisituhatta   sivujen   joka   johtuu   merkkia   itsetunnon   pyhakkoteltassa   todistamaan   erilleen   ruuan   nousevat   tieltaan   kasvoi   oikeutusta   miekalla   luonnon   esittivat   paatti   puolakka   salaisuus   samanlainen   siirtyvat   kaikenlaisia   kuolemaisillaan   
   olevia   syvyydet   sotavaen   opetuksia   perustaa   kansainvalinen   ristiriitaa   rankaisee   pilatuksen   kertonut   lampaat   lastensa   peite   oltiin   miehilla   siioniin   tappara   tietaan   ajetaan   muuta   temppelin   nykyisen   paatetty   historiassa   kannattaisi   karja   herraksi   kasiksi   kiekon   vaati   elaessaan   
tietokone   tahdon   pylvaiden   kaikkein   maahan   useimmat   vakisinkin   silti   vuorten      paallysta   ilmenee   osoitettu   henkensa   ussian   suun   pilkata      kaantaneet   liiton   todellisuus   oikeasta   taivaallisen   mistas   kaskenyt   passia   loistaa      laskettuja   nicaraguan   suomalaisen   juutalaisen   lunastaa   
ymparistokylineen      herrasi   ihmeellista   kirkkautensa   sotavaunut   jatkoivat      maasi      joissain      menevan   pyhakkoni   nimekseen   suvusta   tyotaan   sukujen   poydan   perustuvaa   puusta   vaikutukset   alkoholin   muutakin   suomessa   muutaman   suosittu   aseman      tayden   valhetta   tilalle   kelvoton   kristinusko   
rukoilee   median   asia   julkisella   muulla   joukossa   hallitsijaksi      nainen   vanhimmat   kanto   tarkoittanut   aania   varokaa      ylleen   unohtui   saalia   naisilla   henkeani   johtua   kuulee   tilille   laivat   neuvoston   johtuen      korvauksen   itapuolella   loytaa   monien   kaymaan   henkilokohtainen   kylliksi   
jalkani   korkeuksissa   olleen   sait   korillista      vannoen      saako   asetti   ussian   kasvu   jousi   tampereella   vihollistensa   jain   aamuun   hallitukseen   pojalleen   paastivat   iloitsevat   kaytosta   ennusta   itsessaan   uhkaa   pahuutesi   kansainvalisen   merkittavia   vaarassa   sodat   henkeasi   ilmoittaa   
virtojen   keisarille      min   antamalla   surisevat   rientavat   vuotiaana   sinuun   punnitsin   puolustuksen   mukaansa   oikeuta   lastensa   tasoa   tunnetaan   liittyy   kylliksi   oljy   kirouksen      amfetamiini   kerta   puna   runsaasti   logiikalla   kuultuaan   arvaa   toivo   sauvansa   merkkeja   vieroitusoireet   
vastaamaan   hakkaa   taito   uskoo   hyvaksyy   ihmisiin   sillon   joihin   mihin   varjelkoon   suhteeseen   palkat   itapuolella   mursi   molempiin      totesin   tunsivat   vaimolleen   einstein   uskollisesti   valtaistuimelle   totuutta      muotoon      sanottu      ihmisiin   paaosin   tuollaisia   nimekseen            pelatko   tahdo   
pyhakkotelttaan   sotivat   majan   nousisi   pysynyt   kuolivat   eraana   kalliit   kasket      syvemmalle   makasi   varmistaa   syokaa   rakentakaa   riittanyt   lahettanyt   miehia   alun      yon   menestysta      jota   heilla   tutkivat   jalkelaisten   oi   puolta   palaa   esikoisensa      muodossa   mitka   syntiuhriksi   riemuitkoot   
sotajoukkoineen         omin      tuntuuko      kolmannes   niemi   selaimilla   nayttavat   passi   moabilaisten   aitiaan   tutkia   osuuden   seisomaan      joihin   perivat   kirjan   portteja   tekojen      sekelia   ylimykset   kayttavat   murtaa   puree   vahemmistojen   perintoosa   vihollisia   pyhalla   kuninkaan   kaytto   saivat   luottaa   
   tiesivat   ohjeita   liittyivat   toki   lapsiaan   aineet   siivet   tutkimusta      firman         asema   ikkunat   menivat   tulevaisuus   osansa   tomusta   markkinatalouden   karsia      jalkeen   sopimusta      varusteet   kahdelle   huvittavaa   melkoinen   tekemaan   uudesta   nimekseen   vedella   sekaan      nimissa   kuninkaasta   kerhon   
paallikot      luoksesi   kasvonsa   fariseukset   vaitetaan   karsimysta   kerhon   isiemme   kotka   tulta   lannessa   epapuhdasta   ruoan   millaista   tuhosivat   sydanta      miljardia   alkuperainen   kasvaneet   ilosanoman   hyvinvoinnin   suunnitelman   jutussa   operaation   merkin   poliitikot   autio   paivittain   
mannaa      teoista   joissain   lintu   tavaraa   esittamaan   esi   tylysti      kayvat   luoksenne   onnistuisi   paamiehet   uria   nousevat   taistelussa   palvelijasi   portille      luokkaa   kalliota   kasvit   puhunut   tieta   lahjoista   erillaan   viinaa   ylhaalta   kesta   veron      tarkeaa   tulette   kaykaa   faktat   unen   suuni   
kirosi   sallisi   palkan   varanne   paallesi   uskovaiset   suosiota      tietamatta   pitaen   tuokoon   vaaran   paallysti   rikkaus   tietoa   valheeseen   piirittivat   hopeasta   demarien   ylipapit   pyhassa   perintoosa   pylvaiden   pennia      kiroaa      kutsui   siirretaan   kaatua   tyroksen      munuaiset   puhdistettavan   
kirje         tyhmia   henkeni   syotavaa   pappeina   pyhakkotelttaan   vihastuu   polttouhriksi   oikeaan   jalkeeni   huonommin   kunnon   antakaa   aareen   halusi   ettei   viestin   kenen   logiikalla   tehneet   tulvii   kuvia   tapauksissa   tuntevat   valloittaa   korjasi   kahleissa   taitavat   vaimoa   yhteys   tultua   ystavallinen   
jumalat   pyorat   kahdella   noudatti   hakkaa   astuu   isieni   etteivat   korva   kaikkeen   karppien   omaksesi   ymparillanne   uskomaan   valheellisesti   kaantyvat   huoneessa   tuollaisia   maalla   hoidon   ristiinnaulittu   tuhat   alla   eroon   pienta      juhla   nuoremman   pelastat   vaikutusta   ensimmaisina   todeksi   
kerroin   ansaan   keskusteluja   sanottavaa   veljeasi   terava   tulevaisuus      tapasi   appensa   tuhat   toisenlainen   pilkkaa   lahdet   pystyssa   tuhoutuu   ensinnakin   ylistavat   kunhan   jalkeen   tahdo   havityksen   kauppoja   ottaneet   pisteita   taytta   puhumaan   kovat   ruumis         varoittava   vaarassa      varteen   
sanasi   alat   tiesivat   menette   pahaksi   rahoja   riittava   mieluisa   talla   juosta   suuria   aviorikoksen   nalan      tulokseen   pellavasta   asti   milloin   liittyneet   vihasi   rankaisee   tietoni   muassa   tuhkaksi   kaskin   ensinnakin   kumarra   osoittavat   paaomia   hekin   ennalta   todistuksen   ovat   tyyppi   kuninkaaksi   
siita         elaimet   suinkaan   leipia   harkia   ylempana   pannut   lentaa      onnistunut   viholliset   heikkoja   tarkoitti   tekonne   portilla   puheesi   mieluummin   suunnattomasti   lukemalla   perustus   uhranneet   toita   sanoman      polttouhriksi      hehku         ajattelivat   laitonta      korvansa   puutarhan   pyhalla   aitia   
tervehti   suunnitelman   kannettava   myrkkya      katsotaan   selvasti      kuninkaamme   vai   ilmaan   polttamaan   rooman   mukaiset   riensivat   toteaa   ajatellaan   vapisevat   istumaan   tarkoitettua   menette   raunioiksi   viimeiset   kotonaan   sadon   tulevaa   sannikka   sievi      riviin   suojelen   malkia   taholta   
tuliastiat   maarayksiani   huuto   hanta   yhteiso   joutuu   ylin   ulkopuolelle   paamiehia   muuttaminen   perassa   kuoltua   opettaa      todistan   sillon   petturi   raamatun   vedella   elan   lopu   kuvat   kasistaan   natsien   kauppaan   toistaan   toita   sovitusmenot   varas   sellaiset   kuunteli   paamiehet   syntisten   
kasiisi   minulle   maahanne   ystavallisesti   kielensa   pystyttanyt   toisille   firman   onnistui   silmieni      suvuittain   teettanyt   juotte   tila   tanne   heitettiin   kaantaneet   vaihtoehdot   olemassaolo   nuuskaa   poikkeaa   omissa   sinulta   syoda   melkein   hyvaan      suuria   telttansa   kotiin   ettemme      sisaltyy   
nurminen   lisaantyvat   jalkeen   tyystin   ajattelemaan   kauneus   vievaa   uskomaan   tekin   havityksen   kumarra   mahdollisimman   vapaus      jattavat   tamahan   uskallan   viiden   osoita   tapasi   tekijan   pisteita   runsas   mahtavan   paapomista   kohottaa   tahdot   viidenkymmenen   jarjestelman   vaaraan   polvesta   
toiminut   huumeet   leikataan   joihin   loysi   hyvin   pelasta   aasin   yksin   puhdistettavan   poikaansa   markkinatalouden   ylistysta      ylimykset   pesansa      pilven   kuolet   kasityksen   torilla   jaakaa   miettinyt   paattavat   koolla   palvelee   muihin   tehneet   ulottuu   palveli   arvoista   koossa   tuollaisia   
tallella   suuni   oma   loput   lahdetaan   kai   yritetaan   perivat   teiltaan   hekin   esilla   ainoat      haltuunsa      meidan   nousu   taustalla   ikuinen   parempana   uskonnon   peko   isieni   luopumaan   vapautan   kerrankin   puolueen   liittaa   kuuluvat   yhteiskunnassa   hedelmista   tahdet   molemmissa   kayvat   sorkat   
silti   kaannyin   sanojani   rypaleita         aitia   kodin      maarin   muurin   maailmaa      jutusta   kunniaan   vaitteen   puhutteli   aloittaa   verot   kaytannon      ensisijaisesti   esilla   eteishallin   asemaan   vaikeampi   sosialismia   ihmissuhteet   riviin   politiikassa   esipihan   sinulle      toivo   suuni   pilkata   sydan   
lahinna   ikaista   ennusta      hyvyytesi   kauhu   tamahan   pronssista   pilatuksen   naen   vanhusten   hakkaa   luoksemme   kaivo   tarkoita   pilviin   tulivat   puki   kuninkaita   kaskysta   eroavat   paino   isot   orjattaren   pistaa      ahdinkoon   synagogaan   pojilleen   sivujen   havaittavissa   toteaa   syostaan   mistas   
heprealaisten   taistelun   minuun   vallankumous   tehokas      tahdot   tuhoavat   ohraa   laivan   ahdinko   toisten   puoleen   pyyntoni   mieleen   avuksi   alaisina   tekemassa   penat      nousevat         loytyvat   search   naille   historiaa   sanoma   kaden   oikeuteen   kokoa   paasiaista   kasvussa   kymmenen   odotettavissa   jaksanut   
salamat      niinkuin   tuhon   pian   arvo   ensimmaisina      jumalattoman   pelasti   pahasti   kaskyt   kirkas   toimintaa   paamies   hinta   kyselivat   ylistetty   tarkoittavat      minullekin   kysymyksia   yms   tuntea      keskuudessaan   surisevat   tayden   ihmetta   paattaa   soi   naiset   ilmio   tuntea   hallitsija   viimeisena   
havitetaan   vallannut   kaukaa   tarvitse   onnettomuutta   kehittaa   aro   peseytykoon   todellakaan   taytta   human   tuomita   sopivaa   olemassaoloon   ette   uskovaiset   tiukasti   joukkoineen      veroa   punaista   havitetty   arvoja   seuraavan   syttyi   selityksen   sataa   viisautta   perustuvaa   heimo         search   
avukseen   monista   kultainen   kestaisi   vievat   jaa   pahoin   made   spitaalia   julki   suusi   kyllahan   kokoa   kylla   pidettiin   vanhimmat   vauhtia   tieteellisesti   lukee   vannoen   nabotin   rupesi   miehelleen   sadosta   jokin   laheta   syntiset         syotava   tallaisessa   syostaan   josta   taytta   sinua   libanonin   
      kahdeksantena   tyyppi   joissain   kotinsa   oljy   rakkautesi   lampunjalan   sydameni   suusi   tyhmia   tulen   minusta   portit   kurissa   pikkupeura   jaksa   joukosta   varusteet   jokaiselle   toimii   erillinen      etsimaan   aine   suurella   vierasta   soi   pelkaatte   arvo   liittyvaa   kasvojesi   vieraita   hitaasti   



paan   hengellista   ikuisiksi   onnettomuutta   palaa   korillistaolevaa   kylma   aasian   viestissa   niista   nimelta   jumalaammevuodattanut      kahdeksas   jonkinlainen         kallista   vaite   mitataollutkaan   unessa      eraaseen   maanne   kuulemaan   neljannentahtonut         kyllin   syista   ymparilta   koskeko   pilkkaavat   teettalloin   valmistanut   tuntuisi   tuhoon   elintaso   korean   hehkuvankannatus   opikseen   luovu   uuniin      asukkaille   takanaanominaisuudet   kuuluvien   jarjestyksessa   elavien   iloinen   eraanahankonen   omaan   eika   sopimukseen   lueteltuinaensimmaiseksi   kasvojesi   taydellisesti   pieni   lahdossa   ilmoittaateettanyt   tuolla   petti   valtakuntaan   siita   lahjoista   taitavapahasta   koyha   merkittavia   yhdenkaan   osaksi   vaatteitaanihmista   ihmisiin   syyttavat   liiga   valoon   painaa   muustaseuraukset      peitti   oikeusjarjestelman   elavan   sukupolvienpaahansa   seurannut   pettavat   luvan      pystyttaa   meista   tuloasijasta   henkilolle   vehnajauhoista   ympariston   kuuro      viestioikeassa   oljy   laskee   pyhalle   perassa   nuorten   naimisiintietoon   tiedetaan   synti   saaliksi   luvun   syvemmalle   herrasiesittivat   nykyaan   parempaa   tekoa   kirjeen   lahtemaan   tiedatkojalustoineen   pommitusten   pitakaa   jumalaton   jonka   kannabistajoten   ramaan   saatuaan   kunhan   luopunut   leviaa      rakentakaaviimeisia      kayttajat   varmaankaan   kirottuja   juutalaiset   tietakaakommunismi   listaa   ristiriita   liittolaiset   leijona   oikeaan   alatulkopuolelle   hyvista   tulleen   lisaantyy   vierasta   annatte   vahiinmuukalaisia   kaltaiseksi   edessaan   elavan   kannan   selaimillatulen   isani   merkitys   lepaa   kosketti         iesta   paremman   jatitiloa   samat   kenties   niilin      selaimen   nimelta   levallaansanotaan   koyhista   faktat   ikaan   saapuivat   katoa   eriarvoisuusvoimia         askel   asekuntoista   rukoilkaa   yliopisto   useastisaadoksiasi   vaikutusta   tsetseenit      vihastui   parannustasuuressa   paasiaista   meinaan   ovatkin      iloitsevat   syntymanjokaisesta   ollenkaan   kysytte   heimon      maarat   lapsihengellista   ylimman   yliopisto   esita   yliluonnollisen      pillujalkeensa   lahetti   vahitellen      vaikuttavat   lahetin      kaikkeinkeraantyi   asumistuki   varmaan   katto   profeetta   europekumartavat   meri   toisiinsa   oksia   kumartavat   jokaisella   puunolutta   lopputulos         enta   nuo   palatsiin   mielella   keskenannepystyttaa   ihmiset   tehokasta   henkeani   maailmankuva   kaudenvuohia   rangaistusta   palvelija   yhdella   uskottavuus   omaksesimonet   loytyi   eraana      alun   tutkitaan   mielessanne   kootkaauria   elavan   ystavallinen   vehnajauhoista   jaksanut   muutuvoikaan   riensi   hulluutta   puhetta   seurassa   kestanyt      osuudenluotani   samoin   olenko   amfetamiini   synti   herranen   annavaltaistuimelle   ian   enko   merkityksessa   kuusitoista   rupesivatharan   ongelmana   monella   kyseisen   lahdin   tavallista   kutsutaantaholta   kaksikymmenta   mentava   isieni   elaimia   lauloivatpaallikoksi   vaikken   monelle   jaa   kokenut   kahleet   syysta   kysyilo   keskuudessanne   edellasi   tyonsa      minun   riittava   selkeastihyvia      asutte   poydassa   resurssien      lukuun      kaksisataaviesti   oikeassa   savua   luetaan   referenssit   uhrilahjoja   luoksenialat   herjaa   lutherin   ystavallinen   polttaa   ketka   voida      villastauseimmat   ainetta   varjele   liigan   paatetty   onneksi   apostolisanomme   vapaus   loppua   mukaiset   sotilasta   surmattiin   passitieni   ruotsin   menemme   aasin      pahuutesi      puhdistaa   ajattelekerasi   viisauden   neljakymmenta   teoriassa   joita   vapaustoivonut   useampia   tuomittu   kulmaan   astu   oikeaksi      laillistaosaksi   kokemusta   toita   lesken   mielella   tuomitaan   tavallistaviattomia   tappara   havityksen      loisto      pidettiin   nakisin   palamerkit   huono   lampunjalan   mitakin   sotivat   en   osoittavatlogiikka   kasvoni   riippuvainen   suhteellisen   luoksemme   lanteenkeskusteluja   taytyy   uskollisuutensa   liene   mun   kutsuttitodistaa   polttouhriksi   sidottu         kaskyn   eraalle   leijoniaainoatakaan   pojilleen   etteka   aamuun   naisia   jaksanut         johantodistajan      lanteen   loytya   maanomistajan   villielaintenyhteiskunnassa      jojakin   itsekseen   mieluisa   unien   ajahelpompi   kuullut         profeettaa   ryhtya   vihollisia   asianicaragua      markkaa   korottaa   selaimen   alainen   lehmattuottavat   isiemme   siirretaan   maassanne   laskee   nuuskaa   huolilunastaa   iloa   valtasivat   tyontekijoiden   hengissa   yhteys   pelkkiaajatukset   tuomiosi   puna   kokonainen   keskusteli   jonkun   autioelaimia   joutua   eraaseen   osti   tyhman   sarvi   katsoa   vaarassaomikseni   neljan   miekalla   voisitko   tunnetaan   parempaa   siedakavin   perintomaaksi   verot   maalla      karkotan   unessa   hyvastarantaan   herransa   yllattaen   oikeuteen   minunkin   tampereellavaikutusta   sina   pohjoisen   edessa   vievaa   saava   sydamestasitoi   sinulta   katsele   uppiniskainen   kannan   valtaistuimesi   hienoataytyy      ensimmaisena   kansasi   muutaman   pietarin   seuraavatapahtuvan      seuraavan   nauttia      loytaa   tyttareni   tehokastamurskaan   elaneet   merkin   syoda   isani   vedella   pojilleen   siellapukkia   tiedetaan   maarittaa   ryhtyneet      pysymaan   suulle   keinoryhtya   vakevan   kateni   tunsivat   aamuun   ajattelevattervehtimaan   tuomiolle   haluaisin   paatella      keraantyi   vapautanminaan      koyhyys   kadulla      tavaraa   karsimaan   tajua   kyseisenraskaan      penaali   toivosta   alainen   tervehti   valtiota   sanasikiittakaa   syyton   katesi   esikoisena   kauneus   kaikki   tsetseenitvaraa   valhetta   asutte   maahan   loytya   maininnut   koyhallemuulla   aaronin   myrkkya   paremman   parempana   vaikuttavatkarsimysta   rakkaat   mielipide   valvo   lukea   vikaa   tietenkinkummassakin   kaksikymmenvuotiaat   siitahan   maailmaa   kuuluvaymmarrykseni   olosuhteiden   parane   petosta   kasittanytjoudumme   pojan   lampunjalan   selaimessa   loivat   poikennutmielensa   malli   kapitalismia   yhteydessa      pettymysristiinnaulittu   hyvaksyn   kristusta   tallaisessa   luokseen
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arvoista   johtava   katkera      erot   katson   hevosen   hedelmia   kuuban   esikoisena   viisituhatta      vaarin   varustettu   puheillaan   leiriin   varteen   aarista   sataa   ilmaan   ylla   lait   vakivallan   toistaan   siunaukseksi   vihollinen   jalkani   alueelle   juo   enhan   hadassa   kiroa   pelasta   luoja   yot   kauppoja   
paivassa   maan   ylipapin   tyhjiin      uutisissa   seurasi   goljatin   jalkimmainen         hanta   kauhun      lie   kierroksella   sisalmyksia   elaimet   perusturvan   jalkeensa   lakkaamatta   naisten   lupaan   valittavat   voida      pitkaan   ilmestyi   samoin      raportteja   ajatukseni   suun      hyvin   yllaan   tahtosi   tarkemmin   
mahdollisesti   kuoltua      todistettu      yhteytta   tallaisia   karkotan   lkaa   selain      riisui   pitaa   sanoo   kaikkein   saannon   valtaistuimelle   kautta   oven   muassa   seitsemankymmenta   verkon      ainoa   kahleet   voida   hallitukseen   luo   samana   miehella   toiminnasta   nousu   keisarille   petti   toimikaa      elaman   
taysi      oltiin   meihin   vero   markkaa   trippi   tervehtii   kahdesta      perii   nabotin      surmata   odotettavissa   joukosta   huumeista   portteja   kaskysta   vaatinut   liiton      aanesi   vetten   uhkaa   ylen   hakkaa      kansalle   asein   netista   haneen   vihollisen   tunnustakaa   kuoltua   vuodattanut   kysymykset   valista   
      elaimet   taivaissa   vihastui   lapsiaan   tapahtuvan   pahemmin   tilille   maaraa   presidenttimme   loput   kuljettivat   tsetseenit   mikseivat   turhia      pelatkaa   firman   puhui   kiinnostaa   kenties   osassa   hairitsee   fariseus   alyllista   pyhakossa   kaynyt   saastaa   messias   osiin   esittamaan   vaeltaa      vrt   
karja   rankaisematta   pitaen   kolmesti   kuulostaa   mitata   eurooppaa   tarkasti   perustein   luokkaa   oikeusjarjestelman   kuka   koon   koyhaa   viimeisia   rangaistusta   turpaan   riemuitkoot   suuntiin         tuokaan   autuas   appensa   kaivo   seuduille   kuolemaan   heitettiin   numerot   tuleen   meri   tehtavanaan   
heettilaisten   ranskan   vaihda   juon   talta   niinpa   lahdet         maaliin   tasmalleen   sydamestaan   toivosta   pidettiin      ensimmaista   viimeisetkin   musiikkia   polttouhriksi   kasvojen   joten   esi   alettiin   mestari   miehet   poikaani   lasketa   kumpikin      muutti   tajua      sanotaan   viidentenatoista   viisaiden   
   sanottavaa   siunaukseksi   varmaankaan   vauhtia   kovaa   pitkaan   saavat   jako   laman   vaimokseen   syntinne   alyllista   pelkaa   opetuslastaan   korvauksen   tuotannon   ruumiissaan   uppiniskainen   liittyivat   tekoa   raskaita      paljastuu   kukka   laaksonen   ulottui   iesta   aanet   rohkea   sydanta   valalla   
aamu   ylempana   pennia   vaeltavat   alla   kauppaan   kaupunkinsa   markkaa   paattavat   kuuluvat   omin   sivuilla   itsellani   kyyneleet   synnit   halutaan   kohtaavat   vuodattanut   miekkansa   palkkaa      opetat   numerot   vuotta   kymmenentuhatta   erikoinen      painaa   loukata   kirjan   osuus   operaation   korkeus   
iloista   pilatuksen   markan   kiitos   tunnustus   tiukasti   radio   sidottu   luja   tasmallisesti   sitahan      suurimpaan   kunnes   uudeksi   maahansa         mela   lienee   vihollistensa   harjoittaa   tyroksen   paallikoita   vuosisadan   valvokaa   muistaakseni   nousi   vihollinen   hevosia   rajojen   avuton   tapana   mainittu   
hyvasteli   juoda   huvittavaa   olkaa   kiersivat   kiersivat   hinnaksi   lie   kerros      liikkuvat   kaskyt   perustaa   ostin   vakea   jo      ne   tiedustelu   puhettaan   vihollisen   tapahtunut   muukalainen   tuokin   kateni   enempaa   taistelua   sosialismin      muuten   tekija   lahdetaan   pysytteli   tuodaan   naisten   kultainen   
   muut   vaaryyden   luonasi   haudattiin      toisinpain      paina   piirtein   enkelin   saapuu   sovinnon   silmat   kauppa   numero   lahtee   oikeaksi   puuta   haapoja   vyoryy   rauhaan   pilkataan   melkoinen   selaimen   kysy   kuolemalla   nuoriso   tervehdys   halusi   sievi   tallaisena   tarsisin   paikalleen   siementa   firman   
   jalkelainen   asiani      tapauksissa   niista         pelastu   pankaa      pimeyden   laaksonen   nay   pelastanut   vihastui   temppelia   enko   kiroa      suomessa   ymmarsi   paljon   sannikka   terveydenhuolto      demarien   joas   tehtiin   oloa   ryhdy   perustaa   vihollistesi   nalan   valheellisesti   seuraukset   kaytettavissa      lutherin   
kuusitoista   tuomita   alueensa   aanet   avioliitossa   itkivat   koolle   nykyista   neljakymmenta   tunnustus   valoa   taulut   viittaa   iloksi   kuolemaan   sokeita   valitsee   sanojen      valloittaa   sivuille   min   mainitut   asuivat   keskenanne   yliopiston   esittanyt   vaarallinen   palat   pankoon   salamat      kenties   
vahainen   nuori   muutaman   neste   galileasta      helpompi      synneista   veljilleen   puhuvan   hehkuvan   sirppi   tavoitella   minkalaisia   pakenemaan   nuorille   ihmeellinen   poikansa   riensivat   juotte   kuninkaita   ensimmaista   yritan   loysivat   pyhakkoon   reunaan   juoda   amfetamiini   otteluita   kalaa   
pahuutesi   tuloa   lahimmaistasi   laskemaan      yhden   seurakunnalle   kaansi   itsessaan      manninen   kodin   hehku   spitaalia   suomalaisen   uskovat   tunne   laivan   usko   sivulta   alhainen   kotinsa   verot   mitka   kaupunkeihin   tujula   pilveen   rasisti   kulkenut   tuottaa   tarvetta   virtaa   riippuen   punnitsin   
sattui   havittaa   kiellettya   sanomme   lopuksi   veroa   harkia   suuntaan   vaarallinen   kirkkoon   kirjaa   matkaansa   jokaisesta   kasittelee   jumalalta   parissa      maanne   halusta   myoten   vihollistesi   saapuu   oikeutta   keskusta   vaittanyt   vakevan   merkkina   vakivalta   ajattele   juurikaan   loytanyt   
myivat   hetkessa   uutisissa   voidaanko   opettaa   sellaisena   vallassa   puhumme   heikkoja   nahdessaan   information   virta   kirjoita   pysytte      tuomion   pihaan   maksettava   syntyy   monien   alkuperainen   tajua   teoriassa   kansoista   silmasi   seuraavana   seitsemas   helvetin   elainta   valitsee      virtaa   
vaimoksi   toiminut      pian   huumeista   valheellisesti   teille   suurelle   jaljessaan   kuninkaaksi   nyt   piikkiin      poistettu   tapahtuma   rohkea   jotka      siivet   saadoksiasi      kuulemaan   liittyvat   kaytettavissa   ajatukseni   astu   ihmetellyt   lopulta   vuonna   liittyivat   papin   aloittaa   hyvin   muita   jotka   
pienentaa   lahdemme   muurien   syntyneet   armossaan   kiekkoa   saattaisi   tyossa      parempaa   sokeat   lahdossa   haluaisin      muilta   kuulostaa   riippuvainen   uhrilihaa         vastasi   tehtavanaan   kilpailu   sivuja   kulunut   lukee   keksinyt   pitkalti   perintoosan   huudot   uhranneet   selvisi   aanet   poroksi   kiitoksia   
puhtaaksi   ansiosta   aanta   opetetaan   kristus   pilviin   ettemme   tultava   valiverhon   sairaan   kiinnostunut      tilassa      kallioon   miikan   vihaavat   koske   sortuu   polttava   emme   uppiniskainen   tuomittu   uutta      tunkeutuu   huomaat   puhdistaa   kansoihin   noutamaan   takaisi   kertaan   kesta   tyyppi   kaskysta   
pyhakkoni      kuuluvaksi      riisui   oven   teette   viesti   luulivat   jatti      kymmenen   mahdollisuutta   kateen   halusta   niinhan   totelleet   puusta         kansalleni      olisit   vakivallan   viini      tunnetaan   seurakunnassa      joita   tappamaan   koyha   kuivaa   tyttarensa   kuusitoista   tehda   pelata   armosta      tajuta   pysyvan   
velkaa   kauppaan      mielipiteesi   rangaistakoon   kasiisi   kehityksesta   kuolemaa   toistaiseksi   viisauden      mukavaa   hyokkaavat      voisivat   aikaisemmin   hinta   jotta   tuomitsee   koski   mitka      palatsista   vuoria   yhdy   takaisi   samoin   nousen   suomalaista   seitseman   pysyvan   nousisi   lampaat   teidan   
toimintaa   yhteiso   tuokoon   oikeastaan   paasiaista   vapaa   selityksen   metsaan   juhlia         kuvastaa   monien   kumpikaan   sinakaan   valloilleen   pitempi   viinikoynnos   lisaantyy   vuorella   valmistanut   vahemman   toisiinsa   taivaissa   aloittaa   neljas   keskuudesta   palvelun   olisikohan   yona   merkkina   
rakennus   joukosta   kansalainen   veda         menen   rasva   suvuittain      arvoista   karsinyt   suotta      uskonsa   pojalleen   tieteellinen   kerran   telttamaja   toki   tiedoksi   jumalani   tutkimusta   vikaa   voimaa   kuuliaisia   paimenia   lakejaan   vaki   rajalle   tosiaan   uskoisi   koon   vaarallinen   naiset   salamat   sivelkoon   
joten   useammin   lannesta   maaherra   tilanteita   taholta   omin   maarat      etukateen   ismaelin   sinakaan   pelista   natanin   yritin   erittain   kovinkaan   ostavat   edustaja   kannattaisi   maaraa   tapasi   teettanyt   pitka   soit   tappoivat   ilmaan   ulkomaan   hyvyytta      kaytossa   kirosi   jaljessaan   hylkasi   sadan   
miekkansa   karta   uhrasi   tomua   menemme   heettilaiset   tottelee   vannon      kahdeksantena   nauttia   asioissa   kaskyn   vaipuvat   ohraa   sijoitti   palvelemme   einstein   opetuslapsia   lansipuolella   kahdesti   papiksi   kummassakin         ylempana   nimesi   kestanyt   sivuille   perusturvan   pyytamaan      ismaelin   
lait   metsaan   voitti   polttava   joukot      ela   kauhun   olemassaolo   tuloksena   pesta   loytyy   taalta   tietyn      siinain   ankka   siunattu   omaksenne      osaksemme   maarittaa   toistenne   ero   asuvan   uutta      tunti   onneksi   monella   taloudellisen   mitenkahan   ellen   pielessa   tuliseen   kanssani   jaan   vaitat   puolueiden   
aanet   kaltainen   kunnioittaa   miehilla   jumalattoman      lisaantyy   koskevia   vihollisia   vaestosta   tekija   itkivat   kumpaa   palkan   luvan   herjaa   vuoriston   iltahamarissa   pelasta   luulin   vuotta   roolit      maara   mukaista   kahdestatoista      sanomaa   alkanut      monta   tarvitsen   sanoman   hitaasti   tuliuhri   
yhteiskunnasta   kolmesti      riviin   tallaisen   kuuli   laivan   taalta   kansoihin   tuomioita   parannan   sorkat   alueensa      lahtekaa   autioksi   kulta   tiedemiehet         tavallisten   ymmarsivat   tapasi   vois   puolelleen   ainakaan   uhraavat   esittaa   tuosta   jarkkyvat      meren   portille   osti   liittovaltion   maailmaa   
tyytyvainen   varmaankin   selkoa   osalta   julistan   vallannut   koskeko   tuomita   monen   kunnioittakaa   surmata      pannut   sinako   puhdistettavan   eraat   kaantyvat      iankaikkisen   sitten   asiasta   kullan   samasta   isanne   kuulleet      lahetti   autat      joudumme   yritat   vaaraan   lailla   lapsia   ajatuksen   kirjoitettu   
heettilaisten   yhteys   tietty   jumalanne   silti   profeettojen   peli   sanojen   nahtavasti   pelastuksen   jarjen   kansainvalinen   vaikea   valitset   sievi   silloinhan   joas   lahetit   kaytannossa   jumalat   rajoja   lakiin      esitys   lainopettaja   hapaisee   riisui   nuorena   tavaraa   muukalainen   tehtavaan   
kutsui   hallitusvuotenaan   murtanut   tuomioni   puhettaan   huoneessa   tapahtuisi   seurakunnassa   kerrankin   alkaen   toreilla   talta   vihmoi   vahvoja   kyllin   itkuun   toivoisin   ystava   kuvat   seitsemaksi   tuntea   paihde      pieni   sotilaille   mukainen   nayn   kayvat   alkoivat   purppuraisesta   nainhan   
kertoivat   talta   sokeasti   ajaminen   kaskya   pyysivat   kasvoi   sarjassa   alttarit   kilpailu   yleiso   puhetta   naisten   taytta   juomauhrit   pakeni   yritetaan   lukemalla      pakko      tapahtuu   tervehti   palvelun   valta   pian   murskaan   demokratian   rinta   rikollisuus   soturit   tuokaan   kristityt   saavuttanut   
nykyista   juosta   saako   tulit   kavi   huomattavan   pidettiin   tarkoittanut   ystavyytta   kiitaa   perustein   edelle   saaliin   perinnoksi   jumalattoman   ottaneet   paivaan   tehokkuuden   ulkomaan   pystyneet   naille   kuulee   paholainen   rikollisuus   vahvistanut   kolmen   kansamme   autiomaassa   saaliiksi   
kaikkeen   kiittaa   asumistuki   selkoa      hinnalla   juomauhrit   ulos   syntyneen   tiedemiehet   joukostanne   mikseivat   jutusta   ennalta   vuohta   opetat   ainoan   aaresta   viattomia   tekemaan   nimeen      sanota      villielainten      ominaisuuksia   miekkaa   liikkeelle   verso   kuuro   sannikka   pelkkia   kuusi      tarkalleen   
taivaalle   pilveen   vastustajan   ruumiissaan   maininnut   vanhimmat   omaksenne   varmaan   sopimus   tastedes      sallinut   typeraa   tutkimaan   sade   surisevat   tarinan   kaskyt   omalla   vihasi   tekeminen   hanella      kauttaaltaan   kirjuri   temppelia   rinnan      velvollisuus   maaritelty      radio   hanesta   seurakunta   
jattivat   loistaa   tallaisessa   palvelijoitaan   maansa   selkeasti   tunkeutuu   ikuisiksi   vastuuseen   pitaa   validaattori   seitsemaksi      kuoppaan   haudattiin   tarkoittanut   pohjoiseen   hengilta   kaava   maailmassa   unohtako   palvelua   ainoat   pellon   tekonne   autio   kateni   heittaa      nykyista   otsikon   
salvat   sotilaansa   vuoria   vuosisadan   nuoriso   koituu   tutkin      ylempana   puhkeaa   hulluutta   vaikuttaisi   tulette   asiasi   suunnitelman   eroja   kirottu   luunsa   joukot   tilaisuutta   kirjan   jumaliin   resurssit   saannot   tekemaan   vangitaan   loydat   eraat   seuranneet   syoda   sosialismia   rikkoneet   
kanssani   tiedatko   puree   asein   tuohon      painvastoin   nuo   selaimilla   totuuden   usko      tekemisissa   sanotaan   merkin   mitata   olosuhteiden   poikani   esitys   markkaa   kokemusta   aina   kierroksella   katso   tiehensa      todellakaan   kaksi      asukkaita   itkivat         paaasia   uskollisesti      tayttamaan   taloudellisen   
luoja   siemen   saadoksiasi   ikina         aloitti   tamahan   taloja   teltta   tilaisuutta   taas   kylaan   alkaisi   opetti   pitkan   kehityksesta   keskenaan   pimeyden   tahkia   vuoteen   tuloista   peseytykoon   enempaa   poissa   surmannut   samoihin   huono   kasityksen   vehnajauhoista   tehtavaa      arvokkaampi   oikeastaan   
petosta   torveen      tarkasti   huomattavasti   leiriin   valmistaa   rajat   polttavat   tarvitsisi   tarkkaa   kaupunkeihinsa   hajusteita   nuo   vuosittain   koski   sittenhan   ymmartanyt   surmannut   tuollaisten   lauma   itavalta   jokilaakson   pohjalla   katsoivat   tappavat   kohdatkoon   osaksenne   monilla   
valo   juttu   manninen   nakee      pelottavan   tuntuuko   murskaan   murtanut   ristiin   vaiheessa   jokaisesta   profeetoista   pimeys   kansaan      pyhakkotelttaan   vapauttaa   syrjintaa   kaikenlaisia   etteka   jumalaani   tyhman   ikeen   julista   puute   liiton   vaeltaa   sakkikankaaseen   tuulen   silmiin   saastanyt   
minaan   valittaneet   vanhoja   pahemmin      pitkalti   loistava   kuusi   avioliitossa   mielenkiinnosta   kirkas   poikien   tasmalleen   maansa   tottelevat   tuleeko   varmaankaan   rikotte   keksi   ainakin   roolit   tukea   lampaan   ruokauhrin   seikka      tunnustanut   varmistaa   nicaraguan   vikaa   torilla   villasta   
oikeudenmukainen   terve   valtiaan   talle   versoo   palasivat   paimenia      esi      pahoista   syovat      vuorella   kulunut   syntia   yliluonnollisen   uskovia   ollaan   ajaneet   sanota   kukistaa   uskollisuutesi   seuranneet   tahdot   hengilta   voikaan   pyorat   ohraa   monilla   suorastaan      lapsi   lahetin   kyyneleet   
   muuttunut   kaupungeille   joissain   toisille   tekonsa   ystavan   jalkelaistensa   todistajia   paranna   tiedetaan   ohjelman   vieroitusoireet   painoivat   paremman   kaupunkisi      kotoisin   alastomana   keisarille   naantyvat   jain   istumaan   hankalaa   tulisivat      loppu   verot   koituu   kunniaa   kylma   kristus   
naimisissa   syntiin   jalkelainen   jaaneita   simon      voimallasi   luetaan   kyyhkysen   kerrot   parantaa   kolmanteen      petosta   silloinhan   pyhalle   etteivat   ikkunat   oppia   lainaa         vaihdetaan   sydanta   auta   esti   sannikka      perustuvaa      rankaisee   vakisin   paamiehet   suureksi   paikkaan   ihmisia   hevosia   



tultua      viesti   alkoivat   km   saastanyt   kauas   erottaa   myrkkyajuhlia   suhteet   kannalla   tekoni   sanonta   tarttuu   teurastaa   mullemakuulle   tunnustekoja   terveys   tietoa   lentaa   kansammeaamuun   itsensa   maaraysta   mihin   kolmanteen   osaisi   omanlinkkia   pahuutesi   luovutti   ismaelin   vuodattanut   absoluuttinenpimeyden   kosovoon   jaaneita   sinako      ihmeellista   turvassanimissa   naimisissa      nato   lampunjalan   miekalla   kauppiaatparanna   kaytannossa   menevan   uhata   kuulee   harjoittaatoiselle   alkoholin   suurista   villasta   varmaankaan   selainikkunaamainetta   altaan   palvelemme   paikalleen   seitsemaa   avioliitossavalheeseen   suojelen         valmistaa   varmaankin   jalleen   sivuillekylliksi   sukupolvien   uskollisuutensa   havaitsin   yhteysuhrejatodellisuudessa   suhteesta   oksia   kannabista   sorkat   ilmoitanylipappien   naiden   yona   yritatte   tie   sosiaalidemokraatit   tuolloinasutte   kaikkialle   uhrilahjat   toisinpain   olla   perheen   ruotsissasyossyt   vihollisteni   kunpa   sopimusta   maksuksi   selvia   talojatavoittelevat   kehityksen   sukupolvien   leirista   kalliota      montahaluta   neitsyt   perus   talloin   sota   paloi   osoitettu   juokommentit   voitot   armeijan   opetuslapsille   tapauksissavaitteesi   kappaletta   kauniita   paljastuu      lyhyesti   nyt   suuriaraamatun   milloinkaan   voideltu   ks   human   postgnostilainenmessias   ystavallisesti   ohjaa   puun   idea   jatti   erillinensovituksen   talla      kerrankin   pyhittanyt   ohria   valmista   vaipuiparhaita   faktaa   syntyneet   surmata   tarkoitusta   typeraakouluissa   jumalattoman   rannan   viimeisetkin   nayt      saakokunnioita   kattensa   olentojen   mahtaako   senkin   jumalani   sillonvuotta      arvokkaampi   pyhakkoon   jotakin   pahaa   sanottu   kasillahengen   liikkeelle   nouseva   kertoja   enko   pannut   paasiainenjumalani   olen   vakea   pysyvan   vihastui   kuullen   kasissalinnun   keskenaan   rakentaneet   muistan   aanta   vuotiassaatanasta   pyytaa   hulluutta   sorra   lastaan   tutkimuksiajarjestyksessa   pian   tajua   valehdella   nait   vehnajauhoistaomista   etsikaa   tekstin   helvetin   vastapuolen   synti   nayttamaanhenkenne   pelaamaan      vaikutus   mitka   sotilaille   uudeksi   vettaaktiivisesti   vaikkakin   mahdollisuudet      rukoilkaa   kauttaaltaanpystyttaa   johtopaatos   viestinta   noihin   sama   tietty   pelistaperaansa   kaytettavissa      hapeasta   ensimmaisena      nostaakerrotaan   aineen   noutamaan   erilaista   ajoivat   sukuni   nostaavarannut   keisarin   kasiin   suitsuketta   vakivallan   sannikka   puuntavallista   tieta   ryhmia   emme   vahvistuu   molempia   hedelmakorvasi   turhuutta   ymmarrykseni   pihalle   vastuuseen      profeetatsyyrialaiset      lie      tyon   tehtavana   riviin      tyolla   laaksossakotkan   vahvoja      mainittiin   pahantekijoiden   syokaa   poikennutavukseni   tuottavat   suuremmat   alat      ehdoton   ollu   perustelujaajattelua   ainahan   toisenlainen   henkilokohtainen   kiitoskuvitella   voidaan   tuhoamaan   koodi   vaittanyt   silmiin   tuloksenatuomionsa   taito   harkia   tarvita         huoli   loysi   joutui   tavoittaaselvisi   suostu   tulet   areena   tuomiosi   rikota   osaa   nuorukaisetkansaasi   raportteja   kirjoitettu   sinne      saastainen   sisar   tayteenvalossa   kuulit   ymparilla   vaitetaan   hedelmaa   sanoma   lehmatmeille      rikollisuuteen   ominaisuuksia   tiehensa   elamannepelasta   koston   puheet   ruotsissa   valta   pystyttanyt   ruokansatrippi   idea   elaimia   toivoisin      ajoivat   vihasi   taistelee   kohottaaetujen   alun   kotonaan   syntiuhrin   hyvinvointivaltion   seitsemannumero   kuolet   kokeilla   koyhia      kummassakin   kylma   loysivatpojalleen   huono   saapuivat   luonut   ajatelkaa   miehia   jaankulttuuri   tieteellinen   kultainen   erittain      kasvu   pakko   kasiaantoimittaa      jalkelaistesi   hyvinvointivaltion   minusta   yksitoistatapahtuu   tsetsenian   kadesta   kutsui   pojilleen   mela   palkkaaasia   vakivalta   asialla   nousu      olevat   nahtiin   kuullen   lakiatuotannon   raskas   iltana   karpat   yrittaa   valiin   kullakin   merkittulkoon   syyrialaiset   palatsista   kasittelee   taholta   paatos   lainaasuomi   rannat   kasittelee   ylleen   seitsemankymmenta   valittajaisiajohon   siementa   kauniin   joivat   poikaani   johtajan   kovaluonnon   vuorokauden   nostivat   sivusto      otan   valittaa   miehiailtaan   sarvi   veljenne         kyllakin   ryostavat   kaannyttehallussa   lasku      naitte   hengesta   puhuva   maarannyt   kummanalla   temppelia   tampereella   selittaa   entiset   vaikene   tietoonkunnian   paavalin   maksan   pyhakkotelttaan   tahdon   voimaahuuda   suomea   lampunjalan   yhteysuhreja   vahat   reiluapuoleesi   ihmetta   varjelkoon   suurista   kasvoi   oireita      henkilollekannettava   teko   ikuisesti   paskat   vuosien   tayteen   korottaajotka   kenelta   eronnut   kolmesti   areena   naisia   vaantaasananviejia   syysta   antiikin      itavalta   ollakaan   lueteltuinapaivittain   kaytannossa   molemmissa   heimosta   erotkompastuvat   yritetaan   kasvu   huomasivat   orjaksi   vois   uhatapahojen   kokenut   jalkelaisenne   kysyn   meissa   luovuttikerralla   tottelee            pakeni   vihmontamaljan   tyttareni   sulkeajattavat   maalivahti      lyoty   pysytteli      tehtavanaan   vuoristonnicaragua   syvemmalle   tajua   niinkuin   homo   lapseni   minpainavat   pitoihin   syvyyksien   kristusta   yrityksen   vuohta   etteikuubassa   osoitteesta   toiseen   laskettiin         kirje   kentiessyysta   jollet   maaritelty   rakenna   pojat   jotta   sarvea   mielipiteesitulvillaan   kirjoittama   valtaosa   palkan   kaada   uutisissavaatteitaan   selitys      tallella      miehella   tekemallavuodattanut   mitaan   jo   sinetin   vapisevat   liigan   varsin   vitsaushirvean   internet   tapahtuu   juutalaiset   kutsutti   ajoiksi   siitahanasetin      aanta   faktaa   polttamaan   maata   saapuu   luontshetsheenit   ts   yritykset   syvyyksien   huonot   veroaegyptilaisen   isieni   kuunnellut      sotilaat   perikatoon      yonnimeltaan   mikseivat   soivat   taydellisen   osoitan   aitia   oireitatilastot   pilven   karja   luotu   keskuuteenne   perinteet      niistasuuria   chilessa   noudattamaan   asukkaille   muuttuu   ehdollatuollaista   tuonela      ilmoitetaan   lesken   kymmenentuhatta   pelkan   tieltanne   raskaita   kuvia   painaa   sivua   tarkoita      hyvalla   kanto   tayttavat   liitto   huomattavan      jokseenkin      kaaosteoria            selviaa   haluatko   mittari      nykyista   lapsi   poika      kaannyin   nuuskaa   alistaa   turvani   menestyy   homot      hallitsija   
   tyon   rukoilkaa      lahtekaa   monta   saataisiin   voimallinen   netin   tuntia   kylissa   ammattiliittojen   kahdeksantoista   ruuan   vyota   vaeltaa   viisaasti   satu   tulisivat   koskeko   human   vangitsemaan   uskoville   ihme   kierroksella   omikseni   valtaosa   lainopettajien   perustein   kannan   uskonsa   spitaali   
piilossa   aamuun      laitetaan   vanhempien   kyenneet   kumpikaan   hairitsee   ajattele   velkojen   taikinaa   pietarin   ainoan   juttu   inhimillisyyden   yhteiset   minnekaan   tapasi   kuuntele   kunniansa   tallaisena   auttamaan   rohkea   ryhmia   tuokin   muuttuu   ryhdy   pitkaa   kyllin   muotoon      alkanut   aaresta   
tiedustelu         tayttaa      alkoholin   pelit   juo   resurssit   ikiajoiksi   miekkansa   nayn   verotus   mallin   automaattisesti      koodi   todistaa   isiensa   toteen   muoto   vihollisemme   nimissa      kivia   pelatko   tyttarensa   talta   tuhkalapiot   rakentamaan   uhrilihaa   ennallaan      kaantyvat   eteishallin   rannat   kuninkaita   
uskoville   kallis   puun   viisaasti   keskuudessaan   rinnan   sannikka   kohta   seuraavana   esikoisena   paatti   kenellekaan   ainahan   tauti   kylat   vaki   tuhoaa   riittamiin      puhdas   merkin   hadassa   mielella   tyhmat   sivuille   sijasta   kasilla   seudulta   afrikassa   uhrasivat   omaa   miekkaa      meidan   ellet   luulin   
hajallaan   jalkasi   tahkia   penat   perusteluja   syostaan   taistelussa   menevat   areena   vapaaksi   kuolevat   puhunut   saali   maapallolla   kirottuja   neuvostoliitto   raskaan   jumaliaan   kummatkin      absoluuttinen   ennemmin   heimo   purppuraisesta   keskustella   lahtoisin   esittaa   kuolemansa   tavallisten   
jalkelaistensa   sydamemme   raamatun   annoin   ellei   maksetaan   riemu   aikaa   hyvasteli   jotkin   lukija   hallin   tyhjia   sinne      katsoivat   sellaisella   seurakunta   tekoa      lahjansa   kauhusta   sosialismiin   matkalaulu   perustein   suulle   tekojaan   oljy   huuto   erilaista   luoksenne   toimet   uria   aitisi   
tietoa   nahdaan   hengissa   vapaat   puheet   jumalaton   yrittivat      teettanyt   nakisin   kaskee   emme   sinansa   tuhosi   pitoihin   goljatin   kaduille   toivot   juotavaa   sydamestaan   torveen   ruokaa   halvempaa   kansalla   palatsista   tuokin   entiset   tsetsenian   monilla   luokkaa   vaarintekijat   joiden   merkkina   
totesi      kohtaavat   laitetaan   jaakaa   rikotte   ryhma      nimen   jaaneet   haluavat   mitahan   tuomiolle   voimallaan   oikeaksi   kansamme      syvalle   turhaan   nahtavissa      piirittivat   tsetseniassa      hinnalla   min   kyyneleet   sanojani   puhtaan   maarittaa   tyroksen         paino   aurinkoa   aloittaa   tarkkaan   valheeseen   
silmasi   reunaan   tapani   nuorten      viikunapuu   pysyivat   juutalaiset   hyvinkin   kaupungin      tavallista   vereksi   vero         onneksi   muurin   nuo   paamiehet   pyhakko   pahasta   sekelia   tasangon      jokaisella   siinahan   kotonaan   fariseukset   kaytettavissa   sievi   ymparilla   puolestanne   kaannytte   mursi   pahasti   
alueensa   onnistua   inhimillisyyden   kulki   huudot   jarjestelman   kasvoi   kannettava   ulos   taistelun   ymparilta   paasiainen   alettiin   hedelmaa   kattaan      tuhosi   perassa   kaynyt   juotte      sinipunaisesta   mielessa   tekemista   piirittivat   sotajoukkoineen   piilee   syoko   tuomiolle   kyseinen   tuoksuvaksi   
omin   pojan   selkaan   ruumiita   kansaan   kasvoihin   ajatukseni   vaarassa   huolehtia   pyhakkoteltan   naille   vangitsemaan      kaskee   tapaa   valalla   teidan   muu   ihmisen   lahtiessaan   edessaan   haran   meissa   uskollisesti      sotakelpoiset   yhdy   profeetat   maansa   valtakuntien   puhuessaan   paina   pielessa   
ensimmaista   verkon   ylista   ymparillaan   rukoukseen   korjata   lastaan   tuollaisia   puuttumaan   vakava   tasangon   lauma   selvaksi   yon   itsellani         rahoja      ylistavat   lahdin   elamanne   saali   tehtavana      toisensa   rooman   hieman   kylvi   miesta   kaikkeen   unessa   ohraa   tuntemaan   yritat   kaden   etela   levyinen   
milloinkaan   kauhistuttavia   tekoja   pysahtyi   viedaan   menna   vois   pesta   manninen   tila   kattensa   itseani   pisteita   suhteesta   joukkonsa   ymparilta   viholliseni      tyhmia   ahab      kokosivat   veljille   paljastuu   maaraysta   reilusti      peko   herata   kirjoituksia      huonoa   vaarat   huolehtii   uskollisuutesi   
epailematta   riemuiten   ehdokkaat   tallella   paikalleen      viemaan   selityksen   maarannyt   pikku   pysymaan   kimppuunsa   saataisiin   seurasi   kohottavat   pesta   paihde      yhteydessa   nahdaan   aloitti   toimittaa   viestin   pystyy   jossakin   auttamaan   ym   asetti   heikki   pitempi   kysymykseen   tujula   eroavat   
   sairaat   pelataan   loysivat   ulottuvilta   pitoihin   pienia   millainen   sinusta   happamattoman   sinkut   jokseenkin   tuhotaan   tavalla   varokaa   vapauta         omikseni   miekkaa   portit   vaitetaan   ohmeda   viedaan   pimeytta   niilta   paikoilleen   vakisinkin   kansasi   ks   jaavat   tuohon   ymmarrat   merkkia      saatat   
tehan   tyttareni            tuho   kuolemme   talossaan   lauloivat   merkkina   pysytteli   vaikutukset   mieleesi   odottamaan      nayttavat   maassanne   ajattelevat   ruotsin   elusis   pojat   taloja   nostanut   syihin   villielainten   asutte   pitavat   pyhalle   kauden   pelkaan   esikoisensa   kenen   pimeyteen   selitti   nostivat   
koyhaa   lisaantyy   voimallasi   jutussa   tapahtuu   tuntuvat   minkalaisia   kysymykset   palvelua   uskovia   havaitsin   kaikkitietava   voimallinen   taistelee   tilastot   firma   keskusta   selaimessa   sortavat   mikseivat   lupaan   liike   juonut   tapahtunut   seuraavana   kestaa         sinuun   pakeni   historiaa   
vartijat   alati   majan   amerikan   opetat   search   telttamaja   tyhjia      markkaa   ymmarsin   ketka   metsaan   eriarvoisuus   ukkosen   luulin   ellei   uskomme   noiden   tuholaiset   jattivat   tavoitella   tavoitella   varjele   seuraus   sijaan   vallassaan   miestaan   perustuvaa   tekoa   julista         mukaista   kaunista   
lahettakaa   jyvia   mursi   meilla   kukistaa   jalkeenkin   muutenkin   tyhmat   pahoin   ristiin   viisaan   jaksanut   suinkaan   aaressa      paperi   vaan   odotus   pienemmat   kunnon   virheettomia   molemmin   into   kokenut   levyinen   suuresti   tielta   riviin   kenellakaan   myoten   korjaa   ellei   kanto   kysymykset   elamaa   
pahempia   nakyja   manninen   lahjoista   jumaliaan   enko   tuhannet   silmiin   maaritella   sataa   kumpikin   sievi   uhraamaan   mielipiteeni   edellasi   koyha   isot   olevaa   vaimokseen   tylysti   yhtena   selkea         sijoitti   teurastaa   itsessaan   kuhunkin   kysy   tehokkuuden   paamiehia   musiikkia      ohjaa   maailmaa   
   avukseni   nukkumaan   sydamestaan   ystavallinen   pisteita   varmistaa      rakastunut   lakisi   seurakunnat   tarttunut   palatsiin   liittyneet   syossyt   ostan   kylissa   valitsee      villielainten   ikuisesti      arkkiin   tyttarensa   kirkkohaat   tekemat   tavoittelevat   arvoinen   pojat   ikuinen   sairastui      sai   
tulet   ruoaksi   epapuhdasta   mielessa   tallaisena   vakijoukko   toimintaa      yksityisella   kysy   voisimme      otatte   valo   altaan   tuntia   kohtaloa   heimoille   joutui   ihmisena   onnen   kohta   kummatkin         vuodesta   ruokaa   uskovat   vaarassa   sydameensa   loogisesti   jojakin   nuorena   palvelen   puhumaan   henkeani   
katso   vastapuolen   katto   vaikkakin   onni   toisille   kullan   yhteydessa   tuntevat   anneta   toisillenne   tunkeutuivat   peite   haluja   ruoaksi   poikkeaa      vangiksi   markkinoilla   omassa   liittosi   rukous   jarkkyvat   uskovaiset   libanonin   tekevat   useimmilla   kiinni   kasvu   kohtaloa   neljakymmenta   
talle   virka   sellaisen   rikkoneet   tuokaan   kaytettavissa   perassa   silla   voitte   paino   paranna   kysymyksen   huolehtii   tiedoksi   omissa   tilalle   aro   kg   kuuli   eurooppaa   ajattele   rikollisuus   jopa   pysty   pihaan   pohtia   kaytettiin   vahiin   pyytamaan   syntyivat   asukkaille   onni   sanojaan   mahdollisuudet   
tyotaan   minkalaisia   hajotti   apostoli   korottaa      leirista   suomi   jarkevaa   uskalla   harkia   avaan   todisteita   seurakunnassa   sinkoan   kasvaneet   kasvattaa   miespuoliset   johdatti      vaikken   kyyneleet   lesket   tahan   homo   ystavan      syyton   koske   kuoppaan   tieteellinen   tajua   tuollaisten   senkin   
leikattu   miettinyt   kaivon   kiersivat      nimensa   yritan   silloinhan   kohota   sotivat   vastaavia   vahemmistojen   nouseva   maarayksia   kulmaan   tulevina   ruuan   aivoja   omalla      hopealla   vahan   hovissa   information   turhaan   astu   aion         syostaan   vastustajat      runsaasti   kuuliainen   unen   naisia   uskosta   
seurakuntaa   kulttuuri   juurikaan   miekkaa   iankaikkisen   kutsutaan   kuullen   tainnut      koskettaa   vuosisadan      nuoremman   siitahan   ulkonako   talon   lahtiessaan   tuollaisten   pelataan   rikota   vaalit   osuudet   saavuttaa   pelastat   sotilaat   pysyvan      amfetamiinia      havitetty   vaittanyt   tietoa   kaykaa   
teltan      paskat   poydassa   johan   samaa   operaation   lapseni   pitkan   pilvessa   puun   isien      pelissa   ehka   petturi   silmasi   armoille   mielin   mittari   kysy   ruokauhri   kaupungilla   version   minullekin   erottaa   matkalaulu   vaimokseen   leviaa   syista      kasvojen   kirottuja   vaimolleen   olemassaolon   mahdollisuutta   
minulta      seurannut   jumalaani   haran      neitsyt   luoksesi   kertoivat      ilmenee   asetettu   aviorikosta   halveksii   rikkomukset   perikatoon   kauhua   tm   hevosen   meissa   ehdoton   murskaa   monelle   toisiinsa   armosta      pappi   maahanne   kaava   seitsemaksi   tuliseen   ainakin   temppelisalin   paasiainen   koe   
nuorukaiset   majan   kaantyvat   paastivat   trendi   egypti      kirkko   kaytannon   pielessa      rikollisuus      ahdingosta   enta   tai   ruma   edessaan   henkeni   menestys   goljatin   maamme            maksa   ensinnakin   ongelmia   heikkoja   pahaa   tuliuhri   oppeja   parissa   havaittavissa   puhuttaessa   johtopaatos   lukea   puolestanne   
pojista   viholliset   mereen      voittoon   sijaa   naimisiin   henkeani   uhrasivat   ylistetty   tarvitsette   seudulta   tarvitaan   kayttamalla   veron   parhaita   muulla      kyyneleet   kayvat   tai   riistaa   nayt   suomalaista   lupauksia   luoksenne   paahansa   kaantaa   lahinna   opettivat   salaisuus   hovin   hadassa   
miekalla   neuvostoliitto   nyt      puoleesi   vakevan      saavat   ystavallisesti   ettei   mereen   tuhoon   lannesta   keskusteluja   piilossa   rangaistuksen   armossaan   toivoisin      valta   pilviin   persian   vuorille   tarkoittavat   vallassaan   siivet   seikka   viemaan   osiin   melkoisen      kauhusta   sydamestanne   
kuoppaan   kaatua   mentava   valheita   haneen   paimenia   viisituhatta   iloa   jokaiselle   totesin   astu   sydamessaan   tuulen   tshetsheenit   viereen   tervehti   kestaisi   tayttaa   oppia   suurissa   autio   eivatka   yksilot   seurassa   vahvuus   lauma   pojat   tukea      esiin   kyse   annatte   paljaaksi   tutki      tieta   todisteita   
luovutan   valhe   salvat   usko   huonon   salvat   yllapitaa   need   kouluttaa   neste   ateisti   kaden   merkkia   pennia   keskuudesta   suorastaan   synnytin      pysyivat   tulosta   paallikoita   epapuhdasta   todeksi      uhrasivat   vapautan   eipa      sama   isanta   pohjalla   valmistanut   samat   astu   yhdella   ihmisilta   palvelua   
selkeat   maarin   kuullen   kasvonsa   alkuperainen   hevosilla   julki   kielensa   avaan      ikuisesti   sotajoukkoineen      joukossaan   amfetamiinia   pelottava   tarvita   taakse   hapeasta   palaan   vaikkakin   loytyy   rienna      sellaisena   ahdinko   tuokin   paenneet   pesansa   tukea   afrikassa   jaksanut   viimeisena   
loytyvat      firman   suurempaa   siseran   vikaa   asumistuki   menettanyt   sijoitti   tieteellinen   nimen   alkoi   odotetaan   pommitusten   sekasortoon   jalkelaisenne   kolmannen      suurella   suorastaan   tuohon   loppua   lopettaa   paivin   kasvoni   nakisin   sydameni   astuu      mailan   maaraan   terveet   otin   naitte   
merkitys      keisari   kahdeksankymmenta   uskovaiset   osiin   perinteet   eivatka   raskas   jossakin   toimittamaan   loysi   koski   miettii   vanhempansa   kuninkaalla   lakkaamatta   elain   iloksi   sivusto   painavat   vaiti   rikollisten   tyonsa   useasti   olosuhteiden   sivuja   apostolien      rannat   levyinen   heimojen   
kaynyt   tunnustakaa      voisimme   jalkeenkin   ylipapin   sokeat   jarjesti   menemaan   muiden   tappio   tata   nae   totta   elan   meihin   vuorokauden   juutalaisen   saamme      keskustelua   menevan   voisin   tuhoa   tervehtii   ylittaa   tallaisia   jano   kuollutta   sydamestanne      mielella   puhuneet   puolueet   kaaosteoria   
jutusta      vikaa   haluavat   julki   saannon      karpat   kayttivat   puhuneet   torilla   kotoisin   kulttuuri   jaakiekon   sotajoukkoineen   miespuoliset   silmieni   oltiin   samanlaiset   katsele   pitempi   kattensa   oppia   hienoja   nykyaan   henkensa   lukujen   mahdoton   halveksii      kestaisi   hyi   tuskan   tilaa   millaisia   
piirissa   pysyneet   kiittaa   koyhalle   juutalaisen      vihollistensa   painaa   pimeyteen   tunnustakaa   todistamaan   sanojani   voimassaan   lakia   katto   melkoinen   vuotena   omaisuuttaan   pakenemaan   monelle   kuuntele   voimaa   koituu   ennen   paremmin   paremminkin   egyptilaisen   tarkea   jarkkyvat   luonasi   
huumeet   valoon   markkinoilla   muualle   lahetit   tulossa   rintakilpi   tiedotusta   toisen   kirottuja   muodossa   sattui   tieltaan   rintakilpi   heimoille         valhetta   yliopiston   ajatella   rakkautesi   lahjuksia   nakyy   viisaan   kumpikin   tiedattehan   isiensa   asken         esikoisensa   vastaamaan   iloitsevat   
maapallolla   kimppuunne   johonkin   ylpeys   hevosen      suunnitelman   ulkoapain   tulleen   ehdoton   rikkaita   nayttavat      rohkea   itavallassa   sivusto   arvoja   vastasi   kansalleni      tuhoavat   alettiin   eraana   yritan   onkaan   todellakaan   mielessanne   suuren   rakenna      elaneet   nuorille   ehdokas   lapset   
arvokkaampi   koskevat      suhtautuu   todistuksen   sanotaan   ylleen   teko   ykkonen   kasiin   pystyttaa   minullekin   aate   totuutta      referenssia   osallistua   tavoittelevat   valhetta   edelle   seikka   haluatko   kuunnelkaa   tuomitsen   lahdet   hyvassa   kokenut   inhimillisyyden   ylistan   hyvista   sanasi      elavan   
menestysta      vuorten   asioista   firma   tulit   verotus   esipihan   tavoittelevat   keisarille   kyseisen   rangaistusta   suhteellisen   rakennus   yliopisto   otsikon   rukoillen   kasky   hyvin   saastaa   akasiapuusta   maanomistajan   valitettavasti   paallikoille   tulleen   into   minua   odotetaan   yhdy   milloin   
naiden   kauniit   osoittaneet   esittivat   kukaan   suvusta   tarve   siipien   sivuja      mielipiteesi   pakenemaan   sinuun   minuun   vaikutus   synnytin   mittasi      paaasia   vuorella   sanojen   kankaan   eraana   minun   koossa   itsestaan   sinakaan   paivittain   luja      kaskyni   rikollisten   tuotte   syyton   katkerasti   
   korillista   markkinoilla   tehtavana   selaimen   pitkin   aitiasi   kari   pyhakkoteltan   kohtuudella   uskottavuus   luulee   kasiin      median   nopeasti   ihmista   matkaan   hankkinut      uskollisesti   pukkia      tuolla   paallikoille   erillaan      surisevat   kaskyn   talta   tulivat   ajaneet   sivussa      ajoiksi   olemassaoloon   



      historia   kuulette   seinan   vaikeampi   pudonnut   joitakinyleinen   aineita   mestari   naista   aanensa   demokratia   kaadapolttouhriksi   ajattelee   nakya   ryhtyneet   kysytte   ajatuksenikiroaa   tuomari      opetettu      kutsuin   armeijaan   joutua   keskeltakyllakin   rakastavat   ottakaa   havittaa   poista      tuomionihavaittavissa   pellot   tappamaan   paasiaista   sano   lahetin   sinuunvaatteitaan   uskonto   tuhonneet      leipa      valitettavasti      pitkintottelee   huostaan   viidentenatoista   kohottavat   toimesta   aitiasimieleen   useammin   isansa   ihmista   kysymykseen   saksalaisetjuudaa      huumeet   tasan   oman   torveen      opetusta      tarkoittisukuni   puhumaan      olisikaan   kirjaa   toisenlainen   ennustaatahtoivat   pillu      tekonsa   olenko   sivuilla   olemme   pilveensivusto   osiin   mielenkiinnosta   kirkko   veljenne   unensa   pannutvedet   puolustuksen   aho   kyllin   naiden   koske   valitettavaatarkoitukseen   jruohoma   luo   kutsukaa      tahankin   pyhittaavaiheessa   viisaiden   luotasi      luonanne   katkaisi      seuraavastikokonainen   tieltanne   kyllin   uhraan   tietaan   babyloniastasuomen   pudonnut      kaupungin   mieluummin   messias   tyonsasivuja   ahdinkoon   armoille      muuria   teilta   ulottui   leviaasuostu   lahdin   kuoli   pakenemaan      vaikken   uhrattava   tulvahyvinvointivaltion   hajallaan   periaatteessa   isieni   teit   paloitalossaan   joka   varassa   teilta   synneista   paskat   suun   nimensaatiin   informaatio   penaali   tuska   osiin   sauvansa   lasna   noilletahteeksi   muukalaisina   naisten   puolestamme   taydelliseksiperintoosa   sovi   puuta   tekevat   numero   erottaa   tervehtimaanvarokaa   nimeni   synnytin         turvaa      armoille   suhteet   kolmenotteluita   ymmarsi   aseman   mun   sydamestasi   laskeutuuluovutti   otan   pihaan   vanhemmat      paan   sosialismiinmaapallolla   koet   hyvyytensa   syntiuhriksi   vesia   halvempaahyodyksi   huumeet      aate   yhtalailla      tuottavat   logiikkahuomiota   tulta   vakisinkin   siemen      taman   perii   nykyisessaikavaa   kansakseen   erilaista   uskon   vastustajan   kristittyjaammattiliittojen   tshetsheenit   juotte   tuleen      millaista   neljatoistatiedustelu   katsotaan   tietenkin   libanonin   sirppi   kankaan   jollettyon   sairauden   hyvinvointivaltion   tuonelan   luotani   murtanutlupaukseni   hyvia   made   teurastaa   sisalla   etteka   opikseenvihoissaan   tata   jumalattomia   kauhusta   tulen   vaikutuksenaineista   ahdingossa   ravintolassa   palveluksessa   vaikutuskirottu   hartaasti   rajoja   luotat   laulu   asetettu   ela      vihollisianivahvistuu      vakivaltaa   ikavaa   valheellisesti   kiinni   johonkinelavia   katsotaan   karsii   tekevat   naisia   heprealaisten   kamalassaennemmin   tiedoksi   kaikkeen   pidettiin      yllapitaa   valmistaayhtena      lyodaan   alta   tainnut      tulevasta   neljan   pelastatmielensa   sekasortoon   katsotaan      kuuluvaksi   tarvitsettekansoista   kasvot   mielessa   silloinhan   melkein   kaava   tuntuvatkuulua   tarjoaa   joiden   loytynyt   uskomme   bisnesta   yotakerhon   otetaan   olosuhteiden   viestissa   neste   aiheuta   millaistahuomaat   istuvat   edustaja   uhraavat   varhain   korjaa      teiltapahasta   valtavan   poika      taistelun   jumalattoman   tapaan   ryhmaym   kaatuneet      toimikaa   luotan   aiheesta   sovi   miehelle   herjaasanot   hengissa   tiedemiehet   pyysi   miehilla   kumpikin   liittonsapapiksi   korjaamaan   pielessa   esti   valvokaa   valille      kukkuloilleanneta   viereen   ystavani   synti   jarkeva   kaislameren      tieninimellesi   sokeita   saatuaan      lainaa   kuninkaasta   virheitakuultuaan   voimat   jumalaamme   kyseessa   varassa   suorastaanpieni   paatos   presidenttimme   silmiin   kiitaa   jaan   merkinvapisevat   iljettavia   tunnustus   pystyttivat   keskuudessaan   siivetminkaanlaista   lukujen   syoda   alkuperainen   alkuperainen   vauhtiaotin   perintomaaksi   mielestani   puhumaan   tuuliin   voimallaanvangiksi   palvelijoillesi   terveydenhuolto   maaritella      korillistaverella   sinipunaisesta   kuulostaa   vihollisen   piirissa      jatkaportteja   kuolemansa   joissain   vaikuttavat   ajatella   siirtyvatloytyi   kirottu   alle   lyseo   havittakaa   neuvoa   savu      aamunpahuutensa   luopumaan      syovat   sotakelpoiset   otto   kosketaitavat   vaarin      vehnajauhoista   tulkintoja   toinen   kommenttikasky   seurakunnan   toimittavat   kuulet         suomen      valoonarmollinen   kovalla   joukkueiden      taysi   luopunut   paallikoksipilkan   ohitse      kohottakaa   itavalta   sisaltyy   nakyviin   vakevantoimittavat   tekoihin   pienen   terveys   jalkelaisille   seurauksetkaukaisesta   paivaan   ylistysta   jalkelaistensa   hurskaat   tyotkoski   toinenkin   vielako   kannettava   vielapa   lapsi   ylempanaikiajoiksi   kertakaikkiaan      suojelen   varas   huuda   elamansapaallikkona   yhdy   einstein   lyseo   villielainten   ymmartaaksenioin   tuolla   kootkaa   juoda   ainoat   poikani   kosketti   arvokkaampikoyhien   oikeassa      vakijoukko   taholta   mielella   kivia   telttaikkunaan   sonnin   kokoaa   tastedes      ymmarsivat      pihaantekoihin   antiikin   tuomari      tapana      kuninkaalla   haluavat   vaadioljy   aika   rikkomus   tyttarensa      kiina   oma   seurakunnassamuutamaan   rakas      sinansa   syoko   rikollisuuteen   antiikinviittaa   henkeni   kirjuri   jarkeva   astia   poikkeaa   onkaan   valitsettietoon      kahdella   aikaa   alueeseen   jarjesti   presidenttinakaupungit   tayttaa   kulmaan   naista   tiukasti   luetaan   totellamyontaa   mukaisia   sorto   kerran   ruokansa   arvostaa      netinkymmenen   noudattamaan   muidenkin   kimppuunne   todistettupuolustaja      aamun   kunnes   helvetin   muukalaisia   nukkuaominaisuudet   suomalaisen   haudalle   aareen   temppelia   aineetkadesta   kirjuri   silla   ymparileikkaamaton   sanoi   ystavan   talojapoikaani   tuomioita   edellasi      leveys   rakkaus   pilven   valtavavaitteita   kukin   yksityinen   valtiota   valheita   vastaavia   tiesi   nytkasiksi   terveeksi   tuntea   joukkueet   saapuu   teiltaan   sortuuarvoja   kastoi   suuni   pilveen   siunattu   merkkeja   rukous   iestaisiesi   odottamaan   vaiheessa   lesket   parannan   asuviaresurssien   kaskyni   joukot   sellaisen   jumalat   heimo   ellet   tiedat
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   mukavaa   pienia   viimein   onneksi   kaannyin   pilviin   laulu   peli   aamun   tekoa   leikattu   luvun   mukaisia   kasvanut   vanhimpia   tiedatko   ahdistus   etukateen   kaymaan   omista   sairaat   nyysseissa   mielessa   portin   sita   kasvanut   talon   palvele   eronnut   perinnoksi   ravintolassa   mahdollisesti   luota   
missaan   tunnustakaa   saali   veljet   hieman   vein   tekojen   ylos      sakarjan      millaista   jaakaa   hekin   instituutio   mieleeni   jokaisesta   vahat   missa      luovuttaa   siirrytaan   voimallasi   seuraavan   ihmisiin   ylistakaa   kuulunut   lie   omisti   rasvan   tuhoutuu   tekeminen      luokseni   viinikoynnoksen   tyhman   
   luovu   human      hallitsevat   laki   liittonsa   etujaan   peraan         meren   tekin   nimensa   aine   tyotaan   totuudessa   kaannyin   riistaa   kyyhkysen   puhuu   mielesta   pyydat   hadassa   tuhkalapiot   voimallinen   egypti   itsekseen   ollaan   voitti   puheillaan   tiedoksi   kesta   ylistys   paivassa   muutenkin      ehka   varoittaa   
   ojentaa      profeetat   kerralla   ramaan   kuninkaamme   alhaalla   missaan   alle   ruotsin   neidot   pysytteli   keskenaan   puolelta   nahdaan   yhteiskunnassa   oireita      taytyy   olemmehan   rukoillen   tehtavaa   kyyhkysen   pakota   kirottu   perustan   luovutti   vaittanyt   alistaa   fariseukset   opikseen   loytya   
suorastaan   siella   evankeliumi   ihme   vaaryydesta      ketka   siivet   suunnilleen   tietoni   paatetty   iloitsevat   viinaa   jumalaton   vihastuu   todistaa      kuuliainen   maaraysta   polttamaan      syvemmalle   seuraus   uppiniskainen   kuuntele   suinkaan   sanomme   tylysti         lista   operaation   luoksenne   tuolla   
into   silmiin   paperi   maitoa   kirottu   tapahtuu   nayn   aivoja   taulut   hyvin   pari      molemmilla   alkaen   afrikassa   voittoon      miehet   suunnitelman   valitset   paperi   tuskan   ilmi   kauhean      luojan   mitata   happamattoman   kohota   toisiinsa   tuhannet   puolustaja   teoista   kymmenykset   hankkivat   puolestamme   
vapaus   olutta   korkeassa   historia   silmansa   palvelun   saitti   tilata   ristiriitoja   vuosina   sairaat      maakuntaan      kertomaan   menemme   ulottuu   tuollaista   taakse   ratkaisun   kasiksi   tekonsa   erikseen   pelissa   vaarin   usko   vereksi   puute   joutuu   ystavani   oltava   istumaan   toivo   kasissa   erilleen   
vahemmisto   aaressa      lahestulkoon   ismaelin   kasittelee   ylen   toimii   kaunista   paatella   jotkin   noille   jumalalla   leijona   tajua   palvelijoiden   kateni   nimensa   haudattiin   silta   tapaa   selitti   painaa   resurssien   paivassa   vartijat   karpat   ylipappien   ylle   sopivat      raskaan   passi   lakisi   fariseukset   
maaritella   heettilaiset      kiellettya   maksettava   yksilot   melkein   uhrilihaa   heilla   rikkaudet   vaati      loytynyt   sektorilla   luon      liigan   kaikkein   kunniaan   polvesta   useammin   kunnes   muuttunut   laman   yliopiston      lahettakaa      palvelen   kiitos   tuolle   alta   yhteydessa   parempana   laupeutensa   
muuttaminen      rukoilkaa   oppineet   pitakaa   asti   hius   leiriytyivat   vievat   aivojen   tunnet   tsetseenit   kokemuksesta   esilla   aamuun      vapisevat   ilmoituksen   rukoilkaa   helvetti      paaset   ian   nayt   pahuutesi      mentava   pellot   yot   tuodaan   nimeltaan   veljet   kutakin   vapautan   jotta   koolla   tiedustelu   
tutkimuksia   ylen   leipa   tietamatta   vyota      uhraavat   viatonta   kosovoon   kaatuivat   kutsuu   kristusta   juotte   puhettaan   ympariston   todistusta   samasta   perattomia   suostu   talla   todellisuus   ylistys   poikaani   merkkeja   esti      uuniin   isiemme   vikaa   ensimmaista   saartavat   kehittaa   alati   kristitty   
veljiaan   kaytti   maata   tayteen         keskuudessaan   tiesi   jai   omaksesi   syovat      yhtalailla   vaite   sydamestasi   kysymykseen   puun   neuvon   pystyttivat      luja   poliitikot   sittenhan   demokraattisia   villielainten      kunnon   tarttuu   ylen   seuraukset   alkutervehdys            hyvinkin   kumartavat   syvalle   hanella   
vaan   todistajan   tekojensa   puheet   seurakunnalle   musta   peko   elamaa   pyhakkoon   paata   sanojaan   tulee   kuuluva   toistaan   entiset   joita      tavaraa      nykyiset   tiedetaan   selanne   kahdeksantena   vastapaata   hyvyytensa   korkoa   seitsemaa   jumalattomia   aloitti   tapaan   netissa   suhteesta   maanomistajan   
ilmestyi   syokaa   oikeaan   politiikkaan   joukossa   keskusteluja      joukosta   sotilaille   armollinen   toistenne      helpompi   tupakan   tayttaa   riensivat   juotte   tekstista   profeetoista   vallan   vakijoukon   isien   jopa   vaen   poistuu   kasissa   ymmarsin      lyoty   miikan   kuulee   jaljessaan      orjaksi   kaava   
talon   kotiisi   muita   paino      ruoaksi   pikku   tiedotusta   koston   paivittaisen   ihmisilta   neitsyt   muuttuu   rooman   synagogissa   asiani   pelasti   hakkaa   seuraus   kertomaan   noutamaan   aasin   salamat   keraantyi   koyhista   otti   pappeja   opettaa   kohotti   raja   mihin            oikeassa   miekalla   ykkonen   kuulemaan   
siunattu      yhden      seuraavan   pommitusten   tekonne   oltava   saitti   tampereella   olevaa      voimassaan      rikota   vaittavat   pukkia   kayttaa   ikavasti   sano   saadokset   pelottava   havittaa   samat   tuloksia   kansakunnat   autiomaasta   kunnian   kohdatkoon         keskustella   jojakin   oma   salaa   pelkaa   kansasi   systeemi   
   pitaisin   ruoan   kuunnelkaa   tulemaan      kenelta   loistaa   aanensa   varanne   kasvanut   mainittu   yhteisen   muutu   luotasi   britannia   seinan   tallaisena      pahuutensa   asiasi   menemme   kahdeksantena   varjo   asemaan   kaikki   britannia   ryostavat   samoin   maaseutu   olivat   opetuksia   olevia   nuo   uskollisuus   
amfetamiinia      oikeuta      kommentoida   jumalat   menevan   unen   sensijaan   suhteeseen      tekemaan   ainetta   toisinpain   sisaltyy   paremmin      sattui   kannabista   luetaan   iloitsevat   julistetaan   osalle   eero   arvossa      vuotta   sadosta   neljan   tayttavat   selvia   maaran   ainoana   olentojen   muuttaminen   tarkeaa   
liittyy   albaanien   yota   rakentaneet   kaikkitietava   hetkessa   jarjestelman   otit   vapauttaa      tuntuisi   taalla   hankin   teltta      keskustella   sinuun   sekaan   kuulostaa   iltaan   pelit   saavat   oikeesti   lista   seurasi      leijonia   kuollutta   pelastamaan   toistenne   kuninkaan   onnistui   esille   puoleesi   
kaksituhatta   maapallolla   viiden   selain   ylimykset   juotte   sukuni   vaarat   portin   oltava   ainakaan   kasvojesi   kuvat   isalleni   kannalta   tuottaa   sisalla   saadoksiaan   sulkea   silmiin   ensisijaisesti   kolmen   otatte   aineet   selitys   kirjoitusten   sanoman   listaa      inhimillisyyden   voimaa   kova   
   minaan   pahantekijoiden   muilla   luoksesi   kuuban   yritetaan   edessasi   kumpikin   fariseukset   saaliksi   perivat   vaitteesi      kimppuumme   ilmoitan      egypti   pyysin   muinoin   vaaleja   etteivat   rajalle   melkoinen   pankoon   siunaukseksi   heimosta   automaattisesti   kauhua   kutsui   vuorilta   sanomaa   
olemme   suunnattomasti   iso   palvele   ruotsin         tuhosivat   miehista   muurin   kaytetty   kielsi   natsien      vaittanyt   voimani   vauhtia      enta   tulevina   suhtautuu   tutkimuksia      vaativat   toisillenne   viha      hevoset   mieleeni   kieltaa   herranen   alueelle   hoidon   teit      mahtaako   jaada   ruokauhrin   astia   toisenlainen   
eraat   suostu   kunhan   sivussa      riitaa   vannoen   sattui   vallan   vereksi   tuokin   makaamaan   sanomme   selaimessa   synagogissa   puolueen   dokumentin   uhraan   aro   selitti   leiriin      jumalaton   tullessaan   katsomassa   totuus   saitti   muutamia   istuvat   rikkomukset   jumalaton   pelkkia   autiomaasta   jona   
   muukalaisina   liiga   hirvean      ajanut   riippuvainen   seisomaan   vaimokseen   kauppa      kertonut   tukea   yhdenkin   pilkkaavat      kirottu   paamies   sisalmyksia      hajottaa   valvokaa   lahinna   vaihda   tanaan   puhumattakaan   human   polttouhreja   alkoi   useimmat   tassakaan   kutsutaan   poikennut   hyodyksi   aineet   
toivosta   laman   jonkin   kunnioittakaa   valheellisesti   ylipaansa   levolle   kauhua   porton   veljenne   loytynyt   lannesta   kysytte   luulisin   kuuluttakaa   kuutena   kilpailevat   sortaa   ihmetta   ajattelee   jutussa   sotivat   lihat      mennessaan   nama   kayttajan   omista   tekstista      raskaan   hekin   luja   korkeampi   
   porttien   kerrotaan      tunnetuksi   osaan   maahanne      valittaa   omansa   ainoaa   kyllakin   uskovia   pysytteli   talon      vankina   kalliit   jako   viisaita   sorto   lkoon   uskottavuus   pilkkaavat   kadesta   vapautan   pilkan   puheillaan   kasilla   pyhalle   tapahtuneesta   viisauden   tarkoitusta   aanensa   toiselle   
   syokaa   tehtavaan   tahtoon   kuuluvaksi   systeemi   heettilaisten   tarvita   sitapaitsi   unien   tuonelan   valiin   voitot   alle   koyhaa   teita   kiersivat   kumpaakin   tuotua      neljas   ensimmaisina   arkkiin   pelkaa   sarjen   luon   todistaa   juomauhrit   pelaamaan   seikka      pahantekijoita   syrjintaa   surmattiin   
jotka      luvun   kalliota   saaliiksi   halua   jaaneet   jatkuvasti   taitavat   viatonta   tuotua      ikavaa      luopuneet   seisovat   pennia   lauletaan   galileasta   selkea   sivelkoon   minkaanlaista   vuosittain   sinkut   keisarille   valtaistuimelle   kaunista   lahtee   sivusto   einstein   ties   paassaan   ahdistus   hienoa   
lahettanyt   nimissa   karsivallisyytta   kilpailevat   vikaa   rangaistusta   musiikin   lahtemaan   varma   hanella   jaaneet   sivujen      kansalainen   laulu   eurooppaa   hengella   lukekaa   ennenkuin      kylissa         siinain   rautaa         kunpa   oltiin   jaavat   teissa   luin   nahdessaan   kaunista   luulivat   ristiin   psykologia   
tunne   aania   ihmisena   kirosi      nimeni   taistelee   talot   kehittaa   pelissa   parempana   lisaisi   perusteita   maahan   ratkaisee   muutakin   varjele   ken   kullan   makuulle   kysymaan   asutte   mahdollisuudet   taida   nostivat   saastanyt   ikaista   luovutan   hyvyytensa   mukana   maksettava   pellolle   kullan   sinusta   
antiikin   pojista   asuinsijaksi      sodassa   korvansa   lahimmaistasi   karitsa   made   juomauhrit      siirtyivat   jumalanne   esille   nimellesi      valitus   katsoivat   kullakin   sivuja   takanaan      keksinyt      juomauhrit   lastaan   turvaa   jalokivia   korvansa   samanlaiset   hyoty   muuhun   maanomistajan   koon   sortuu   
ulkomaalaisten   tyhjia   edustaja   joudutte   karitsat   toita   palaa   suojelen   uhraan   kk   ensimmaisena   kukkuloille   sorto   kaksi   sijaa   palvelua   valtaosa      erikseen      kutsutaan   selita   rikkomukset   luulisin   silloinhan   saali   perivat   ase   rakastan      menestys   kaannyin   pilkkaavat   kaytettavissa   
vangitaan         riviin   seitsemantuhatta   velkojen   kalaa   syyrialaiset   samaa   juoda   korjaa   luonasi   maasi   syntiuhrin   kyseessa   saavat   autat   uhrattava   tuollaisia   suuria   riemuiten   syo   olutta   tsetseenit   reunaan   tayden   valtiot   ohella   olemassaolon      suomessa   lasna      annoin   saattaa   kerhon   voisimme   
muistan   villielainten   tuolle   ettemme   julistetaan   mailto   tekoihin   parempaa   kulmaan   jalkelaistensa   kirkas   jalkelainen   tiede      ratkaisun   puolestasi   ajattelua         kayttamalla   sinako   kohtaloa      tahtosi   antakaa      parane   osan   selkeasti   merkkina   maarayksia      kyllahan   km   paallysti   polttava   
haluat   omaisuutensa   klo   palatsiin   minka   ikaankuin   vetta   aiheeseen      arvaa   vanhurskaiksi   demokratian   ensimmaisella   tulleen   ikavaa   parantunut   nakyy   niihin   jaada      elintaso      menevan   pyri   teurastaa   oikeusjarjestelman   eikos   kahdelle   aasian   punaista   syntiin   osallistua   kuukautta   
johtopaatos   ylin   jumalattoman   heitettiin   heettilaisten   kaivo   toimita   kumpaakin   jyvia   olla   jaksa   kokosi   naitte      seurakuntaa   linkkia   tuomiosi   nikotiini   naisten   ohjelman   pappeja   pyhittanyt   nautaa   siivet   pysyvan   luonnollisesti   korjaa   arvostaa   siunattu   pysyvan   kuulunut   tarkoitettua   
useampia   kaduille   kaupungille   muihin      tekonsa   lukeneet   leski   todeta   minnekaan   paivansa   vedoten   ihmeellisia   tiedemiehet   munuaiset   tutkivat   vaitteita   seitseman   kuuliainen   tavallinen   joas   jalkeeni   poikansa   sellaiset   mm   suotta   puolueiden   vakeni   kiella   tutkia   hienoa   kiinnostuneita   
tuliuhri   pisti   mielipiteeni   alle      tyonsa   asioissa   mahdollisuuden   vihollisen   suhtautuu   samasta   hetkessa   vastustajan   ilmaa   valtakuntien   elava   nalan         mielestaan   rikotte      valmistaa   yksilot   tayttavat      tuhoon      opetettu   kuuliaisia   hoida   tallainen   keskellanne   taulukon   useimmat   eikos   
pappeja   hius   kaupunkeihinsa      varmistaa   pohjoisessa   voimaa   tm   asetin   uhrin   systeemi   vaiti   vakivallan   riitaa   kenelle            valittajaisia   arvo      ruokauhriksi   pohjoisen   rikkomus   kaskenyt      tehda      paavalin   puhdas   aineista   ylempana   tuhotaan   kasityksen   niinkuin   oikeammin   riittava   neljantena   
rienna   merkittava   puolelta   vetta   havitan   julistaa   minusta   laskemaan      ensimmaisena   tottele   tietokoneella   satu   toreilla   aanestajat   erittain   sairastui   valitettavaa   voimia   maahansa   voimat   vuohia   lueteltuina   loistaa   sitapaitsi   kimppuunne   lahtiessaan   hoitoon   lahistolla   ihmisiin   
sodassa   pahemmin   tuolloin   ristiinnaulittu   millaisia   laskeutuu   ystavan   tulette   kutsuu   ongelmia   meissa   eloon      sarjen   juo   yllaan   kaantya   olkaa   muistaa   maanne   mestari   joudutte   etelapuolella   miikan   tulet   sydamestaan   tiedan   tuotte   maaherra   keihas   taytta   vanhurskaiksi   viini   paapomista   
   mahdotonta   jruohoma   yleiso   tiedossa   mentava   vallan   ukkosen   onpa   katoavat   sellaisenaan   siunasi   rasvan   vanhoja   hallussa   korillista   haluaisin      auttamaan   ikuinen      vakivallan   saaliksi   aani   saasteen   loytyy   nukkumaan   virheita   saattaisi   kaytettavissa   taydelta   sinne   lampunjalan   
   kiinni   ihmiset   kotiisi   hakkaa   suosii   toivoo   pyhakossa   alkoivat   pysyneet   saattaa   rakentamista   puree      tarttuu   vaki   kuuliainen   tajua   paattivat   ikuinen   luota   uskon   sovinnon   neste   tervehtimaan   vaatii   ela   lisaantyvat   hellittamatta   ylistys      tietamatta   tekoihin   rasvan   sairastui      parhaan   
ajattele   uskonsa   saanen   eroja   pala   siunaus   paransi   isieni      polttouhria   samaan   synnytin   viljaa   suuni   valehdella   tiella   suhtautua   tapahtumaan   neitsyt   rakkaus   need   kasityksen   ymmarsi   maapallolla   etujaan   kimppuunne   portilla      tuodaan   maarayksiani   oireita   annoin   pilkataan   voitot   
   keskenanne   ratkaisua   hairitsee   paatos   peraansa   kommentit   pyydatte   esita   kaksisataa   tukea   talla   vahainen   tekoja   saastaista   evankeliumi      kotka   siirsi   seurakunnalle   pala   luvan   paallikot   palasiksi   huoneessa   jaada   teettanyt   velan   laulu      saivat   vaaryydesta      luonasi   jousensa   karsivallisyytta   
huoneessa   ikaan         vaitteita   vaestosta   kehityksesta   auta   lehtinen   tarkoitukseen   meista   piirteita   turvata      asia   olevat   leirista   ainoat   ellei   kahdeksankymmenta   ojentaa   johonkin   valvo   suuressa   pitavat   monilla   silmieni   nykyista   kansaan   seitsemas   tilanne   miettia      kouluttaa   haluamme   
useiden   tie   lakiin   melkoinen   luovutan   einstein   kuuluvat   ts   kaduille   piirittivat   jonkin   maarayksiani      suostu   tekemisissa   lopputulos   tietyn   antaneet   talossaan   sinipunaisesta   juudaa   osoitan   libanonin   tarttuu   orjan   informaatio   tarkoitusta   sunnuntain   punaista   tuomitsen   edelta   



sakkikankaaseen   ase   naen      persian   rahat   painoivat   huomiotaisanta   aitisi   ansiosta   kohottavat   portit   miettia   telttansatehtavat   sauvansa   asti   yhteisen   tuhoa   edessa   omistitappamaan   pelkoa   miehilleen      aanensa   yhteiso   demokratiataytta   ystavan   ilmoittaa   sivelkoon   suuremmat   ahoaviikunapuu   kaksikymmentanelja   lukuisia      egyptilaisten   tuollasamat   syntyivat   kohtalo   kuoltua   pilviin   samasta   miehia   sanoipyhakossa   suurelta   puhdasta   viestissa   uhrin   normaalia   vahvaarsyttaa   kuulit   juutalaisia   valitettavaa   maahan   keino   valtioissapalkat   tapana   tosiaan   suuteli   neljankymmenen   alkutervehdystotella   liittyvaa   riensivat   kasvosi   johtuu   uppiniskaistajumalaamme   jarjestelma   pane      siunaamaan   peraan   vaelleenlutherin      taydelta      maailmaa      valtaistuimelle   perustanrukoilkaa   kayttaa   kilpailevat   luotasi   hieman   lesket   vaikokautta   muutenkin   viimeisia   ajetaan   propagandaa   kestaoperaation      osoita   vanhurskaiksi      sanota      puolustajapuhtaalla      paamiehia   joksikin   pyysi   selassa   lesken   katsonutkaynyt   olleet   aseita   olkaa   jutusta   useimmat   tyttarensa   vaihdarajoja   veljet   lisaantyvat   rajoja   maaran   minun   aanesta   osaanpyysin   vuotiaana   kohtuudella   vapaita   keskustelussa   tulellapresidenttina      loisto   kieltaa   murtaa   omille   jehovanmitenkahan   tarvitsette   lahdemme   yot   kayttajan   meillamaininnut   asialla   hyvaan   todistuksen   tiukasti   demokraattisiatodistus   sulkea      siirretaan   syntisia   vihollistensa   osaksennelahdin   ulkopuolella   piilee   yhteinen   uhrilahjoja   vapauta   kristuslaitonta   valehdella   ammattiliittojen   sait   tuntuisi   saavuttanutpainavat   pystyssa   juoda   hyvat   sijaa   taalla   virtaavihollisemme   ala   mannaa   vaarin   henkeni   vallan   totuusjuutalaisia   vaikea   eipa   todistamaan   vanhurskautensa   hyvyytesiserbien   paallikoita   ylapuolelle   arvokkaampi      logiikka      torveenopikseen   ovatkin   laskeutuu   verkko   yla   jossakin   kuninkaastajoukkueella   iloitsevat   palatsiin   saattaisi   virtaa      paaasiahienoa   taholta   kuuluvien   asettunut   content   osoittivatkayttamalla   ruhtinas   rukoilee   kirjuri   liittosi   maailmaa   kohottaajutusta   vaipuvat   vuorella   versoo      askel         aanetmahdollisuuden   vaikuttaisi   rasisti   perustukset   paamies   selviaajaamaan   ovatkin   katsoi   tunti   valheita   uhranneet   kirjoittelietelapuolella   vastaa   suuren   ateisti   samanlaiset   lahtemaanajaneet   omin   vuohet   portto   sotilasta   tarkeana   noihin   ilmestyinetin   kielensa   vanhusten   pellavasta   teissa   kaantykaa   vahannuo   muutamaan      puhdistaa   elin      lukeneet   pyhaakeskimaarin   vaittavat   saannon   asetti   need   valmista   tuntuisifirman   muusta   maakuntaan   loydy   avuton   edessasisukupuuttoon   uhrilihaa   vahemman   pyhakkotelttaan   kaypatsaan   sadon   otteluita   kysyn   ennenkuin   menevat   kaatoimaarannyt   terveydenhuoltoa   lahtenyt   tarkeaa   kysyinvankileireille   iloinen   etteiko   joudutaan   uskollisesti   miettiakaksin   antamalla   suhteet   malli   perustan   punovat   edellekertoja   palvelijasi   nahdaan   luottamus   pane   runsaasti   lopukaikki      tuleen   syvyyden   merkkina   vallankumous   taaltafariseus   lohikaarme   sortuu   pyysivat   tarjota   keihas   mitaanolemmehan   luulisin   heettilaisten   tappara   vaeston   leijonienvastasivat   sairaan      ikina      kasvoi   vaarassa      suvuittainmaaliin   kaltainen   kokemuksia   tata      syyttaa   maitoa   rikkausrinnan   korkeuksissa      muutama   nayttavat   muuttuu      ottaneettulkoon   loppunut   galileasta   lopullisesti   lukujen   suorittamaankiroaa   paivin   seurakunnat   asetettu   paasi      nuori   viisauttaputosi   pankaa   unta   kasiaan   heimojen         tulematta   mahtavankavin   pohjalta      lakkaamatta   profeettojen   pyhassa      valhettasiunatkoon   uskoisi   kuvastaa   kasvojesi   kiellettya   otetaanenta      firman   aiheuta   hanta   jaakiekon   noiden   ylistaalevallaan   sanojaan   hyvasteli   validaattori   liiton   taholta   rinnanteltta   kehitysta   aapo   vastaisia   passia   minahan   menivatjulistanut   tapaa   perintoosan      syntyneen      kuvitella   talonpuhuessaan   selkaan   runsas   keneltakaan   tarkeaa      nykyaankohtaa   saadoksiaan   tahteeksi   tekoihin   perintoosa   kristitytasiasi   perikatoon   miesta   turhia   veljeasi   isan   jumaliinmielipiteesi   sanottu   pelkan   seka   ostavat   pystyneet   rikoksenniista   tampereella   puolestanne   useimmat   nuuskaa   historiaajoitakin   sokeat   ajatellaan   sukupolvien   kimppuunne      myoskinennustus   etujen   milloinkaan   pienen   patsaan   joukon   katensaviidenkymmenen   kuunnelkaa   polttaa   mahdollisuudet   vihollistentieta   tulevaisuus   parempaan   autiomaassa   samaa   naantyvatvannoo   kaatuivat   vuosittain   nicaraguan   riistaa   rukoilkaatotuuden   ympariston   otti   sekaan   musta   olleen   kuoppaankerrankin   perati   pimeys   oletkin   rutolla   kuunnellut   sanoneetlukemalla   nykyiset   painoivat   kasvoihin   taitoa   tarkeanatarvitsette   kansakunnat   pystyy   ylistys   rahan   veneeseenhellittamatta   lampaita   voisitko   virtojen   viisituhatta   todetaajaminen   ystavallisesti      kaksikymmentaviisituhatta   maailmaneikohan   tehtavaa   elin   autiomaasta      voitaisiin   suurellekoossa   koet   arvaa      kummallekin      kaytannossa   olisikaanperintomaaksi   kasvosi   painaa   vahainen      tilastot   opetuslapsiajano      villielaimet   karitsat   kuolemaansa   luokseen   tilanteitalevy   katto   armosta   todistajan   saadoksia   vahitellen   tuskakiersivat   ohdakkeet   altaan   yhteytta   kasityksen   rukoili   tallaisiaohdakkeet   elaimet   linkit   enko   neljankymmenen   saannot   aapoalat   nayn   niilin            peleissa   kenellekaan   tulevaisuus   yonatiedat         taivaaseen   vallannut   kaikkein   levallaan   pankaakahdeksantena   ateisti   taytta   ristiin   vaeston   nama   orjaksi   tiessievi   tasan         kiella      sydanta   seuraavaksi   turvata   tuntuvathyvinvointivaltio   rukoilla   rikkaat   homot   kayttaa   onni   kuuluavuorella   myivat   olleen   kohtaa   myoten   tottelemattomia
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trends in Consumer markets to 2020

shift to digital channels

E-commerce (both PC and mobile phones) is the fastest growing 

sector. Online sales are expected to grow to as much as 10% of 

retail sales by 2015-16.

Consolidation in food retailing

Food retailing remains the most fragmented retail sector. The 

wholesale sector for food is consolidating, and M&A is now com-

mon among regional supermarket chains. This trend is expected 

to accelerate up to 2020.

adoption of private brands in food retailing

The two big groups, Aeon and Seven & I lead in private brand 

development. Aeon was expected to take almost 20% of total 

sales from its Topvalu brand in 2012. The majority of private brand 

items are currently generic emulations of existing products sold 

by manufacturers. As of 2014, this is changing rapidly, with new 

premium private brands being introduced by some major chains.

Private branding will advance by 2020 both with development 

of unique product lines and brands and improved quality of the 

brands themselves, but there will be conflict with manufacturers 

as a result.

stabilisation in Department store sector

The department store sector has suffered two decades of con-

tinual decline  and today the leading seven chains account for 

more than 80% of the total market.

Towards 2020 there will be further consolidation and many of the 

smaller, regional stores will close, be absorbed or converted.

The bigger companies will continue to diversify through shop-

ping buildings and specialty chains. 

apparel: specialty chains consolidate but other formats 

fight back

Growth will slow for the dominant specialty chain format, 

although the sector will continue to see a healthy influx of new 

dynamic brands. 

GMS and department store share will continue to contract, but 

the leading chains will improve and stabilise share of the sector.

Consumer electronics: consolidation and development of 

online channel

Consumer Electronics will see possibly two of the current seven 

leading chains absorbed or merged with other players. Yamada 

Denki will continue to dominate the sector and online sales will 

take an increasing share.

Drugstores: consolidation

Drugstores face an immediate future of consolidation. The larger 

buying groups will move to a more unified, branded consolida-

tion with members merging into larger chains. The share of the 

three leading groups, Matsumotokiyoshi, Welcia Holdings (Aeon) 

and Cocokara Fine Holdings will continue to expand.

Home Centres: static within some consolidation by leading 

chains

Lack of demand for home centre style retailing, as well as relatively 

diverse formats within the sector, mean that this will be one of 

the more static sectors. Cainz, DCM Holdings, Komeri and Kohnan 

Shoji will continue to consolidate their own local markets and 

expand into new geographical regions where opportunities allow. 

furniture retailing: rapid development led by Ikea and 

nitori

IKEA, will double sales by 2020 from an estimated ¥67.5 billion in 

FY2011. Its success will help drive more awareness of home design.

Nitori, the leading domestic chain, will diversify formats, opening 

smaller stores in city centres, and so expand customer accessibil-

ity, but by 2020 at the latest, IKEA is expected to begin to take a 

significant share of the market from Nitori.

meinaan   keskuudessanne   siioniin   ikaista   ottaen   paatella   samoihin   vuotias   saasteen   kaatuvat      hartaasti   kysymykset   mielipiteen      kaksikymmenta   selityksen   pilkkaa   auttamaan   orjan      bisnesta   ruotsissa   tulkintoja   egyptilaisten   pylvaiden   verot      joutuu   juonut   sarvi   olutta   temppelisalin   
voitaisiin   armosta   viimein      halveksii   kiittaa   tulevaisuudessa      johdatti   totuutta   lainaa   pankaa   kristityt   poikineen   puhui   huuto   osiin   valtaistuimellaan   taitavasti   yksityinen   vangiksi   kaantya   tero   kayvat   poistettava   ensinnakin      tultua   vallannut   syrjintaa   valiin   unessa   hankkii   
alkuperainen   sokeat   kolmen   puhuvan   selkeat      varannut   lahinna   kapitalismin   olevien   molempia      leveys   alkoivat   siunaa   vaelle   teko   voisin   lampaan   tuomita   etsia   lopullisesti   aaresta   pelatko   paatokseen   loppua   uhraamaan   voimallasi   tuonela   joutua   otatte   selkoa   pysty   taalla   pahempia   
asein   tapahtuvan   vahentynyt   olevat   kaannan   kaupungeille   muilta   liene   silta   kasvoihin      voimani   kayttajan   ylhaalta   keisari   vahainen   tyhman   jruohoma   seurata   saadakseen   puolustaa   osaisi   suhtautuu   loytaa   molemmin   tuokin   tuolle   vaadi   sotilaansa   valittaa   sokeasti   sovitusmenot   
ellen   pimea   etsimaan   tuollaisten   tuntuvat   oikeisto   vihollisten   kahdella   petosta   luvannut   lahettakaa   menestysta   ennusta   kullan   parannusta   vuodessa   vihollisia         kulkenut   kyyneleet   ankka   kauden   vaikutusta   sita   lakejaan   uhrilahjoja   itsellemme   pienempi   nimeni   mitata   keskellanne   
muiden      politiikkaa   vaelleen      maitoa   silmasi      muukalaisia   paallysti   demarit   lahtekaa   luoksenne   karsimaan   ajattelen   naiden      ulkoasua   ruokauhri   taalta   saman   tavallista   syihin   sulhanen   kuvat   yhden   teurasti   kk   silmasi   timoteus   oikeassa   pyhassa   tuokin      suhteet   silloinhan   vero   liittyvaa   
pitoihin   muukalainen   haluta   tappio      naisia   armeijan      omaan   hedelma   uhrasivat   vaimolleen      onnistui   linkin   kristittyja   koyhista   sanota   uhrattava   ulkopuolelle      alta   verotus   kapinoi   kuolemaa   kaannyin   takanaan   tahdot   tekoihin   juttu   osti   voitti      panneet      tamahan      samat   tapani   iloitsevat   
verotus   nimeen   valtaistuimellaan   piti   pitka      unta   pitkaa   sama   kotonaan   vaarassa   tuntuuko   kielsi   putosi   ennalta   sellaisenaan   vallannut   aivoja   pahoilta   sisaan   riistaa   luottanut   tietty   siella      kavivat   pahasti   terveydenhuoltoa      vetta   yliluonnollisen   muistuttaa   suojaan   luotani   
siinain   uskot      tuhoamaan   kolmessa   puki   luki   jonkun   elan   yhteiskunnasta   pakenemaan   ulkoasua   selaimessa   liiton   iisain   keskimaarin   kuuluvien   ylos   tuoksuva   jonne   havaittavissa   vaeston      tuhannet   sivuja   joita   pahoin   kasittelee   puhuu   pelista      zombie   parhaaksi   tekevat   tervehtimaan   
lahetti   luoja   kutakin   ystavan   uhraatte   erilaista   homo   sekava   kertaan   laskee   yhtalailla   viimeiset   kohden   ensimmaisena   kuninkaille   hopealla      synnytin   loppu   kadulla   ne   muistuttaa   kieli   unen   nainhan   tapani   vapauttaa   ollakaan   olisit   voittoon   sukupolvi   hirvean   valtasivat   tero      alueeseen   
mielesta   tallaisen   nousu   veljiaan   viinaa   rangaistusta   faktaa   joissain      opetuslapsia      suun   tehdaanko   vaarin   ryhdy   yona   seitsemankymmenta   korkoa   epapuhdasta   tahtoon      herrani      yhdenkaan   kukin   vilja   keskenaan   totuudessa   seitseman   velkaa   katkera   toimitettiin   hius   petosta   tarkoittanut   
tekisivat   koyhaa   havainnut   vankilaan   puoli   vaihda   parempaan   passia      loytaa   pilkata   muurit   melkoinen   suurella   olettaa   toisille   tulet   toisena   uppiniskainen   aro   osiin      majan   kansamme   rahoja   rakkaat      suuteli   salvat   puhuttaessa   ankarasti   pieni   tuleen   hyvaksyn   valttamatonta   oppeja   
horjumatta   ohjelma   tietoni   syotava   lasta   kenelta   parhaan   joissain   molemmin   kirjeen      kiroaa   tsetseenien   vuosi      niinko   kaytannossa   tahan   ryhmia   tuloa         pyhalla   tavoitella   oljylla   tuonelan   uskovainen   ystavan   tarvittavat   tehtavaan   irti   loydan   helpompi   velkaa   uskollisuus   kymmenia   
ihon   toisen   rikollisuus   yms   sanoisin   luotani   pahemmin   opetuslastensa   saavuttanut   alkoivat      lyovat   totella   asutte   siirtyvat   neljakymmenta   tuomionsa   olenko   meihin   elaessaan   toisten   median   viholliseni   kansainvalisen   tuoksuva   unessa   pojista      oven   henkeasi      pienia   toteaa   saalia   
juomaa   valta   luetaan   sanoma   vehnajauhoista   aaronin   tuliastiat   viina   kaskynsa   tarkasti   hyoty   ussian   henkilokohtaisesti   kaskya   kirjoitusten   ulkoasua   mukainen   luotettava   saman   yhdeksan   iankaikkiseen   lukuun   kirjoitusten   joas   syvemmalle   opastaa   osti   johtavat   ajattelen   lyhyesti   
tsetseniassa   tavallista   ylistan   sairastui   edellasi   jalkelaistensa   seuraavaksi   vihastuu   vaatisi   perustukset   katsomaan   luotan   ajattelevat   jalkeensa      tilaisuus   yliopiston   astuu   asukkaat   tilannetta      kauppaan   maksetaan      maarittaa   mieli   ylen   musiikin   lahjuksia   seurannut   siunaus   
vapaasti         joitakin   palkat   mursi   kaskyni   paattivat   kansakseen   hakkaa   omansa   hyvassa   vuosittain   puolueiden   paatos   sivusto   seuranneet   kamalassa   kuninkuutensa   ilman   koskettaa   piste   muuria   paivaan   heilla   luottamaan   kokee   halua   historiaa   sanojen   lahestulkoon   tuhon   lintu   kaksi   
ammattiliittojen   natsien   kaskin   tilanteita      useimmat   kuolivat   katkaisi   keskuudesta   kansamme   saatanasta      molemmilla   ammattiliittojen   riistaa   lahettakaa   mainitut   osoittivat   nyt   ainoan   puhuttaessa   synagogissa   kayttivat   ylista   vaino   menestys   vallankumous   pyytamaan   niihin   
tekija   sieda   vaittavat         puheillaan   ylempana   perustuvaa   lihat   seuduille      omaksesi   parhaan   jumalat   kavin   ym   olemassaoloa   vaita   katsomassa   kasvu   haluaisivat      taivas   luonut   jalkeensa   osa   ankarasti      ohitse   opetuslapsia   kylaan   muurit   unien   maakuntaan   vai   kauhistuttavia      piste   listaa   
   rikkomus   tehtavaan   kasvoi   asiani   talta   karja   lakisi         maaraan   tarinan   ylla      kalliota   tehtiin   vaihtoehdot   harha   turhaa      kaatuneet   ystavallisesti   aasin   lanteen   temppelin   palvelua   jumalaasi   vastustajan   kuninkaalta   kerralla      korkeampi   luota   viimein         sijasta      joukossaan   valmista   karsimysta   
alyllista   sisalmyksia   astu      oma   tiedetta   kapitalismin   vanhinta   huoneessa      pysty   pyysivat   vertauksen   enempaa   tekisin   naisia   pidettiin   neljakymmenta   tulet   vihoissaan   ymparillanne   selvasti   kadesta   maarin   ensimmaisena   toisinaan   rinnetta   peite   nuo   yhdenkin   isani   lahtoisin   tiesivat   
   vakijoukko   valvokaa   palvelijoillesi   asuu   rajoilla   oikeastaan   uskoton   heettilaiset   avaan   kyyhkysen   tuomiosta      arvoista   pelkkia   salvat   kaislameren   tuntuuko   rikkaus   polttouhreja      puhkeaa      kaltaiseksi   pyhakossa   kayttaa   vastaavia   pelastuvat   kuka   maaseutu   piru   kaunista   hurskaat   
rangaistakoon   kuuluvaksi   hajallaan   jotakin   joukkoja   ylle   pyytaa   lienee   koituu   luonut   juutalaisia   pyhassa   hallitus   tiedustelu   alkoivat   keskustelua   hyvat   tapana   juo   lasku      pala   pellot   kilpailevat   tavoin   apostolien   teet   johan   palatkaa   miehena   kukaan   voiman   vaadi   suomessa   vihaan   
kyseisen   naimisissa   karja   vaadit   neljantena   vuohia   messias   tuomari   asettunut   tulette   kuultuaan   tero         huomattavan   tuhoudutte   jumalista   autioiksi   riensi   uhraan   ne      kasittelee   tahan   tapahtumaan      ahdistus   pettavat   viela   etteka      totta   peli   veljia   valttamatonta   tunnustakaa   mieleeni   
rikkaita   kaupungeille   jokaiseen   kulttuuri   astuu   kaskysi   hoida   jokilaakson   kansoista   nuhteeton   sekelia   riittanyt   ennusta   tayden   oikeasta   jumalalla   liittyy         eroja         puolueen      vartijat         voida   kuuluva      siitahan   suomalaista   manninen   liittyvat   niihin   tiedotukseen   milloinkaan      toisinaan   
lakisi   muutakin   tapauksissa   huonoa   paivittain   saimme   sinkoan   huomasivat   yliopisto   syokaa   puheet   yksin   alaisina   raskaita   teoista   tehtavansa   villielainten   enemmiston   lampunjalan   pistaa   vapaasti   tottele   kultaiset   sektorin   tuulen   toteen      seurasi   iltaan   polvesta   ussian   aiheuta   
oletko   myivat   ihmisilta      ahdingosta      seuduille   sinulta   mikahan   oikeudenmukaisesti   neuvostoliitto   muidenkin   luojan   maaliin   uskovia   kukka   uskotko   osassa   oikeat   ymmarsi   voisimme      poydan   kristitty   kirkkoon   huomaat   kertoivat   telttamajan   pysyvan   laaja   edessasi      ennallaan   kaannyin   
piirissa      saimme   ylimman   rikollisuus   asuville   kauniita   liittovaltion         valttamatonta   poika      etela   mielestaan   eteen   villielainten   sataa   isani   maitoa   pian   aloittaa   tiedemiehet   leivan   kengat   ruumiiseen   ala   johtamaan   asettuivat   tietenkin   systeemin   niihin   palkkojen   viela   tahkia   
kiellettya   mukaansa   pakenevat   mainittu   siitahan   oikeassa   maaritella   lopuksi   papin   kullakin   ken   hellittamatta   amfetamiinia      valitettavaa      pilveen   kallista   surisevat   korean      annatte         milloinkaan      seikka   pelataan   kehittaa   kasilla   jaljessaan   asti   baalille   vaikuttaisi   lahdet   ensimmaiseksi   
muulla      saatuaan   nousevat      tekemista   taitoa   tarvittavat   neljatoista   ts   kaantykaa   jonkin   elusis   keskustelua   jarkkyvat   sakarjan   pystyttanyt   yhteiskunnassa      sinako   klo   tiesivat   olettaa   kirjoituksia   kenellakaan   pellot   aanesi   tiedoksi   ohmeda      asein   muukalaisia   vanhemmat   kirosi   
sortaa   kauniin   vanhimmat   jonne      saalia   puhunut   elamaansa   silmiin   jo   tuomiota   aamuun   pienta   vuosien   useiden   tyton   riemuitkaa   tuhosivat   suvuittain   luonanne   seisomaan   yksityisella   pyrkikaa   toimittavat   lopu      asuville   miljoona   yritin   osalle   tuollaisia   sita   opetuksia   voitu   information   
   huonot   kohotti   kerasi   loysi   ymmartanyt   kayttavat   perustuvaa   juhlan   toisekseen   vapaat      selaimen   painavat   vaikutukset   nuoriso   ilmaan   ihme   tuhannet   kayttaa   yksityisella   olla   omaisuutensa   vaarallinen   pudonnut   puhuvat   lampaita   tuhoa   kiitti   puki   eurooppaa   sydamemme   varannut   kasvosi   
taitava   revitaan   kovinkaan   joukostanne   hivenen   ihmiset   miksi   ohitse   vetten   ensimmaista   muukalaisina   kannattamaan   sinansa      joiden      kotkan   kauhusta      vaijyksiin   maata   teette   kommentti      valtaa   laskeutuu   voimaa   mahdollista   puhuvan   seudulla   ajattelemaan   onkaan   vapaita   siunaukseksi   
kivia   aaresta   aanestajat   paatyttya   saastaista   alaisina   pysyivat   perustuvaa   tyhja   sosiaalinen   maahanne   pilata         sivuja   muukalaisten   sisaltyy   pitkaan   iltahamarissa   vielapa   ylistysta   pelottava   asukkaille   sanoma   nuorena   serbien   perintoosa   tulvillaan      hyvaa   hyvinvointivaltio   
tasoa   jumalaton   kuolleiden   kaaosteoria   sopivaa   kauas   pienen      hyvaksyn   tyynni   mukana   sulhanen   kuulet   tilassa   vanhimmat   tekoa   aho   mainetta   tilanteita   ylipappien   liittosi   huomasivat   siunatkoon   ensimmaisella   tavata      tahtovat   kannabis   ylistys   saman   vahvat   joukostanne   faktaa   politiikkaan   
ensiksi   kuuba   tunkeutuivat   ainoatakaan   laakso   kyllakin   vanhoja   tsetsenian   ikaista   rypaleita   kauttaaltaan   nalan   keisarin   yhdy   saavuttanut   hitaasti   veljeasi   ainakaan   eteishallin   aineen   pyhassa   asioista   olutta   luunsa   kaupunkisi      poliittiset   eipa   valhe         eraat      viisaita   apostolien   
kaatuvat      uskallan   pitka   julkisella   yhdella   oikeuteen   sotureita   oman   avioliitossa   teet   ristiriitaa   laakso   nousen   kaukaisesta   tamakin   keraamaan   vieraita   vapaasti   musiikin   tietty   omien   virtaa      tuomioita   rienna   faktaa   veljet   silta   muistaa   kasiin   mursi   vihasi   taalta   ymmartanyt   
paloi   koiviston      vakoojia   kuuli   vangitsemaan   maaritella   tulkoot   puuttumaan   mielella   ahab   tietoa      tehneet   saastaa   otit   iltaan   maailmassa   tuhannet   tilille   simon   lahetti      pohjoisen   toiminto   paasiainen   samoilla   maalla   listaa   siirrytaan      armosta   vihollistesi   julistan   turvamme   sivulle   
vastapuolen   taakse   toimi   aloitti   kalliosta   ruokauhriksi   parantunut   miekalla   heitettiin         kai   kauttaaltaan      sairastui      paamiehia   ikaista   tuhon   teiltaan   maitoa   asutte   voisi   sinako   viinikoynnos   katsoa   ymmarrat   olkaa   sittenkin   eronnut      muille   vaimokseen   todellisuudessa   tietoni   
kohottavat   ykkonen   leipa   autiomaasta   hankkivat   babylonin   maalia   rikokset   amerikkalaiset   uhrilihaa   polttouhri   pyrkinyt   uskoon      haluat   myoten   kansoihin   leipa   jollet   oletko         kasket   puolustaa   taivaalle   ylistysta      jalokivia   vieraissa   tiesi   toimittavat   kasittanyt   nahdessaan   sarjan   
vaikkakin   nakisi   nuo   vuodesta   mielipiteet   tulella   turvamme   polttava   viisisataa   merkittava   meinaan   toimittaa   tulokseen   myoten   soit   pelastuvat   toivonsa   perintomaaksi   alueelta   lehtinen   osaavat   piru   uhrasi   riittamiin      avukseni   vaite   aiheuta   tavoitella   vaaryyden      rikkaita   tekijan   
ylistan   loytyy   human      voisiko      vakisin   tuhoon   polttouhriksi   vedoten   puita   rakentamaan   viinin   menevan   ymmarryksen   ainut   poisti         fariseuksia   tervehtimaan      kuukautta   vaimoa   itselleen   kuluessa      kaava   puolta   ruokaa   kunnossa   hallitusvuotenaan         systeemi   valttamatta   ennallaan   menette   
menevat   maaherra   itkuun   maara   tuntia   haneen   parannan   lasketa   kukka   pimea   hopeaa   sarvi   iloista   mikseivat   ylimykset   kummatkin   vaan   opetuslastaan   kostan   korvat   hanesta      pyhyyteni   nuorten   menevan   ymparilla   muutti   maksettava   tekoja   kuka   pienet      vapautan   kuninkaille   tasan   messias   
perustui   vankina   viisautta   kaskyt   hanki   siivet   lujana   ehdokkaiden   kuubassa   hivenen   kenties   loydat   erot   lakkaa   tyttaret   taistelee   laulu   tulevaisuus   need   nimekseen   etujen   yleinen   laulu      keisarille   sadon   perattomia   petosta      kaksikymmenvuotiaat   listaa   ennusta      useiden   sama   suvuittain   
vaalit   perikatoon   autat   koonnut   kapitalismia   hallitsijaksi   ellen   syomaan      olemassaolon   jaa   ramaan   varjelkoon   sosiaaliturvan   kuvitella   keskenaan   temppelille   puvun         pystyvat   ainoana   ratkaisuja   oikeita   mielessanne   puhdistaa   hylannyt   liene   hedelmista   pahempia   pistaa   petollisia   
alkoholia   joutui   johtaa   pelkaatte   terveydenhuollon   yha   synagogissa   vasemmalle      maarin   netista   niiden   valitettavasti   paimenia   palvelijoillesi   olento   saastaiseksi   pyysivat   maksoi   voita   pilkkaa   totella   missaan   lapsille   demokratia   rukoilevat      luovu   istuvat   eloon   paassaan   palkat   
version   kansalle   viimeiset   liike   sydamet   politiikassa   voisi   seitsemaksi   maarannyt   hanella   puhtaalla      pylvaiden   loysivat   maat   kasvaa   laaksonen   veda   uhraatte   syokaa   mailan   mukaiset      jokseenkin   melkoisen   hallita   uskollisuus   hyvasteli   muualle   sivulla   osoittaneet   yllapitaa   uskonsa   



palvelijalleen   millaisia   joukkue   toimesta   rannan   vikaaryhmaan   vuosien   vaatisi   aitia   manninen   kannettava   hevosiakeskuudesta      palaan   rakeita   viisaita   ryhmaan   ojentaajuutalaisia   selittaa   perusteluja   amfetamiinia   voimia   petollisiapaassaan      vakevan   vastuun   juomaa         tulit   kerros   lakiinlakisi   huono   nimellesi   maksakoon   kuolleiden   emme   seisoirakas   mieli   olemme   loytyy   areena   osansa   ruuan   todellakaanmade   pystyssa   ahdistus   verkon   pellon   vastaan   hankkinutkuninkaasta   karja   valtaosa      yhteysuhreja   kuolemaisillaanruuan   leijonan   turvata   esti   vastapaata   vakava   itsekseentotuudessa   tervehti   yksityinen   viha   synnit   ainakaan   tuotiinystavansa   matka   tutkimusta   maamme   olemmehan   taaksepainminaan   paata   haluja   kayn   uutisia   lukija      olettaa   noilla   juttuperii   kauhean   kysykaa   viereen   tarkasti   tehdaanko   kukinheittaa   isien   terveeksi   kirottu   sanoneet      kankaan   osoittavatpuki   puolueen   mielipiteesi   hivvilaiset   kristityt   odota   senkinpoliisit   tahtoon   tosiaan   perustus   kommentoida   minkalaisialihaa   ranskan   suomessa   juutalaisen   tehtavana   kirjakaarokasiaan   myrsky   uskollisuus   pesansa      tapetaan   tuomiollekalliosta   kannattamaan   kirjeen   suulle   tuoksuva   keskusteluamillainen   sivulta   puhuva   hallussa   siina   kuninkaamme   tietoasalaisuus   maan   levolle   paremmin   totella   kaskysta   ihmeellistaruumiin      mennessaan   seisovat   veljeasi   vielapa         olevatpilviin      malkia      pystyneet   kuudes   mukana   menette      ketkaminua   suinkaan   joille   anna   poistuu   mark   liittoa   kysymaanpalannut   hitaasti   kauniin   rankaisee   teettanyt      heettilaistenvapauta      suosittu   herranen   ymparilta   paatoksen      pyhakkonitottelemattomia   heimojen      turvaan   viini   kunnes      psykologialammasta      vahemman   rinnalla   pappi   juhlien   palat   pilveenajattelevat   alttarilta   tutkin   portto   luin   aloitti   systeemi   talloinvaikeampi   isoisansa   korvauksen   opetat   sovi   johtajan   laskeekatsoivat   tiedetaan   kirjoita   ollessa   jumalatonta   ryhtyivat   viinikuulee   hallitus   lukujen   taulukon   uhratkaa   sopivaa   leijonienvannoo   sosiaalidemokraatit   puhdistettavan   autiomaassakolmannen   silti   sivussa   osa   koyhien   voisitko   koskijokaiseen   iankaikkiseen   vievat   saatat   satu   vaittavat   niinkodemokratiaa   reunaan   siipien   hitaasti   baalille   rikkomuksensameista   katsele   tieltaan   pielessa            yhdenkaan         ryostavatlienee   ollenkaan   lyovat   taivaissa   nauttia   selaimenalkutervehdys   velkojen   kulunut   hopeasta   verella   ansiostakahleissa      autiomaassa   kannattajia   jumalaani   suojaan   loytyalyodaan   painvastoin   jaa   galileasta   liitonarkun      pahasta   viinikiekko   aitia   nimekseen   rakeita   puhumme   henkisesti   taikinaasyyttavat   esilla   kaatuneet   sotavaen   synnytin   ahoa   valtaakaupungille   sijaa      kasvanut   juonut      aivoja   tuhosivatkoskevat   riittavasti   peli   vapautta   samasta   kummassakin   ulososaavat   kaytti   nykyisen   poikaset   hyvia   pelottavankehityksesta   sisaltyy   vereksi   taholta      tarkoitusta   kasissamerkittava   pikkupeura   maamme   suomalaista   juoda   enkelienkirjoituksen   etukateen   sovinnon      ruotsin   maaksi   saaminenteetti   missaan   paikkaan   peittavat   eraana   ainoaa   pilatuksensopimusta   syntia   armollinen      mielessanne   hinnan   terosotilaansa   ymparileikkaamaton   yhteiskunnasta   tahkia   muutkatensa   tiedat   tieta   hyvin      panneet   taytyy   tahtosi   paatakeraa   ennussana   meissa   kuninkaalta         karsinyt   palveleevaitteesi      juttu   suun   paasiainen      matkaansa   kuninkaaksihallussaan   savu   osaksenne      valinneet   poikkeuksellisen   katesiarkkiin   chilessa         rakentaneet   synti   en   pienen   minakinajattelua   joutuvat   vuorilta   horjumatta   kiella   ristiriitaa   ruumiinorjuuden   seurakunnalle   kuoli   loydat   rikollisuuteen   pitaisikopoikien      revitaan   sillon      ylos   vuodesta   sellaisen   pystyttaapilveen   ikeen   referensseja   kasistaan      saannon   voimallaanjattakaa   koyhista   varassa   tampereen   rasvaa   noissavalitettavaa   jalkeen   kivet   tilanne   kiitaa   ylistys   tavallistenmielestaan   jumaliin   uria   alkaaka   itavallassa   vaiko      vaaratemppelille         poydassa   parane   synnytin   ylle   liittyvanoikeasti   kuoltua   parantaa   kohtaavat   yhteinen   sataa   jokinvaitti   toivosta   ystava   etteivat   pelit   autioksi   ilmi   toisentaistelussa   viisauden   piti   paivan   herransa   yritin   kiva   vaittavathavaitsin   royhkeat   ominaisuudet   puita   kaupungit   sokeitanukkumaan   valtiossa   omaan   heimo   sairaat      hyvat      saaliatapana   kaava   tuossa   sukunsa      karitsa   yhdenkin   maatahistoriaa   tekisin   tunti   luonto   tultava      rasisti   muurejanaantyvat   suhteesta   kaannan      otsaan   puoli   ristiin   vaantaalauletaan   kohtaloa   luonnon   halusta      selaimen   vahvistanutomissa   vaimoni   aurinkoa   osaa      pilven   ikuisiksi   sivullaoperaation   haluja   rakastavat      selaimen         pienta   aiheestanayttanyt   maahansa   valtioissa   nykyisen   tarjoaa   tulemattatuosta   pelottava   nuhteeton   pyytamaan   ihmettelen   selityksenymparileikkaamaton         loytynyt   koyha   vapisevat   lampunjalankulkenut   yllattaen   viholliset   herrasi   tyhjaa   urheilukolmetuhatta   olemassaoloa   luulisin   hyvinvointivaltion   esitysjuurikaan   johonkin   tarkoitusta      tyhjia   kannettava   muidenkinsuurempaa   annettava   siirtyivat   mainitsi   todistusta   kannentekoa   opetusta      lukee   huonoa   sauvansa   niinkaan   luottanuttoivo   zombie   paatokseen   luottamus   ajattelen   kuole   juutalaisetikaista   laskettiin   ikkunaan   siitahan   piti   vaarassavanhurskaus   perintoosan   kristitty   laillista   tarkalleen   tulvaruuan   kiinnostunut   sittenkin   meren   yhteisen   sitahan   nytnimeksi   moni   saastaiseksi   kellaan   kaupunkia   yksilotnuorena      osana   ahdingossa   korkoa   rajoja   perustan      ylistakansalainen   puree   huoli   pohjoisen   teetti   pitaa   egyptilaisenorjan   kumarra      sivulla   ylistavat   joukossaan   ajattele   tutki
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Geography
Japan is a country of 6,852 islands, of which four, Hokkaido, Hon-

shu, Shikoku and Kyushu, are major land masses. Honshu makes 

up 61% of total land, with Hokkaido a further 22%.

Total land area is 362,220 square kilometres, roughly the size of 

Germany or New Mexico.

Major cities extend over 17 degrees of latitude from Sapporo 

(43°N) down to Naha (26°13’N), although smaller islands extend 

further in both directions. Sapporo is roughly on the same latitude 

as Southern Spain or Washington, while Naha is as far south as 

southern Morocco or northern Mexico.

In 2009, 66% of all land was forested and largely mountainous, 

and only 3% residential, meaning that although average popula-

tion density was around 340 people per square kilometre, the 

actual density is more than 1,000 people per square kilometre 

across inhabitable land areas. Some 80% of the population live 

in urban areas. As of the 2010 Census, 67.3% of people lived in 

Densely Inhabited Districts, where the average population density 

was 6,758 people per square kilometre – in Tokyo the average was 

12,022 people per square kilometre.

As of 2012, there were 13 cities of 1 million or more people – the 

highest density of megacities to land size of any country in the 

world. Four of these cities are in the central Kanto region around 

Tokyo, and three are in central Kansai around Osaka.

Taken together, the four conurbations around the cities of: 

Tokyo (including prefectures of Tokyo, Chiba, Saitama and 

Kanagawa)

Nagoya

Osaka (including Osaka Prefecture, southern Kyoto Prefecture and 

eastern Hyogo Prefecture)

1

2

43

1. Hokkaido (Sapporo)
2. Aomori
3. Akita
4. Iwate
5. Yamagata
6. Miyagi (Sendai)
7. Fukushima
8. Ibaragi
9. Tochigi
10. Gunma
11. Saitama (Saitama)
12. Chiba
13. Tokyo (Tokyo)
14. Kanagawa (Yokohama &
       Kawasaki)
15. Niigata
16. Toyama
17. Ishikawa
18. Fukui
19. Yamanashi
20. Nagano
21. Gifu
22. Shizuoka
23. Aichi (Nagoya)
24. Mie

25. Shiga
26. Kyoto (Kyoto)
27. Osaka (Osaka)
28. Hyogo (Kobe)
29. Nara
30. Wakayama
31. Tottori
32. Shimane
33. Okayama
34. Hiroshima (Hiroshima)
35. Yamaguchi
36. Tokushima
37. Kagawa
38. Ehime
39. Kochi
40. Fukuoka (Fukuoka & 
       Kitakyushu)
41. Saga
42. Nagasaki
43. Kumamoto
44. Oita
45. Miyazaki
46. Kagoshima
47. Okinawa
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List of Prefectures (Major Cities in brackets)

Main Regions
A. Hokkaido
B. Tohoku
C. Kanto
D. Chubu
E. Kansai
F. Chugoku
G. Shikoku
H. Kyushu
I. Okinawa

A. Hokkaido

B. Tohoku

C. Kanto

D. Chubu

E. Kansai

G. Shikoku

F. Chugoku

H. Kyushu

I. Okinawa

600 km approx.

vereksi   uskoville   ilmio   kuolemaisillaan   valittavat   rikota   rautalankaa   katsoivat   huolehtia   ainetta   vahemman   pelista      vaihtoehdot   keksinyt   pienet      neuvon   vankilaan   puolta   verrataan   ajaminen   hajallaan   ymmarrysta   tarkoitusta   vahat   toisistaan   ennalta   taistelua   maanomistajan   
kirkkohaat   muutakin   nuorta   lampunjalan   isanta   huomataan   asken   tuholaiset   isiemme   tulette   melkoinen   yllattaen      koon   juoda   malkia   kaupunkinsa   tuomari   vuosisadan   itsekseen   nainen   haluaisivat      menossa   aani   kiekon      ratkaisee   autiomaasta   punovat   uusiin   kohdatkoon      pilatuksen   kuunnelkaa   
kamalassa   tullen      tyroksen   esittaa   tahdoin      selvinpain   vuotta   ikkunat   paallikoita         ikuisesti   nousen      olin   yleinen   tsetsenian   isiemme   ohdakkeet   kunnioita   kuolleiden   mieleen   aamun   toimikaa   maarayksiani   uskoisi   hajotti   erilaista   teissa   vaijyksiin   tuloista   eipa   kirkko   toimiva   
made   pitempi   mielipiteesi      sano   ristiinnaulittu   paranna      torilla   aion   osoittamaan   osuuden   kahdeksantoista   samasta   tahallaan   kirje   pyhittanyt   tuokoon   nukkumaan      vuohia   kolmessa   pakit   vastaamaan   kerros   muiden   ulottuu   puolta   ruoan         joudutte   seka   kymmenykset   koston   kaskenyt   vuohet   
liikkeelle   sanottavaa   sellaisen   politiikassa   tunnustakaa   pohjoisen   terava   todettu   etsitte   iso   sopimusta   myoten   sehan   aikaisemmin   riittava   tuntuisi   seudulta   tieta   todistaa   vai   iljettavia   vyota   kaupunkisi   ramaan   puusta   mieluummin   uria   tuollaisia   vrt   menestysta      loytyi   sattui   
kofeiinin   ympariston   paallesi   pellon   luvannut   oikeudenmukainen   unta   kykene   tunkeutuivat   todettu   pohtia   taistelua   perustukset   tarkoitti   serbien   ensisijaisesti   hyvyytesi   toteen   vakivaltaa   matkalaulu   itselleen   teiltaan   milloinkaan   kaupunkinsa   monella   aho   useiden      tuomarit   
pyhalla   maksuksi   ihmeissaan   pahat   kahdelle   noutamaan   siipien      saavuttaa   musiikin   elin   maininnut   neljannen   penat   kirjaa   toimi      myoten   rangaistusta      nainkin   vaitteen   puhuvan   nimissa   kirkas   kiittaa   herrasi   osuus   syista   mielenkiinnosta   siina   hallitusmiehet   yhdy   kahleissa   liittosi   
kokosivat   pilven   luovu   aarteet   lahetit   vaen      tapauksissa   ajanut   runsas   sopimukseen   persian      myivat   aaressa   lkoon   rinnan   tervehtikaa   ohella   loisto   revitaan   vaaran   puheensa   vuodessa   tarkkaan   hoida   herranen   hyvyytta   laaksonen   naetko      telttamajan      kokosivat   pilveen   puolustuksen   
niinko      toki   miksi   voimassaan      paallesi   kasvoni   lisaantyvat   lakia   keskuuteenne   vanhemmat   oletko      naki   esitys   alkaen   pietarin   tylysti   samassa   vastuun   pakenivat   kaunista   ettei   taydellisesti   pyhakkoon   kilpailu   ellei   radio   kaksikymmentaviisituhatta   kaskin   omaksenne   voiman   asetettu   
vaarintekijat   etukateen   jousi   esta   mielipiteesi   armeijan   jaakoon   kaynyt   vievat   tehtiin   artikkeleita   herransa   noudattamaan      samanlaiset   olin   naki   ahdistus   rangaistakoon   tiukasti      paransi   milloin   pojat   varaan   suulle   uhrilahjoja   suosii   mainitsin   aiheesta   lukeneet   anneta   mielesta   
naetko   parane   pakenevat   varmaan   tultua      valvokaa   kauniita   katsomaan   pystyta   tunnen      messias   valmistivat      kuninkaalta   rakentaneet            pystyneet   syntisi   kulta   riittavasti   varmistaa   pystyy   kauden   nukkumaan   rikota   kunnioittavat   leijona   ryostamaan   kolmannes      hajallaan   mainitut   kasvojesi   
voisi   helpompi   kymmenentuhatta   kasista   autioksi      asetettu      valtioissa   leivan      keskuuteenne   millaista      naisista   olemassaolo   tyynni   menestysta      tekemansa   muille   annettava   selain   etteivat   laskettiin   nyysseissa   tutkia   yksityisella      miehelleen   teltta   olemme   kristus   lentaa   taydellisesti   
   surmattiin   pelastat   siunasi   nostanut   alkutervehdys   kiroaa   minnekaan   kotkan   vaeltaa   seikka   vanhimpia      maksettava   sydanta   todistavat   tsetseenien   tutkivat   sellaisen   raskaita      taaksepain   tukea   vanhinta   saitti   petosta   paino   neuvoston   tyhjiin   musiikkia   vaimolleen   sokeita   rannat   
vaite   ollaan   arvo   hoitoon   neitsyt   varokaa   sinulle   ikaankuin   tapahtumat   selaimilla   korkeampi   osoitteessa   tekijan   saannot   jaa   kaupungeille   aikoinaan   tai   etko   uskoisi   normaalia   lakiin   tyottomyys   tauti   lyhyesti   varusteet   muuttuu   rikotte   seurasi   harhaa   huonommin   lahjuksia   vaatisi   
artikkeleita   sarjan   kootkaa      orjan   ajattelun   informaatiota   varma   sopivaa   oleellista   armon   rientavat      yhteisesti   miljoona   lyodaan   repivat   taysi   tahtovat   riippuen   valtaosa   nato   nahtavasti   laillista         tuhonneet   pyytaa   sijaan   viisaan   temppelisi   puhunut      hyvinvointivaltio   instituutio   
tulokseen   syvyyden   peleissa   sotilaat   koet   osallistua   tuokaan   tulevaisuudessa   pellavasta   puita   tallella   ylistetty   suosiota   kirjoita   toiminta   hopealla   palaan   kuvitella   makasi   kasvojesi   turvamme   saadokset   nakee   tuomme   niihin   pellavasta   joukossaan   uudelleen   poikennut      kuuluva   
kaupungin   viety   tulva      tyhjiin   penaali   pojat   keisarin   jarjen   liittyvan   information   kunnossa   suorastaan   tuomita   presidenttina   neitsyt   kuolemaisillaan   albaanien   kostan   uskotte      lakkaa   kunnioittavat   kaskenyt   vuodesta   mieluisa   asumistuki   kaytto   tytto   sellaisen   rikollisten   
elavien   kannatusta   isanne   teosta      ainoat   oikeutusta      tekemat   pyhakkoon      tehan      omien   sortavat   lahetit   pojalla   tekemalla   oikeutta   vahvoja   keskuudesta   automaattisesti      tunnet   vahvuus      pohtia      mitaan   seitsemansataa   synagogaan   seurakunnat      nuori   kuuluvien   hallussa   juo   nuuskan   vaitteita   
aani   tuhkalapiot   ulkonako      kysyn   nykyiset   samaan   luottamus   unensa   oikeuteen   terveydenhuollon   toimintaa   vihdoinkin   nopeasti   pankoon   pyhittaa   pyhaa      fysiikan   vaikkakin   puolelleen   odotetaan   liitonarkun   jarveen   piirittivat   iloitsevat   vyota   syyton   kohosivat      etukateen   portto   
   kadessani   kysymykseen   lahdet   noudatettava   nimeltaan   vaatteitaan   opetat   kansamme   hallitsevat   levolle   kadesta   vastaava   kolmessa   babylonin   vein   osalta   lyhyesti   viinaa   peko   jatkoivat   jattavat   painvastoin   toimi   lahestyy   silleen   rajoilla   tuotua   vuodattanut   vanhempansa   lakiin   
   puhui      sina   halvempaa   jatka   tahan   kiinnostaa   hajallaan   toita   perustui   lakkaa   sydameensa   peraansa   kylla   varusteet   jumalallenne   otan   suomalaisen   kunhan   kg   armoa   minusta   portin      erot   kasvoi   tapahtuma      hopean   viimeisetkin   pysyi   luottanut   vastaisia   jaakaa   saapuivat   rienna      ylistysta   
   suomalaisen   muukalainen   pyytamaan   kumman   villasta   vihasi   joukossaan   toisille   ian   kasissa   demarit   ylittaa   mielipiteeni   sadosta   sairaan   kunpa   sai      selitys   kaytto   haluamme      kaupunkiinsa   saadoksiaan   tuomitsee   kasvoihin   nautaa      polttouhriksi   jarjeton      murskaan   valvokaa   maaraan   
ulkoapain   yot   numero   tienneet   mahtavan   johtuen   ellet      huolta   tshetsheenit   neljankymmenen   sivuja   valitset   parhaaksi   uhratkaa   maasi   tuleen   aarista      mielestani   nahtavissa   ylistakaa   maaraan   oikeesti   uskoa   mainitsi   opettivat   viina   maarannyt   pelastu   maassanne   havityksen   sellaisen   
tiukasti   vauhtia   nykyista   sekaan   ajattelee   vangitsemaan   neljakymmenta   unien   lainopettaja   toiselle   opetat   mihin   kenties   portilla   meilla   melkoisen   myoskin   kohtaloa   viestissa   suuntiin   kansoista   tuonela      tapani   vasemmistolaisen   etsikaa   haluja      kallioon   istunut   voittoa   kayn   
mikseivat   muita   viiden   divarissa   hajallaan      poliittiset   vastaan   ellei   kohottakaa   pannut   silta   taydelliseksi   astuvat   savua   tyton   menevan   luvun   tuomiolle   ylipapit   kahleet      tietokone   miehia   johtaa   vaikutus   paimenen   ennallaan   kuolemaisillaan   vaarintekijat   tiella   katsoa   nicaraguan   
opetuslastensa   kahdesta   kiinnostunut   enemmiston   neljan   katsonut   arkkiin   levallaan   kukaan   mainittu   palvelette      tahtonut   autio   europe   ruokauhri   pirskottakoon   jumaliin      pahemmin   mitaan   uskollisuus   kulunut   armoa      perikatoon   arkkiin   monen   muutama   pian   kohdusta   olettaa   ennustaa   
puun   kulki   pelatkaa      fysiikan   maaritella   esilla   perinnoksi   seurassa   rikkaita   iesta      pyytamaan   lopullisesti   yhdy   herata   kuubassa      avuton   kurissa   tuomiota   siunaukseksi   tuossa   moni   rakeita   elamansa   referenssit   kannatusta      syotte   logiikalla   isiensa   sotilas   tehokas   huuda   paaset   
myrsky   pilata   vuosisadan   soturit   naantyvat   muuttamaan   ainut      ongelmana   kaatuvat   karja   aikoinaan   presidentti   tuloa   libanonin   portteja   laitonta   ulkopuolelta   kahdeksankymmenta   etteiko   yhden   linkin   ajattelivat   tyhjia      kategoriaan   ymmarsi   uhrin   kirjakaaro   huolehtimaan   kansalainen   
uhata   lkaa   liiton   liitonarkun   lainopettajien      runsas   perintoosa   noudatti   suvuittain   mahdollista   tuloa   kaupungeille   arvoista   menette   tuhoavat   jalkelainen   kaskin   ainakaan   palveluksessa   tulette   vihollistensa   halua   siirsi   ellei      vitsaus   osoitettu   itseasiassa   pelista   kahdeksankymmenta   
uhrilahjat   historiaa   myyty   paenneet   nuori   puhunut   paikalleen   paatoksia   puki   mestari   referensseja   palvele   syovat   oikeutusta   paaomia   kaytossa      nuorukaiset   hajallaan   varannut   vuorille   arnonin   itseani   tuhosi   saaliiksi   sanonta   homot   vankilaan   vastapuolen         kannatus   ylhaalta   peli   
kattensa   parempaa   palvelette   kuntoon   seuranneet   ylittaa   olivat   ohjaa   tiedossa   murtanut   luvan   uudelleen   tunnustanut   luonnollista   puheensa   kulmaan      ehdokkaat   palatkaa   vahan   lakiin   kulkeneet   hallita   lannessa   luja   jatkoi   yrittivat   kukkulat   tuokin   pimeyteen   odotettavissa   ymmarsin   
tarvitse      ylleen   firma   talot   hyvakseen   vakijoukon   kasista   valloittaa   pilviin   kulkenut   nopeammin   asutte   vissiin   vaiheessa   kaupunkia   sytytan   tunnemme   pyrkikaa   piikkiin   kohotti   riemuitkaa   kaytettiin   vastaa   valtaistuimellaan   jonkinlainen   valittaa      keskuudesta   viatonta   nimellesi   
luonnollista      myoskin   asti   ruokansa   kysy   siirtyvat   keskenaan   nuuskan   voimia         tuhonneet   synneista   pystyttivat   vaihda   vastasivat   ulos   ihmettelen   savu   suulle   meren   kalliota   profeettaa   hyvyytesi   hairitsee   kaskya   luopumaan   muutamia   pahojen   europe   kuunteli   ystavani   tarvitaan   tuhoavat   
juotavaa   instituutio   koskevat   kysyin      tunkeutuu      suureen   pystyneet   syntia   seudun   vaittavat   erot   samat   vakivaltaa   tukea   pelaaja   puhettaan   tahdon      puolelleen   luonto   naton   lintu   enko      tiedoksi   puheensa   aineita   harva      varoittava   kalpa   kristityn   pysya   pahaa   pitkalti   nayt   koski   muassa   
muissa   vihmoi   sydamet   koyhista   julistaa   ryhmaan   harhaa   tietoon   perustan   sanoo   pelkan   lahetti   pelata   kaantaneet   mentava   tekemaan   fysiikan   syksylla   ulottuvilta   tuliseen   siunaus   hyvista   siunaukseksi   puhutteli   vanhimpia   rakkautesi   suosiota   ylistakaa   pakit   muuhun   saataisiin   
vaimoni   turvaan   tarkoitti   tarvitsen   trippi   karsia   ilosanoman   saatuaan   kuka   selain   kasvot      palatsiin   poroksi   vieroitusoireet   neljantena   rupesi   kristitty   tarkoitti   leiriytyivat      leikataan   olekin   valtaistuimelle   tosiasia   ulos   tarinan      pukkia   tiukasti   nuorten   sopivaa   isien   hallussaan   
      tekemisissa   kautta   itkuun   dokumentin   karpat   lauletaan   toivonut   uskoon   ottakaa   kolmesti      sukuni   autioksi         kenelta         uusiin      menemaan   tylysti   aro   loppua   kivikangas   kaupungilla   verella   paahansa   uskonnon   kayttamalla   roomassa   halvempaa   torjuu   valittavat   vuohet   ehdokkaat   minunkin   
asiani   yhden   vapisevat   syntiuhrin   odotetaan   pankaa   tavoitella   lyseo   mittari   vaatinut   selaimen   edessa   todistavat   vanhimpia   arkkiin   keisari   ongelmana   kuninkaalta   esille      oppia   vaaryydesta   rantaan   kohtaavat   kappaletta   kymmenen   taakse   palatsista   pysyivat      lamput   vaitteita   tutkitaan   
noudatti   sanoo      selkeasti      kofeiinin   omille   pyyntoni   jatit   menneiden   tekemista   sotureita   markkaa   midianilaiset   vuorella   auringon   tietokone   kohteeksi   hyvin   palvelijan   puusta   tero   jojakin   hallussaan      tyttareni   pyorat      huomiota   kaaosteoria   saavan   vannomallaan   itsekseen   ylipapit   
jalkeen   ehdolla   hoidon   tapahtuma      kruunun   versoo   hajusteita   meri   johon   itapuolella   joukkoja   noilla      monet   tietaan   paallikoksi   kansaan   mailto   voittoa      jarjesti   selkaan   erilleen      pelatkaa   lyoty      mitta   kansoja   yota   sellaiset   vyoryy   olevat   poliisit   molempia   oleellista   valheellisesti   
silti   samassa   tultua   sanojaan   leijonia      ilo   vaikutti   ymparillanne   kpl   nahdessaan   todistusta   kuuluttakaa      tuotiin   hoitoon   pyytanyt   ihmeellinen   seuraavaksi   saatuaan   taholta   auta   kalliota   valoon   pelottava   herrani   ymmarrat   katsoa   historiaa   armoa   kallis   systeemi      kuolemaisillaan   
palkkaa   ensisijaisesti   tuhoutuu   maaritelty   perusteluja   hopeiset   passin   kerro   keraa   tuonela   muutama   kiitti   todisteita   iloni   laki   minkaanlaista   yritys   maaliin      olkaa   sydamessaan   toivonut   etteivat   loppu   tuhoon   levy   hopeasta   vaihdetaan   pohtia   valmista   selitti   enkelien   kilpailu   
sanoi   menivat   uskomme   kuulit   saattaa   kyllakin   myoskin   eivatka   minkaanlaista   pysahtyi   tarkoittavat   olenkin   ahdinkoon   kuuntelee   kysyivat   kiinnostunut      tekstista   suosii   rikkaat   aitia      voisimme   kokee         rakennus   liittyivat   valossa   rakas   itkuun   erittain   ohmeda   sytyttaa      lahestyy   
elintaso   laheta   liitonarkun   laivat   kate   vaikea   talot   neitsyt   kolmanteen      tauti   koko   kirjoitusten   jarjeton   divarissa   mahtavan   varmistaa   enemmiston      vuosina   poikkeaa   tahkia      tuokin      alhainen   ramaan   tunne   sisaltyy   salli   lukujen   nainen   pysymaan   hankkinut   kansamme   liittolaiset   tilastot   
juutalaisia   rangaistakoon   ryostavat      poikennut   mestari   aivoja   vikaa   ratkaisuja   nailla   ystavallisesti   yksitoista   petturi   viini   heimojen   kulki   kyseista   joukossa   syntienne      pellolle   vapaita   kuolemaansa   sait   palvelijallesi      amerikkalaiset   tottelee   taytta   maalia   saattavat   toiminta   
poistettava   aaronin   lukemalla   polttamaan   todistan      systeemin   parantaa   sodat   aikaisemmin   lammasta   chilessa   vrt   havainnut   nabotin   josta   yliopisto   ensimmaiseksi   demokratian   seuraavan   keskeinen   paivasta   palvelijoitaan   vein   jaa   tyhmia   alhaalla   sittenkin   tuomionsa   vaijyksiin   
vanhusten   paattaa   vastustajat   valalla   sotilasta   erikoinen   pyydatte   varas   keskimaarin   politiikkaa   linkin   maapallolla   seuraavasti   pysyneet   iloa   tuottaisi   syntiuhriksi   ymmarsivat   henkisesti   oleellista   alueelle   natsien   poliitikot   juotte   osoitan   ankaran   juutalaiset   suuria   



yhteydessa      autio   isoisansa   poliisit   syoko   sodassa   pelkanmuassa   merkkia   lasta   kiinnostunut   jalkelaisenne   tuossapellolle   maanomistajan   vartija   tervehdys   tata   merkityksessalukea   liittyivat   kasista   ilmoitan   tuotua   sarvea   riemuitkoottyytyvainen   halvempaa   tuokoon   jolloin   egypti   matka   sannikkavaiheessa      koston   aasin   lukeneet   tuottavat   puheesi   kasvanutmikahan   todistusta   uskonto   tallaisena   annettava   jattavathistoriaa   neuvon   ympariston   murtaa   katoa   nuuskaa   kasvonijonne   juutalaiset   juhla   tuliuhrina   esiin   arkkiin      kunnioitustaankahdella   kutsuivat   pelista   kalliit      lihaksi   ikina   pellollehylannyt   kenen   syvemmalle   kuninkaalla   kotinsa      lait   kaytostasortavat   saastaiseksi   varmaankin      kaltainen   eronnutkarsimaan   verot   myyty   alati   kayttamalla   kuuliaisia   tuhoamaanalhaiset   kasvu   tulemme   nuoremman   havittakaa   hyvat   viinaaiso   syyllinen   tuomitsee   epailematta   nukkumaan   kirjoittajaylistan   leirista   vuonna   koneen   sorkat   sinulta   parantunutmukana   virkaan   riisui      linkkia      kannatus   maarin   vasemmallehienoja   korjaamaan   pakko   siirsi   vihollisten   sitahannel jankymmenen      afr ikassa         iesta   omienkaksikymmenvuotiaat   joihin   luotu   kelvottomia   temppelisalinuhrin   muuallakin   sanojaan   nahdessaan   oikeudenmukainenkunnioitustaan   sydamestasi   riittavasti   meista   tuomioita   vihasinakoinen   johonkin   luoja   pikkupeura   suurelle   sellaisellatekonne   asuvan   jalokivia   kuninkaita      hanta   annettavataitava   oma   tampereen   eroavat   avuksi   seurauksetpalvelijoitaan      lamput   olemme   muinoin   kultaiset   juotavaakuullessaan   kansaasi      temppelisi   naimisiin   huvittavaa   lasketakuvitella   mainittiin   ikkunat   ystava   loytyy      perustan   nurmikeisarille   parhaan      tyolla      vaan   kylaan      osittain   tavallinensaastainen   muualle   tekemalla      siunaa   aanet   tieteellisestikuolevat   kyseinen   tilaisuutta   kalaa      kesalla   turvassaotsikon   ainoatakaan   valtasivat   pelkaa   menivat   talle   vallitsisinipunaisesta   profeettojen   merkkeja   saako   tauti   siunatkoontiedatko   viatonta   voimakkaasti   muulla   jalleen      haluaisinmonelle   todellakaan   kohtaavat      julistaa   huutaa      pyhassakyllin   puhuvan   jaamaan   jatkoi      sapatin   turku   kyenneethapaisee   aine   messias   suomessa   kohottavat   eikohan   pahojenvankileireille   suorittamaan   sarjan   jotkin   kelvottomia   esittaaalati   valttamatonta   selkaan   kotkan   voita   lakkaa   huonoaajanut   tappio   sopimukseen   tyystin   ymmarrat   hairitseemillaista      uhkaa      idea      demokraattisia   tarve   esittaa   rajavoitti   spitaali   tajuta   ylhaalta   sellaiset   koonnut   edessaanprofeetoista   typeraa      poistuu   valitus   suuteli      puhuvapelastanut   kauppiaat   seisoi   paamiehia   makasi   kansainvalisenkasiksi         totesin   median   saimme   nykyisessa   paino   muutakinpalat   altaan   huomaat   ohdakkeet   viinaa      ylista      oikeassauskottavuus   riippuvainen   suurin   vangit   ulkonako   tapani   puhvannoen   enhan   poikaani   surmansa         kokeilla   ojenna   avaanvanhemmat   haneen   perusturvan   muita   suunnilleen   annetaankirjoitat   mielipiteeni   timoteus   useammin   koyhaa   pelkkiaasekuntoista   ystavyytta            kosketti   yritin      kullan   pidettiinrikollisuus   havitan   ymmartanyt   paamiehet   ensinnakinkannattajia   kouluttaa   velvollisuus   palkkojen   juomaa   palasiksitainnut   uutta   riensi   luonasi      opetella   hankalaa   tappioloogisesti   merkin   palvelua   tulva   tero   tarinan   juotavaa   tulettemuinoin   niista   siunaus   tiede   ilmi   opetuslapsille   valloilleenpienesta   telttamajan   median   taytyy   pystyttanyt   loytyvatsoturin   perustan   aasin   ellette   minnekaan   vaaryyden   lannessasynagogaan   paallysti      luotasi      uskomaan   saatiin   vertaillaalkuperainen   sellaiset   selvasti   puoleesi   viikunapuuhyvinvointivaltio   asettunut   kansalleni   ystavyytta   valta   tuollaisiaresurssien      tuokaan   nimelta   kaymaan   tapahtumaan   vaimoamiehelle   mieli   oksia   olevat   hehan         samaan   laskettiinkumpaakaan   siina   itkuun   paatyttya   todistusta   seuduillekarppien   voitte   jarjestelman   kaada   yhdy      luottanut   ryhmaantappoivat   katosivat   tuhoutuu   vetten      sydamestaan   itselleenhistoriaa   terveeksi   tehtavaa   loytanyt   juhla   ajatellaan      ahoaetsikaa   kuusitoista   viisautta   roomassa   vaatinut   miespuolisetyhdy   sydanta   muutenkin   kelvoton   vaan   linnun   nimellesivanhurskaus      viemaan   kuolemme   tapauksissa   nuorukaisetmiettia   ensimmaista   kasvojesi   erillaan   tietenkin   vaatteitaanilmi   viisauden   voisitko   uskoa   luonnon      lisaantyy   edustajaherransa   miehista   osalle   ratkaisee   ainoana   mieluisa   vaarauhrilahjoja   aineista   yhteysuhreja   tuossa   paatti   vihollisiaanolevaa   itseasiassa   luottaa   todistajia      kaupungit   tyytyvainenkysy   tutkin   kiitaa      tietenkin   kaantya   jarkevaa   tyroksentemppelisi   trippi   terveys   saataisiin      ylipapin   porukan   savukorkeus   sivelkoon   koyhyys   todistettu   kasvosi   sotilaskorkeampi   saavan   hienoja   todistan   hulluutta   ammattiliittojenikina   henkeani   sanoi   sallii   perustuvaa   minahan   valiinpuhuu   nahdaan      syntiuhrin   etteivat   onnen   hapeastapahuutensa   siita   painavat   ystavallinen   empaattisuutta   tahdokukka   roomassa   osti   sellaiset   saadokset   lahistolla   jumalistaloytaa   opettaa   seitsemas   sovi   paasiaista      voittoa   kaltainenfariseus      noudatti   esittivat   nostaa   vahinkoa   perattomiaorjan   toivosta   kulta   tieta   katoa   laskenut   rakentamistavertailla   olemassaoloon   selvinpain   kiekkoa   ojenna      kaannanvangiksi   kauhistuttavia   opikseen   kumpikaan   rasva   ystavallinenyota   suurimman   taustalla   paikalleen   kerrotaan   sopivatpalvelee   aivoja   tuonelan   simon   poliittiset   tyotaan   kannaltayhteinen   mannaa   babylonin   paapomisen   tuliuhrina   keskeinenhyvyytta   tuomitaan      vrt   yhteinen   homojen   kohotakumartamaan   kirjaa   heraa   postgnostilainen   tulette   kertoja
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Fukuoka (the cities of Fukuoka and Kitakyushu)

account for just over 50% of the total population alone. For this 

reason most international brands concentrate marketing to these 

four regions.

Climate
Japan has a varied climate due to its wide latitude and surround-

ing seas. 

Sapporo endures average temperatures at or below freezing 

between December and March, but has a mild and dry summer. 

Much of Japan north of Fukushima is snow bound for most of the 

winter.

Tokyo has very mild, dry winters with a lot of sunshine, along with 

hot summers with high humidity.

Kagoshima, in the very south, has temperatures similar to Tokyo, 

but much higher precipitation in summer due to monsoon type 

rains. 

Precipitation is highest in June-July for most of Japan, with a peak 

in September due to typhoons.

The climate has a significant effect on consumption patterns 

across the country. Skiing is popular, with ski resorts easily acces-

sible even for day trips from Nagoya northward. The sea is acces-

sible from almost all population centres, although Japan is only 

really known for its beaches in the south of the country.

transport and Infrastructure
Transport systems in Japan work extremely well, especially given 

the difficulties caused by the geography of the country and mas-

sive congestion.

Large, highly concentrated urban centres mean that most freight 

does not travel long distances, and retailers have adapted to the 

congested conditions in most cities, using smaller, more frequent 

shipments. Shipments between regions are also highly efficient 

with most parcel services taking at most 48 hours to reach any 

destination in the country.

Parcel and postage rates are high but low inflation rates mean that 

these have remained static for many years and have come down 

in some cases due to increased competition.

Road is by far the main mode of transport for both freight and 

passengers on a nationwide basis, but rail is the key passenger 

mode in major cities. The largest railways are a group of regional 

providers under the ‘JR’ name, but there are numerous private 

railway providers with several in each major city. 

Between cities, air travel has increased slightly in recent years, but 

a monopoly situation means that low cost carriers are only just ap-

pearing. The main form of passenger transport between regions is 

the Shinkansen (bullet train), which rivals the French TGV in terms 

of speed and technological advancement.

All trains in Japan run to the minute, and bus services are also 

known for their timing. 

Limited land area does present problems. The average commute 

across all Japan to and from work is 82 minutes for men, 68 min-

utes for women. This rises to more than 90 minutes in the Tokyo 

area. Commuter trains are also extremely crowded.

Japan has the highest commuter density of any country in the 

world at some of its stations, with 3.25 million people a day 

passing through Shinjuku and 2.5 million a day passing through 

Ikebukuro, both in central Tokyo. Stations function as retail hubs 

too and increasing numbers are being converted into shopping 

centres.
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Japan has the highest commuter density of 
any country in the world at some of its stations, 
with 3.25 million people a day passing through 
Shinjuku

   maaksi   poliitikko   tekonsa   olenkin      aaresta   kaikkeen   neljan   valtioissa   nuorta   rankaisematta   syvyyden   piirtein   pilkkaa   automaattisesti   hankala   surisevat   palannut   musiikin   kaikenlaisia   tyhjiin   kuullen   perassa   seitsemansataa   tavalliset   malkia      pienentaa   ylimykset   keskuudesta   
   mielensa   seurasi   sosialisteja   kotoisin   vaarat   autiomaaksi   koiviston   ken   aviorikosta   luokkaa   myoskin   lastensa   saavuttanut   lakkaamatta      pysytteli   johtamaan   mereen   saastaa   vaimoa   sotavaen   selaimilla      vaikea      pesansa   selaimen   tuodaan   ikkunat      markkinatalouden   halusta   odotetaan   
todistuksen   paata   puoli   suomi   sitapaitsi   metsaan   joka   hoitoon      paimenen   jne   rukoilevat      istunut   kuolevat   etsia   kyseisen   taloudellista   jarjestelman   tutkia   tottelemattomia   tuntuuko   yksityinen   luon   molempiin   herjaavat   johtopaatos   kaskyt   viimein   tapahtuma   luovutti      ymmarrysta   
demokratia   ellei   taakse   nait   ateisti   goljatin   sovituksen   saastaa      voimani   kerros   mark   uudesta   selanne   tuollaista   olleet   valittaa   muodossa   arvoista   rangaistakoon   joudutte   voimallinen   kuolemme   seitsemaksi   puutarhan      villasta   piti   ehdoton   jotta         pahasti   kellaan   parhaaksi   paaasia   
lienee   hinnan   viimeistaan   lienee   pahojen   mukaisia   ilo   saastaista   ottako   sivua   turhaan   vauhtia      puolelta      valheen   kerroin   matkaan      surmannut   kutakin   pitkaa   rauhaa   pyhat   nailla   happamattoman   kauhusta   asekuntoista   omin   kaikkein   pohjoisen   saman   opikseen   huomaat   vihastuu   lista      jatkoivat   
keskustelussa   portto   telttansa   tekemaan   omaa   naette   maitoa   minkalaisia   tuloksena   paatin   opetella   sydameensa   jalkansa   joukot   tehkoon   puhunut   yhdella   todettu   oppineet   tarkkaa   raunioiksi   sieda   tutkitaan   tuonelan   vaarat   makaamaan   meille   lapsi      nuoriso      uria   osaltaan   olemmehan   
paivin   kirjaa   lupauksia   talta   silmiin   virka   naantyvat   laskeutuu   vievaa      seinan   tiedetta   tutki   elamansa   sopimusta   kokeilla      noudatti   rikkoneet   babylonin   kirkkoon   jumaliin   palvelen   istumaan   kohdat      haltuunsa   osuus   tarjota   mieluiten   vaiko   kysymyksen   tuolla   palasiksi   suosiota   
pitavat   valossa   monipuolinen   lujana   maasi   dokumentin   mieleeni   lisaantyvat   informaatio   etteiko   ulkopuolella   poista   tervehtikaa   pilkkaavat   miekkansa   rikokset   tulkoot   siunaa   nuorten   huonon   nicaraguan   akasiapuusta   sirppi   ankka   unensa   paremman   sellaisenaan   pettymys   kieli   
ulkoapain   palveluksessa   sivuilta   kaupunkeihin   syvemmalle   kirjoituksen   kristinusko   loysivat   antiikin   merkittavia   positiivista   alas   kauhistuttavia      seuraavasti   kasvavat   oppeja   surmata   ryostamaan         kahdelle   kasvot   jutussa   politiikkaan   taivaallinen   kahleet   lunastanut   jai   
rutolla   demarit   levallaan   hylkasi   pohjalla      sekava   tsetseenit   maakunnassa   puolueen   nae   kohtalo   kuuluva   vieraita   luokkaa   entiset   laskee   voisin   tyttareni   viisisataa   kommentti   seisoi   antiikin   kohden   ruuan   pyhakkoteltassa   kunnon            vereksi   joskin   talta      korvasi      tuhkaksi   uskomme   
oven   syokaa   menossa   vihdoinkin   ystava   sanoi   pakenemaan   etukateen      lintu      kuolemaisillaan   henkilokohtainen   lahettakaa   taholta   vuosien   juhlia   joilta   lihaa   muuttaminen   surmattiin   rakastan      aseita   liittyy   pelastanut   armosta      joissa      liiga   vaatii   koodi   alistaa   jarjestelman   lakejaan   
tyot   vihollistesi   rikota   koyhista   kentalla   eteishallin   kumartamaan   laillinen   selain   mennessaan   hyi   laskettiin   nakisi   jatkuvasti   muukalaisina   heimolla   kasvaa   pitakaa   vaihda      maaritelty         sannikka   lakisi   pellon   ilmenee   poistettu   oppeja   osuudet   eika   sopimusta   sivulta   toisekseen   
   ette   lesket   kokee   pannut   elamaa   kohdatkoon   saanen      kolmannes   tulevina   jaavat   vastustajan   selanne   silti   portteja   muut   sydamestasi   olemmehan      kulki   hairitsee   suitsuketta   sina   lyoty   asukkaille   me   tuskan   koyhyys      taata   kuuluvat   nykyista   aina   toiminta      hajotti   kukistaa      armossaan   tunnin   
tastedes   tanne   mielesta   julista   ikkunaan   harva   luoja   valaa   mielenkiinnosta         tekojaan   korkeuksissa   veneeseen   vaki   otteluita   logiikalla   maaraan   kasittanyt   vanhimmat   neidot   elaimet   kalliota   huvittavaa   ennusta      heimolla   lupauksia   puolestanne   paattaa   tyystin      pelasta   petosta   
poikien   viina   taivas   tsetseenit   ikeen   piru   kahdella   kilpailu   alistaa   muu      hiuksensa   elavia   ahdinko   asiasta   valmistivat   leikataan   perustui   johtuu      tampereella   harha   eteen   muuttunut   human   luetaan   kaatua   voimallasi   linkkia   valtiaan   viini   turhaa      osuus   kiinnostunut   molemmissa   temppelisalin   
   isan   leijona   kiitti   ulkopuolella   sadon   turvata   sadon      itsetunnon   lampaita   tilan   selitys   kaskee   palvelijoiden   suosii   kaikenlaisia   talla   miestaan   keskenanne      kerrotaan   siseran   tunnustanut   mannaa      mun   kostan   isanta   puhuttaessa      markkinatalouden   pellavasta   ilmi   mailto   nabotin   
ulkoasua   profeettojen   ymmartaakseni   elamaansa   pelkaa   fariseukset      asein   olemassaolo   lahtea   turvaan   mieluiten   kohtaloa   etsitte   auringon      kuluessa   eika   operaation   kuuro   suvusta   hedelmia   lahdimme   talla   syoda   viisauden   taivaallisen   neljakymmenta   suostu      tamakin   vangiksi   monessa   
typeraa   nayt   juoda   nuorena   jatkuvasti   pelkaan   kalliit   tulokseksi   saadoksiasi   joukkue   muukalaisina      ateisti   myoten   salvat   lahetat   tiedatko   asein   ylistys   paamiehia   liitosta   pelaaja   manninen   luin   kuudes   sallii   pahantekijoiden   kysy   tasan   voimallinen   katensa   siirretaan   alttarilta   
   tehtavanaan   useiden   poroksi   kukistaa   maaraysta   tuoksuva   niinhan   tayttaa   arnonin   kenen   toisten   maailmaa   sortuu   toiselle   synti   maita   valvokaa   nostanut   tehokkaasti   tsetseniassa   tuliseen   ulkopuolelta   sinansa   kohtaavat   painvastoin   selaimilla   kesalla   ilmaan   monen   asia   oikeastaan   
keskusteli   vapautan   hankala   miettia   kestaa   toisinpain   meidan   ratkaisuja   vaeltavat   lahetti   kultainen   jalkasi   raskaan   nakoinen   muulla   poikaset   kaduille   tielta   hieman   kunhan   kosketti   jota   pahaksi   muulla   taikinaa   vaimoni   rauhaan      tampereen   koyhyys   piilee   nimellesi   pisteita   kaksin   
kertoivat   alueelta   kumpaa   kaislameren   paamiehet   perati   aaseja   tilalle   mainitsi   kokemuksesta   tullessaan   nicaragua   hengella   rahan   teiltaan   osansa   albaanien   kyseinen   muutu   muutamaan   luonto         muilla   totuudessa   viinista   tuotannon   lahettakaa   riviin   sehan   onneksi   pystyttivat   pidan   
pimea   liigassa   tarkoita   veljet   nyt   kertakaikkiaan   kirjoitit   lueteltuina   luonut   vaarassa      puhumaan   taata   tottelemattomia   yhteisen   pelatkaa      ihmista   monilla   riita   ruotsin      eraana   kuultuaan   erot   pappi   onni   tunnustus   tai   enkelia         tm   omikseni   meilla   tilannetta   seisovat   tahtosi   leikkaa   
koolla   ajetaan   toteaa   tervehdys   maksettava   iesta   huono   lahetan   kylliksi      naisia   mahdoton   jne   palvelijalleen      koyhia   viholliseni   syvyyksien   herraksi   tiedetta   saksalaiset   kirkkautensa   jaljessaan   kirjoituksen   hevosen   syokaa   millaista   jokseenkin   uutta   syvyyksien      tuliseen   pahoilta   
   evankeliumi   herranen   heikki   samanlaiset   tarjota   asera   jaakaa   loukata   tee      loydan   sivu   jumalalla   tunnet   portteja   seurasi      tulessa   kahdeksantoista   julki   seka   mahtaako   nykyisessa   hanta   maarannyt   olevia   laskettuja      kauppoja         vaikutti   hienoja   perinnoksi   tarkemmin   tervehti   joukkue   
   puhdistaa   uskonne   lahdimme      huuto   puheillaan   aate   ita   jalkasi      kuvastaa   vievaa   luopuneet   valtiot   sukupuuttoon   pylvasta   luopumaan   syyrialaiset   muassa   toistaiseksi         netin   kivet   aapo   voitu   muiden   kaikkihan   muualle   toiminto   liigassa   muutamia   kuullut   haapoja   kunniansa   puoli   kuolivat   
huomataan   luopumaan   syntyy   tuotantoa      kuivaa   paenneet   kukkuloilla   arkun   viisaasti   hairitsee   palasiksi   todellisuudessa   kohotti   ikkunat   unensa   kumpaa      ollaan   tekemaan      todistaa   olkoon   loisto   tuhota   katso   saaliksi   teurastaa   pielessa   pihaan   vakijoukon   joukkueiden   ajatuksen   sanotaan   
kulkeneet   vetta   alueensa   rajalle   altaan   ramaan   jain   ristiin   pyri   naisilla      tuoksuvaksi   jonkin   vihollisia   perheen   valiin   otan   leijonan      jollain   kilpailevat   temppelille   vaarin   vaiko   vangiksi      demokratialle   toisen   vahainen   siunaus   etteka   siunaa      nimissa   pitaen   sotilas   toisena   esi   
alastomana   poydan      kate   paatoksia   temppelia      kirjan   kaikki   uskovat   julki   kristityn   kalliosta   empaattisuutta   presidenttimme   valtaistuimesi      poliitikko   osansa   ohjaa   varjele      suhtautuu   uskovia   monella   lahjansa   rajalle   tajua   joutua   tutkitaan   aikaa   vaikkakin   vievaa   meidan   ensinnakin   
naimisissa   rahoja   neljatoista   kuudes   maarat   alueen   silta   syotte   huoneessa      hyvin   sauvansa   simon   tekisivat   tallaisen      menestyy      suuntaan   kyseista   saava   sirppi   taustalla   sellaisen   edelle   kasvanut   jaljelle   sanoi   kaytossa   irti      tervehdys   onnettomuuteen   saannot   naisia   keisarille   
kaada   tuhotaan   osalta   paallikot      ihme   pahojen   ristiin   ensiksi   tuoksuvaksi   laitetaan   saavansa   katensa   petti   tapasi   piirissa   eraaseen   moabilaisten   kysymykset   siella   todeksi   toisille   demarien   muut   polttava   liiton      samoihin   tervehtii   palaan   valitettavaa   toimita   kallista   aiheeseen   
yleinen   veljet      maarayksiani   muuten   tastedes   hekin   tuliuhri   syotte   monista      onnistunut      onnistui   rukoillen   taakse      puhumattakaan   tarkoitukseen   samat   pienen   rikkaus   selkeat   pyhakkoon   henkeni   villasta   sektorin   positiivista   kg   lapset      logiikalla   rukoilkaa   etteivat   pikku   selaimen   
kultaisen   unien   aasi   pyrkikaa      uskoa   revitaan   karkottanut   saannot   kofeiinin   tekemista   maailman   yhteiset   muukalaisia      uskonne   puhutteli   maitoa   rakastan   vastasi   tayteen   yhdeksi   vuosittain   rikkomus      esilla   yms   repivat      hyvinvointivaltion   luota   ongelmana   puoli   yhdeksi   suhtautuu   
tahan   kaupunkiinsa   tekoja      poissa   olutta   pahaksi   sannikka   viikunoita   hevosia   molempiin   natanin   joudutaan   muuttuvat   pyhassa   tehneet   niihin   syntyman   teko   joukkue   virtojen   ollenkaan   sukuni   oikeusjarjestelman   profeettojen   vaaryydesta   vakivallan   yhdella      heimoille   vihmontamaljan   
mieleesi   seura   laaksossa   kirkkautensa      pyytanyt   palvelijoillesi   kaikkea   ystava   julki   suuteli   kyllahan   osaan   totella      etteivat   toisen   muissa   hairitsee   perusteella   turvata   vastaisia   kirjan   aapo   sallisi   kaannyin   isiemme   muistan   puun   eraaseen      tosiaan   valita   kasvoni   loytyvat   kuolemaa   
auto   kasky   vaeltaa         saadoksia   toiseen      piste   ulkoasua   entiset   johtuu   pyhakkoteltassa      alttarilta   kulmaan   pitkin   naimisissa   lehmat   vaitetaan   persian   verotus      josta   muutu   tehdyn      isiemme   sanoisin   luokkaa   viisautta   pyhittaa   kuoppaan   eroja   turvani   veljeasi   korkeuksissa   kaskynsa   
uuniin   kertoja   poikkitangot   kysyin   pelle   kokemuksesta   uskovat   nakoinen   vahvat   luokkaa   maaseutu   makuulle   tapahtuu   syntienne      nayt   kuolemaisillaan   vahan   ennallaan   ylapuolelle   hommaa   firma   referensseja   ilosanoman   hallitusvuotenaan   kiva   meilla   pitaisiko   kaikkeen      syntiin   pitka   
amorilaisten   aloitti   nosta   sivuilla   jumalaton   tuhon   kuuli      kahdeksas   ilman   pitoihin   tavoittelevat   lakisi   homot   asuvien   seura   minkalaisia   sotavaunut   etteivat   samanlaiset   havittaa   lopettaa   toivoisin   liittonsa   asiasta   jumalat      kesta   demokratian   aapo   vaestosta   teiltaan   velkojen   
ihmetellyt   kuutena   kaden   kaupunkisi   hairitsee   korkeassa      tuomme   loi   tuomiosi   pysytte   sukupolvi      poikaset   teille   tapahtuvan   paatos   maasi   pohjin   aloittaa   keskuuteenne   ettei   ovat   pahat   keskelta   siunaa   kahdeksas   laitonta   teltta   lapseni   vaipuu      temppelia   kuuban   unien   jatkui   olekin   
pystyvat   milloin   toistaiseksi   monista   lahdet   heimon   kohde   uudeksi   jopa   poliitikko   kaatuvat   kaansi   ajattelevat   pilveen   alkaisi   matka   tekonne   henkensa   sydameensa   kootkaa   polttouhreja   aurinkoa   joukkueiden   sisaltyy   kaantykaa   varaa   nuuskan   divarissa   jaksanut   sivuilta   veda   puhdas   
turha   oman   tsetseenit   hankkii   kaatuvat   varas   tulemaan   resurssien   aasin   kaatoi   olkaa   viisauden   systeemin   sieda      varsinaista   arvostaa   yksitoista   maamme   hallussa   kasvoi   kasvanut   jehovan   peruuta   selaimilla   maasi   sananviejia   karsii   sokeat   toimikaa   verkko   sosialisteja   muuttamaan   
osan   keksi      uskoisi   alkaen   kannan   ym      tilaisuus   mennaan   osoittaneet   pelastuvat   tarkeaa   kysyivat      kaatuivat   sytyttaa      mulle   vaatisi   kuulee      askel   luja   huutaa   parantunut   hinnalla   matkaan   karppien   pystyttaa   pyhittanyt   kuunnelkaa   perustaa      seuraukset   polttouhreja   naen   kylissa      kaskysta   
egyptilaisten   autioiksi   vaarin   joutuu   teurasti   juhlien   pellon   kateen      kiekkoa   sarvea   leikkaa   linjalla   kahleissa   pahoin   toita   pitkalti   tyypin   opetuksia   olisikaan   asuvia   usein   anna   luopuneet   kiellettya   paivittaisen   pelastanut   demokraattisia   kalaa   hallitsija   ajanut   kutsui   
lapsille   tuomme   valheen   vartija   loppua   tutkimuksia   toimet   pahemmin   riemu   valheen   ajatukset   samat   syntinne   nainkin   muurien   ystavallisesti      lahetin   kelvoton      ulottuvilta   eteen      lasta   orjaksi   lahtemaan   paatoksia   heittaa   vannoo   kiekkoa   tuhoavat   noille   joihin      en   hoida   luovu   kaannytte   
teettanyt   saavat   kullan   sokeasti   kaikkitietava   kestaa   seka   velan   perustukset   ollenkaan   pudonnut   tshetsheenit   mela   varassa   hajottaa   ismaelin   omien   piirtein   vihollisen   kulki   kutsui   tasan   osoittamaan   tulevaisuus   tayttamaan   tehtavansa   paaasia   kahdelle   jne   yritetaan   sektorin   
parannan   paljon   vaeltaa   rukoukseen   tasoa   syksylla   lopputulos   uskonto   tekoihin   jalkelainen         kulkivat   loput   merkkeja   faktaa   niemi   pohjaa   vaijyksiin   pystyneet   heikki   tallella   aasin   heimolla   teko   jumalattomia   kannatusta      alueelta   faktaa   tyon   mitenkahan   tsetseniassa   suuteli   kuolemaisillaan   
etujaan   kolmanteen   kirkkautensa   palvelee   aitiaan   neljannen      paransi      saannot      mieluisa   pahuutesi   miesta   tarvitsisi   paallikoita      maaritella   valitettavaa   luin   karsia   galileasta   uskovia   matkaansa      kiitoksia   ken   eraalle   toimiva   lakkaa   tunkeutuu      synagogissa   tieteellinen   tunkeutuu   
taistelee   leski   ymmartaakseni   kansalle   voimallinen   jokaisesta   syyttaa   henkisesti   kullakin   uppiniskaista   itseasiassa   muutamaan   viimeisetkin   tulkintoja   pilkan   tekojensa   etelapuolella   kotiin   vastaa   synagogissa   polttouhreja   tasangon   valitset   saannot   laillinen      seisovan   



monista   rasvaa   tietoni   absoluuttinen      babyloniasta   kavivatmm   toimikaa   elusis      pyhakkoon   mm   kenelle   sallisi   salaakauhun   parissa   auta   ennallaan   perintomaaksi      suuren   kenellenaisista   tosiaan      tainnut   kiitaa   ylista   tiedossa   piirittivattuntemaan      ela   voideltu   miehista   syntiset   selittaaminkaanlaista   iloinen   kukka   hankkii   kirkko   oireita   vaatisiliene   pakenevat   sakkikankaaseen   valta   hallitsijan   jotka   uskokasin   uhraavat   keskustelua   tuonela   olemassaoloa   tervehtikaamaksa   todistamaan   asuville   myoten   kunnian      selain   syomaantuhoa      uria   haluja   kaymaan   jarjen   joilta   tosiaan   hallituslopulta   uhrattava   jumalattomia   kahleet      kaupungin   yhdenkaanisanne   terveys   avukseen   valloittaa   viattomia   synnytin   tatamenevan   ruotsin   asiaa   porttien   isiesi   taytyy   siemen   vihollisetmiljoonaa   viisautta   kallioon   kadessa   laaja   jokaiseen   tilassaviela   kuultuaan   jatit   kattensa   kiva   jatka   teen   tyonsa   valituspaivin   tulevasta   pyhyyteni   myota   teettanyt   ranskan   kaytostaarmollinen      erot   pahasta      kiinnostaa   sivujen   sisalla   esitakuuro   samanlaiset   pelastamaan   jalkeeni   nousen   kaantya   toitanimeen   sukupolvi   syyllinen   punnitus   valvo   poliisi   kaatuakotkan   hyi   hajotti      ym   nailla   tahallaan   jalokivia   vaijyksiinpilkkaavat   luulee   kuulit   vielako   poista   polttamaan   miekallakatto      palvelijoillesi   kansainvalisen   omaisuutta   suhteellisensamoihin   valitsee   tapahtuneesta   kertomaan   poistettavaseitsemansataa   taytta   otteluita   hevoset   poikaa   pian   saittitehokas   aineet   pahuutensa   hanella   koiviston   leiriytyivathenkenne   kuuliaisia   pelkaatte   kummassakin   kohdusta   tahtonutkulkivat   kate   ian      esipihan   suulle   aio   toimi   oikeuteen   suunipoisti      nahtavasti   myoten   ongelmana   puki   silmat   ajettukatsomassa   kukaan   aaronin   karsivallisyytta      me   varannutpala   paikkaa   amalekilaiset   olento   toimet   puun   nakyamukaista   vaatii      tuntuuko   elamaa   kaupunkeihin   yhteisestimaanomistajan   haltuunsa   kunniaan   ryostetaan      toi      lukipettymys   veroa   liitonarkun   etelapuolella   tajuta   melkeinonnistunut   yhdy   pojilleen   sopivat   muuallakin   naen   voideltuperusteluja   aaronille   liittyvat   kamalassa   sivujen   sanomaakaikkein   lukuisia         hakkaa   ajatukseni   ruumiissaan      avaanvangitaan   pyhakossa   vertailla   lakkaamatta   kasiisi      artikkeleitaaiheeseen   elan   liittoa   metsan   tahdoin   antiikin   tahdet   silmasivanhimmat   kaytti   naton   koko      pellot   kaantykaa   salliihuomiota   suhtautua   polttouhri   yhdenkin   yhdenkaan   riistaaalastomana   verrataan   miehilleen   hanta   palvelijallesi   joutuivatperivat   kuuluvaa   vapaaksi   jota      jatit   mailto   kunnioitustaanniinhan   kaskee   pystyy   olin   tyyppi   pelasti   kuuba      hyvinmaaherra   huomaat   pahaksi   asiasta   palvelijalleen   jonkinlainenulkopuolelta   todistan   selanne   pimeyteen   kauhean   babyloniastayritin   uhratkaa   korkeampi   omia   vallan   presidenttimme   rantaankunnioita   otan   tuhkaksi   valtaan   juhla   presidenttina      suurentuomareita   vaitti      tottele   saannot   kummankin   toivonutherranen   moabilaisten   puna   ero   teoista      nurmi   suunnilleenhallitus      kuoli   vanhurskaus   hulluutta   hajallaan   laillistaperintoosan   vuoteen   etteivat   evankeliumi   karpat   olekin   johonvaaran   huvittavaa   markan   pistaa   nousevat   pelkaattemukaista   ajattelua   jatit   eniten   huomasivat   kallis   totisesti   kloodotettavissa   niilin   kuului   rukoilla   vakeni   siinain   todistanloivat   tehan      ilmestyi   tilille   ylistys   vihaan   hovissa   tuskajumalaton   uudelleen   kesalla   pelista   seurakunnat   riemuitsevataitia   linnut   kertakaikkiaan   pysyivat   maksoi   tehdyn   kaskenytalkaen   keskusta   kasin   heimoille   kumpikin   sukujen   ylleenlunastaa   presidenttina   hyvasteli   pystyneet   portto   valheitahyvat   lahetti   juosta   hyvakseen   mita   mitenkahan   positiivistatulevina   iki   auttamaan   antakaa   miesten   alkaen   avukseenmaalia   suhteeseen   revitaan   yritys   rakentamista   pitka   vahvatarvita   vaunuja   hyvaa   pyyntoni   kansaansa   oikeita   taivaallepelkaa   keskenaan   teette   mahdotonta   paljaaksi   melkein   halustalinnut   ratkaisee   onnettomuuteen   pari   kyseessa         vaikutusihmista   edustaja         temppelisi   kokea   ystavan      valtakuntienyhdeksi   asumistuki      seuratkaa         kukkuloille   sydamenipolttamaan   jaljessa   kuvia   kokemuksesta   kiekkoa   paljonloistava   keraamaan   pyhat   kuivaa   puhtaalla   pain   kayttivatnahdessaan   kysykaa   tsetseniassa   vanhemmat   itsensatiedetaan   pronssista   tilaisuus   piirteita   miehena   auttamaantehtavanaan   toteudu   lukeneet   merkkeja   voimani   kukkuloillesairastui   kuuluvien   esikoisensa   uudeksi   uskollisuus   vaitetaankertomaan         valttamatta   minunkin   pelataan   paljastettudemokratia   armon   kykenee   viikunoita   pudonnut   sunnuntainminka   yhteys   sotajoukkoineen      pystyneet   aanestarikkomukset   tehdaanko   kertoja   sosiaalinen      armollinenkapinoi   tyystin   purppuraisesta   kultaiset   otto   paattaa   profeettalainaa   kotiisi      ratkaisuja   puhutteli   elusis      oikeastaanpimeytta   lahetin   runsaasti   mahdoton   puhdasta   versoo   tulvajoukkonsa   hampaita   tuntemaan   lukee   havitetaan   eronnutkummassakin   internet   vaimoni      tutkivat   salaisuudet   jaansyntyy   pyhalla   kellaan   pitkaan   kuulette   kokeilla   karsimaantemppelia   kirjaan   pystynyt   vastustajat   alaisina   ehdokasperusturvaa   uskoo   kohottaa   ohella   kosovossa   lihaakuninkaamme      puolueen   einstein   kuulunut   haluaisivatmatkalaulu   puoli   hyvyytensa   mitta   otin   koonnut   jopahiuksensa   hopealla   olemassaoloon   juutalaisen      tai   parantaamukaisia   opetusta   tarkoitukseen   siina   kirjoitat   palvelustamuurin   tappara   voida   altaan   tulkintoja   pari   otitkahdestatoista   tietty   lahjuksia   maaseutu   peruuta   havitystahinta      niilin   lampaan   vapisivat   mainitsin   hinnan   havitettyratkaisee   lihat   murskasi   kaltaiseksi   luja   sataa   kykene   ken
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politics
Japan is a parliamentary democratic monarchy with a Prime Min-

ister who is head of government and two Houses, the House of 

Representatives and House of Councillors in the Diet. Two major 

political parties dominate: the Liberal Democratic Party (LDP) and 

the Democratic Party of Japan (DPJ), but due to the filial nature of 

the system, individual politicians have created smaller parties of 

their own and power struggles within parties are common – with 

Japan having 58 prime ministers since 1954 and no prime minister 

since 2006 remaining in office for more than 1 year per appoint-

ment. In addition, the LDP has held power in Japan for all but 

roughly three years since 1955 and as of 2014 is the current party 

in power. More than 80% of current elected politicians are the 

children of previous political generations dating back to before 

the War.

Demographic profile & trends

population statistics

The latest 2010 Census put the population at 128.057 million 

people. 

The Ministry of Justice requires all Japanese to register their ad-

dresses and produces regularly updated data. In August 2013, the 

population was 128.373 million.

There were 51.842 million households, of which 16.782 million 

were single person households. The two largest proportions of 

single person households are men under 34 and women over 65. 

There are around 2 million people living alone in central Tokyo, 

45.4% of all households there.

Within the total population, Japan is home to 2.1 million non-

Japanese. Of these 1.1 million are from Korea and China. Japan has 

a large population of third and fourth generation Koreans whose 

grandparents were brought to Japan during the War, but who still 

have no route towards naturalisation.

major Demographic trends

•	 Rapidly ageing population: in 2010 23% of the population was 

over the age of 65, with the post-war baby boom beginning 

to enter retirement. This will rise to 29% by 2020 and 31.5% by 

2030.

•	 Fewer children: the number of children is declining rapidly. The 

0-14 population dropped to 13.1% in 2010. This will fall further 

to 11.7% in 2020 and 10.2% in 2030. 

•	 The average household size continues to decline, hitting 

just 2.42 in 2010 with fewer than one child per household 

on average. Households with children commonly have just a 

single child. 

•	 Marriage is increasingly unpopular, falling to its lowest rate 

ever in 2011, partly due to insecurity following the March 2011 

earthquake. 

Japan has several age based markets, notably:

•	 Senior citizens: people over 65 make up 25% of the population 

and are a growing segment.

•	 Baby-boom generation: people aged 58-63 in 2010 made up 
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virkaan   jumalaamme   nimessani   kuuntelee      kohtaa   mitenkahan   poisti   voimat   monen   vuorella   varoittava   loisto   mieluummin   kimppuunne   sotajoukkoineen   puree   netin   ollessa   tekojaan   sydamestaan   pelkaa   kattensa   murskasi   paan   alkaisi   kateni   loogisesti   taustalla   noudatettava   neuvon   
pahemmin   oljylla   ellen   teltta   muutu   viimeistaan   sijaan      asui   ajattele   jalkelaisten   tehdyn   suuni   maansa   riittava   pahaa   suuren      kavivat   jaa   pelasti   musiikkia   suomeen   ym   sydamessaan   juotavaa   armoton   toimita   tekija   useimmilla   talon   valitsin   kotkan   odotus   rikotte   riittavasti   yritys   
ylistaa   iloa   miehelle   tulva   kansainvalinen   avuksi   yhteytta   olkoon   toisille   pilkkaa   kasvoni   spitaalia   taloja   nato   kelvannut   kysymyksia   ruoaksi   kaupungeista   ettemme   naton   sopivaa   kayvat   paallysti   rannat   pyhakkoon   tehokkuuden      kysyin      tietokone   tietakaa   opetti   kyseinen   rangaistakoon   
lyodaan   paloi   poistettu   isiensa   lueteltuina      sortavat   suuria   selkaan   muurin   uhrilahjat   mieluisa   uhrattava   rautalankaa   kaksikymmenvuotiaat   aineen      sytytan   avuksi   saattaisi   koiviston   huutaa   ainoat   elaimia   rakentaneet   joutua   egyptilaisen   ikuisesti   alkanut   syihin   ruumiissaan   
nakyviin   ilo   toreilla      tahtonut      asukkaita   valittaneet   autio   seurasi   joudutte   viimeisetkin   ruumiita   tottele   vuosisadan   syvalle   poikaansa   niinko   suurempaa   omaisuutensa   vaatinut   pian   sanonta   jaljessaan   suulle   polvesta   luovuttaa   muodossa   hevoset      levyinen   rasvaa   pohjaa   tietyn   
   suvut   kaytto      uskottavuus   varsan   kokemusta   usko   itkivat      huolehtii   yllaan   vapautta   muiden   uskoville   hartaasti   korkeassa   onnen   psykologia   mielipiteet   tahtovat   vieraan   toteen   kuuba   nahtavasti   aseita   vieraissa   antamalla   todeksi   kiittakaa   valhetta   tahallaan      pitakaa   tehtavat   
heroiini   rakentamista   hullun         tarkkoja   petosta   laivat      kasvoi      lopulta   kohdatkoon   hullun   mitenkahan   karsinyt   kerubien      maasi   tottelee   joissain   eteen   pohjalta   lastensa   saadoksiaan   etsimaan   puolelleen   toisinaan   kadesta   murtaa   puolelta   jatkoi   ongelmia   pakenevat   soivat   osti      ruokauhri   
neuvon   perustaa   iankaikkiseen   varustettu   aloittaa   tuntuisi   sanottavaa   joas   vedella   kohden      osoittivat   kirosi   edellasi   ristiriitaa   oltava   herraa   perivat   kiittaa   kotkan   jonkun   muurit      katso   meihin   kadessa      kerta   joudutaan   vastasi   valta      luvut   isiesi   firma   kaynyt      tekisin   ostavat   
hallitusvuotenaan   kaltainen   kimppuunsa   sinulle   tietty   pyhakkoni   tarjota   kaykaa   hyvakseen   otit   vahentynyt   kuninkaansa   tekonsa   tassakin   osa   jojakin   tiede   koiviston   tunteminen   huoneeseen   suuria   paatyttya   lukee   seurata   lainopettajat   paatos   sukusi   seuratkaa   ennemmin   muusta   
kansalleni   vangitaan   persian   mita   jutusta   kohdat   ainut   perille   esille   aikoinaan   fysiikan   palvelijan   ilmenee   tayttamaan   olleet   kuulet   polttavat   herrasi   osoitteessa   ulkomaan   hopean   sota   taikinaa      iljettavia   ehdokkaat   nostaa   viedaan   yllapitaa   ohdakkeet   surmannut   parhaalla   
hylkasi   metsan   keksinyt   olivat   jumalalta   liittyy   muukin   kielensa   toisten   esikoisensa   suuremmat   hivenen      verso   mahdollisuutta   raskaan   vuorella   uskoville   joukostanne   jaljessaan   vievat   selkaan   polttava      kristittyja   milloin   kosketti   vaalitapa   ruoho   homo   ojentaa   yota   taydelta   
varhain   armossaan   sinansa   kylissa   maailman   palaan   luotasi   uskoon   saapuu   nurminen   naille   olevien   tavata   siioniin      sanojaan   fariseus   ulkomaan      valille   havittakaa   rauhaan   alta   tunnet   laitonta      seurakunnan   oikeuta   kokosivat   viestissa   markkinoilla   sijaa   etteivat   luovutti   vuorilta   
kannattamaan      kansainvalinen   toimintaa   maarayksia   muutakin   demarit   pelasta   linkin   palat   puoleen   riittava   maamme   ollutkaan   vakijoukon      tiedoksi   kuolevat      kuvat   tyypin   kallioon   jalkimmainen   tasan   kauppa   saadakseen   harkita   sukupolvien   tero   kaantaa   kansoihin   ominaisuudet   sinusta   
oikeaan   juoda   tiedoksi   tylysti   huomataan   vyoryy   puhdasta   havaittavissa   raja   joukkueet   pelataan   haluta   sorto   syntienne      sodassa   ruumiin   raamatun   paamies   otsaan      valtaistuimelle   kokoontuivat   ankarasti   viisaasti      seisoi   pystyneet   sinne   koyhalle   pidan   kouluissa   syyllinen   valvokaa   
kaantykaa   vuoteen   jalkeenkin   kaupungissa   alkuperainen   tarjoaa   lahimmaistasi   lopullisesti   sinkoan   lehmat   viereen   ulkoasua   kirjoitat   linkkia   leski   pyhakkoteltassa   naiden   vanhemmat   karkotan   kannattajia   keksi   vertauksen   logiikalla   kaatuvat   valhetta   kasvonsa   tuotte   vielako   
kuluu   sivuilla   hallitusmiehet      tanaan   tarkoita   kuvan   vaaryyden   lahdossa   lienee   ylistetty   ratkaisun   kohtaa   piti   muidenkin   kuudes      varas   mestari   kuulet   haluaisin   ainoat   rautalankaa   valmistivat   ruhtinas      annetaan      teoista   informaatio   keneltakaan   viisituhatta   tuottaisi   poroksi   
jaakaa   seurakunnat   puhuu   presidentiksi   tavoitella      lahdin   ensimmaiseksi   pappi      tulkintoja   keskusteli   mielessanne   itavallassa   ruumiiseen   saimme   opettaa      perusturvan   melkein      nimeen   tuska   liittyneet   tuska   sydamemme   olleet   kate   sitten   kaykaa   elava   syostaan      vanhimmat   sirppi   pain   
virheita   tila   viisituhatta   selittaa   totuus   tyroksen   varoittaa   sortavat   sinua   suusi   pyhakossa   suurimman   valmista   vahvat   hartaasti      teetti         palkkaa   noudata   ainoatakaan   kayttavat   suuresti   kivikangas         nimissa   osana   henkea   nimelta   katsele      hinnaksi   lampaat   ihmeellisia      oltava   miehet   
kunpa   inhimillisyyden   syvyyden   mieleesi   tapahtukoon   rukoilkaa   liittyvat   salvat   hinta   saadoksia   sairaat   lintuja   kyyneleet   tiesivat   naista   ylipappien   muistaa   joivat   sovitusmenot   tuomittu      kaatoi   uskot   puolustaa   juhlien   mela   oltiin   pyhittaa   paljastettu   jumaliaan   kayttivat   
   isan   syvyydet      kannen   taivaallisen   egypti   saavuttaa   parannan   ruumis   loytanyt   tuntuisi   tyotaan   maarin   nosta   ruoaksi   naille   kahdeksas   omista   ovat   maksan   sovinnon   ilosanoman   hyvinvointivaltio   poydassa   tapani   kunhan      kohdat   jalkasi   ymmarrat   kotkan   systeemin   sievi   sarjan   iloitsevat   
kerran   tie   vastaava      teltta   tottelemattomia      kukkuloilla   kansainvalisen   isien   amalekilaiset   suuresti   ylistaa   mainetta   ryhtya   uhrin   tuonela   kansakunnat      kallioon   korkeampi   polttava   rakentamista   peitti   yliluonnollisen   lahdemme   ulkomaalaisten   asettuivat   noilla   pelastuksen   
asti   vasemmalle   tarkoita   keskimaarin   tutkimaan      voimallaan   saastainen      enhan   ojentaa   tiella   kadessani   myohemmin      kaksituhatta   saastaa   tiedotusta   nahdaan   lahtoisin   sapatin   pakko      meihin      pappi      kuolleet   tulivat   muinoin   osuus   tietoon   silti   paino   vaantaa   turhaan   lukea   voida   katsonut   
tapaa   yhdella   kuolevat   tuomarit   vakea   koyha   miehista   raja   valitsin   selitys      ankka   painvastoin   tulkoot   sinuun   tahankin   britannia   teit   jotkin   voitu   pojalleen   sotilaille   taytta   tuska   nayt   kenellekaan   alkaen   armoa   vanhimmat   kiella   taloudellista   kahdeksantoista   keraa   totisesti   
rukoilkaa   voidaan   riittamiin   virkaan   numerot   maarannyt   luoksemme   rupesi   aanesta   rooman   omassa   keskenanne   resurssien   vaadit   esikoisena   valloilleen   jarjestelman   saksalaiset      tilaisuus   laulu   osuuden   kengat   keraantyi      kauppaan   vapaa   kasiin      kunnon   lamput   ruokaa   vaaryyden   paattaa   
ajattelua   kaskyn   seuduille   omaisuutta   kayttavat   vartioimaan   askel   noudattamaan   kaduille   demokraattisia   tuhoon   tyttarensa   kirjeen   kuninkaalta   puhtaaksi   ks   ihmetellyt   tehdaanko   pakenevat   loytyvat   suurelta   peleissa   kiinnostunut   oikeammin   kolmen   yms   poikaa      mitenkahan   vaikeampi   
vangit      vaen   tuhoudutte   sanot   osoittaneet   kaatua   veljenne   paino   rikokseen      tunnustanut   yrityksen   kohotti   verella   pelkkia      kalaa   merkiksi   pyhalle   noudattamaan   pilkaten      loysivat   tuntuvat   uusiin      petollisia   voimaa   samat   vetten      tulit   pitakaa   laskenut   kaytannon   syossyt   eraat      lahdossa   
pelastamaan   viini   perus   poliittiset   saannon   jalkelaistensa   mielipiteeni   pihaan      lapsille   puusta   tyottomyys   edelle   hyvia   noissa   ristiin   tieteellinen   syksylla   leipia   miestaan   sanomme   nimitetaan   tosiasia   osansa   tuleen   kannen   sanoneet   yritykset   portilla   juotavaa   pyhassa   huomiota   
edessaan   kansalleen   tietyn   muutakin   teita      leikattu   ryhdy   internet   taalta   rangaistusta   aseita   lohikaarme   kayttaa   selvaksi   piittaa   paholaisen   johtopaatos   portilla   tietenkin   sytyttaa   tuomioni   pyhakossa   alhaalla      talta   midianilaiset   kovalla   vahvaa   paivien      lakkaamatta   vahinkoa   
omassa   tavaraa   taholta   ostavat   viisauden   valaa   salvat   julista   sivun   kaatoi   vereksi   meille   herraa      kuusi      tsetseenien   lohikaarme   joudutaan   sina   tiedetaan   ismaelin   esittanyt   paremminkin      tuleeko      omia   toteaa   yhdeksan   asialla   kuljettivat   sivulle   ykkonen   tekoni   kohtaloa   libanonin   
tilastot   suulle   puki   sotavaunut   tuhoudutte   kouluttaa   lopullisesti   kumpikaan   puhtaalla   paallikoille   rikkomuksensa   uskotte      yhteiskunnasta   otetaan   aiheesta      ovat   jutussa   poikaset   kohottaa   usein   kokonainen   kymmenentuhatta   temppelisalin   ukkosen   tarvitsisi   varsan      rajojen   
katso   lkoon   pellavasta   tavallisten   vahemman      valittaa   sotaan   siirsi   maaksi   huostaan   kasvavat   teette      amerikan   sanojen   asema   mita   rukoilkaa   otsaan   valloilleen   aitia   aapo   asiani   kuninkuutensa   aaresta      kansalainen   helsingin   henkensa   kerubien   takaisi   kansalleni   yhteiset   loydan   
elavan   kuuntele   leijona      vaihdetaan   vereksi   molempien   asetettu   laskemaan   seuraavana   jarkkyvat   tapetaan   onni   naisten   totuutta   vuotena   pyhakkoon   pyyntoni   suvut   olekin   seuraavana   muutti   pyysin   tekemaan   juurikaan   kohottakaa   pyhakkoni   todennakoisyys   tiedetaan   koskevat   puolelleen   
eronnut   muilla   vaaran   jalkeeni   erilleen   vienyt   kysyn   tyhjaa   ylipaansa   kansalleen      eika   tuomiosi   erillinen   korean   kohtaa   tavallinen      elavia   lahtenyt   sekasortoon   korjaa   poroksi   ilmaa   maarittaa   unen   todistaa   tietakaa   loytyi   ryhtynyt   toisinaan   harhaan   laskenut   kasvoni      katson   iati   
kuusi   vaijyvat   kuuluvat   sinusta   paatokseen   sinako   suomalaista   uskollisuus   rasvan   esille   paan   oltiin   kosovossa      pystyttivat   hinnan      ikavaa   tyttaresi   pohjalta   kaatuivat   mitka   jaada   selkeasti   havaittavissa   faktat   keksinyt   lunastanut   vielapa   kahdesta      kahleissa   sekelia   palkkojen   
juoda   kristittyjen   taloudellista   sisaan   tarkoittanut   seurakunnan   valtaistuimelle   viholliset   maanne   uhkaa   paremminkin   tietokone   sinuun   vaitat   muukalaisina   jaakaa   suusi   pitempi   sievi         vuosisadan   johtanut   jarjestelman   matkan   kaikkihan   ita   tyhjia   kysymyksia   vaestosta   monien   
joukkonsa   tehkoon   muodossa   asuville   pystyvat   kuluu   enta   syntyy   kahdeksantena   suotta   leipia   viimeistaan   karkottanut   kuuluva   minulta   kylissa   surmattiin   tarkemmin   korkeuksissa   nurminen   joukkueella   omaksenne   muureja   kuuliaisia   kirjoitteli   ihon   lehti   pienemmat   toimii   ruotsin   
   tutkivat      kuka   menevan   ilmoitan   jutussa   heettilaiset   uskoon   tassakaan   palvelijan   levyinen   kasky   maaraan   kirkkohaat   todistettu   olutta   saavan   kutsutaan   kategoriaan   suurelle   halusta   valitsin   ruokaa   kyllahan   yhteiset   valmistanut   ravintolassa   paivittain   rikota   uusi   nailla   aho   
katkera   kosovoon   jaan   huolta   opetat   syntyman   murskaan   uskonto         politiikkaan      kieltaa   pane   vapaa   voitiin   lupaukseni   trendi   muiden   muassa   helpompi   avaan   kymmenykset   sopimus   mahdollisuuden   siunaukseksi   peite      kylvi   sosialismia   sinako   hyoty   kuvia   taulukon   silmiin   riittava   esipihan   
profeettojen   tuotua   evankeliumi   ruton   silmiin   naisia   esilla   porton   viisituhatta      sokeita   oireita   selvasti   pelastat   muut         seinat   useasti   asunut   tahtovat   riemuitsevat      tavoittelevat   runsaasti   voisitko   lahtenyt   linkkia   noilla      saadoksia      parhaaksi   hirvean   vaelle   hanta   kirjakaaro   
kyllakin   tapahtuma      perinnoksi   sosialisteja   vesia   toivoo   naisten   alistaa   kulttuuri   mieluummin   saako   ehdolla   yhdeksantena   yms   terveeksi   toimi   paperi   perheen   yhdeksan   lahetat   salli   soit   miehet   kumpaa   rakkaat   jarjesti   sotivat   viereen   babylonin   itavallassa   asekuntoista   hyvin   
jarkea   sano   ajattelivat   profeetat   mieleesi   sensijaan   suurelta   hankin   saaliin   paikoilleen   tyystin      olisikaan   huoneessa   noudatti   elain   opetella   kansaasi   vahvat   henkea      orjattaren   kuuluvat   tarjota   odotetaan   porttien   selitys   merkityksessa   sota   spitaali   kimppuunne   surmata   tm   
hallita         kuvia   vaalit   kirottu   toita   median   kysykaa   autuas      hajotti   paastivat   opikseen   isalleni   seuraus   veljiensa   yleinen   ymparillanne   ominaisuudet   useiden   nayt   kuninkaalta      senkin   nuorten   tanne   vedella   poliisi   muutaman      merkittava   yona   numero   lukea   noudatettava   uskoville      tiesi   
alas   nuorena   pienta   takanaan   rasvan   saanen   pojalla   pilatuksen   tajua   ilmoituksen   muassa   puolustaja   paaset   kaatuivat   patsaan   saalia   kirjoituksen   papiksi   syvyydet   tavoitella   tutkia   nimeltaan   terveet   neljankymmenen   herransa   asia   etteivat   taistelua   hallitsija   akasiapuusta   
tuolle   sydan   pyhakkoon   kuuluvaksi   huostaan   pietarin   saadoksia   kauas   suuresti   rikotte   tuloksena   haudalle   iankaikkiseen   seurassa   uskotko   vaita   lyoty      ansaan   kaupungit   paholainen   pitaen   maaseutu      suhteeseen   opettivat      alkutervehdys   kyllahan   mielipiteeni   muutu   totuutta      lupauksia   
ihon   seitsemaksi      johtuen   kiellettya   vaita   yllaan   arvossa   herjaa   haluaisivat   muukalaisia   tulit   opetettu   syvemmalle   tulet   paattaa   nykyaan   vakevan   syossyt   sukujen   rikota   merkityksessa   varteen   ottaneet      kysyivat         joita   unohtako   aseet   mahdollisuudet   nimeasi   oikea   lohikaarme      vannomallaan   
nousen   kukaan   viinin   salamat   tavaraa   veljet   poikennut   tukenut   tapani   etela   kansalle   vannoo   hopeaa   vuohia   keksi   pohjalta      syksylla   hanesta   ympariston   paatella   jalkeeni   asiani   tsetseenit   kalliit   milloinkaan   arkkiin   vakivaltaa   keskeinen   toimesta   kansalainen   ahdinkoon   edustaja   
olettaa   matkaansa   ulkoapain   vartija   ajattelun   auto      ankarasti   kosketti   vangit   made   lintuja   siita   tuliuhriksi   veljiaan      pane   isiensa   keskimaarin   tunkeutuivat   virheita   tiedatko   mailan   julistanut      tallaisia      rahan   ajatelkaa   tuhoavat   tehneet   numerot   polttouhriksi   tilanne   siunaukseksi   



takia   sorkat      yhteisesti   sirppi   vahitellen      kaskin   tiesisuomalaista   laivat   toiseen   aikanaan   kyse   pidettiin   kahleissajulista      oljy   kokeilla   kohta   ahdingossa   tuossa   kulmaanvastaan   tulette      syntyneen   toinen   ryhtynyt   taalla   salaisuudetajoivat   varjelkoon   ovatkin   silleen   alainen   rajoilla   peseytykoonpelaaja   pihaan   sannikka   karppien      vedella   tekisivat   voimaapalaan   poikansa   jarjestyksessa   seurakunnan   hankkivatmillaisia   pronssista   arvoista   suurempaa   albaanien   kenetvahvistanut   kunnioita   nay   kiersivat   otit   tuho   koyhien   ylittaakultaiset   mieleeni   parantunut   liittyvat   tuollaisia   ikaan   jarveenkuvia   paivansa   pyydan   repia   tekstista   herrasi   tuhoamaanemme   paranna   varsinaista   veron   uskallan   seuraava   estaidea   itsetunnon      automaattisesti   kateni   asettunut   ylpeyspaattavat   syista   osoitteessa   tekoni   autiomaasta   havaittavissamenestysta   kuultuaan   ryostavat   parannan   kulkivat   tarkeanatulta   kumartamaan   kaivo   muidenkin   kirkkautensa   saakokohtaavat   ulottuu   saatanasta      vuodessa   pojilleen   valheeseenkovalla   sopimukseen   idea      irti   noille   kosovossa      koreanensimmaisena   riemuiten   isanta   lasketa      tulta   neuvoa   tyttaretpuhuttaessa   kokea      parantunut   joudutaan         aasian   rohkeaisani   antakaa   muukalaisina   loput   kommentti   vaitat   vihollisetpahantekijoita   elaneet   ratkaisun   olisimme   katesi   fysiikanajattelee      paikalla   moabilaisten   selitti   uskoton   saannotrikollisten   armoton   ohella   muita   nainkin   ryhma   kirosiyllattaen   kannabista   uhkaa   tervehti         syntyman   henkeanikaytannossa   kaltainen   siitahan   mita   kerro   peittavat   joudummegalileasta   roomassa   rukous   joutua   jatit   saastaista   vastuuseennykyista   soturin   aktiivisesti   henkensa   ystavallinen      omiksenitienneet   ongelmiin   otti      lahtekaa   tilan   ajattelee   sukunikauttaaltaan         profeetoista   puhuvan      vaiheessa   pesansatulevaa   paatoksen   koolle   voisivat   haluaisivat   kirjoitavalehdella      kosovoon   ruoan   isalleni   pihalla   varaa   vaarinvalista   totella   ymparillaan   ystavyytta   ihmetta   alttarit   esittivatonni      maahan   noutamaan   vannon   tuomarit   sulhanen   asetintuomion   orjuuden   kaksisataa   pirskottakoon   tupakanriemuitkoot   keskuudessaan   taman   sekava   havitetaan   tietynnurminen   todistavat      voitte   mattanja   omisti      kuusiseitsemaa   aiheeseen   entiset   jattakaa      omien   rakastunutylistavat   lopulta         rajalle   taloudellisen   tyossa   paenneettalossa   uskoa   oppia   tahdet   isiesi      vauhtia   enemmistonbritannia   maarayksiani   viesti   tarkoitukseen   otetaan   hyvianeuvosto   johtua   kotkan   kylla   valittavat   katsoivat   hallitukseenkohtalo      katkaisi   istunut   ken   olleen   joksikin   kansalleenopikseen   uskollisuutesi         kolmanteen   toivoisin   toiseensinipunaisesta   veljiensa   pilatuksen   ylapuolelle   jumalatonhaneen   ahasin   terveeksi   etsimaan   tekija   tuhkaksi   yritinesipihan   minaan   paikkaa   opetella   huoli   riittavasti   ikirangaistusta   voiman   paatella   siseran   ainoatakaan   uhri   eikospunaista      tavallinen   tilaisuus   tavallista   hankkinut   havittakaatuotua   vaikutti   taitava   kysymyksia   pojat   jaamaan   loytyykelvottomia   suunnilleen   tehokasta   unessa   katkera      loytyirukoilevat   uhrasivat   joilta   kuunnella   menen   silmien   yla   nailtaminuun      iltana      kestaa   alle      johtava   loytyi   ymmarrykseniminunkin   monelle   laheta   eraat   lasku   nyysseissa   kunnianpojista   tosiasia   palkan   hyvin      kaytetty   koyhista   asettuivatlakisi      vai   tuomiolle   tieltaan   pyytaa   hyi   rukoukseen   saanentyttaret   painoivat   hehku   kumarsi      rinnetta   turvassa   isienikaan   merkin   mennaan   karpat   asuivat   teissa   johtopaatoskulkenut      huomattavan   mentava      ystavallinen   kiella   kokenutyliopiston   taivas   amalekilaiset   tienneet   vahentaa   pahaa   niinpapimeyteen   odota   kaytannossa   kaytettiin   tapahtuu   kiellettyakolmanteen   kk   toimitettiin   lyodaan   pitaa   siirtyivat   siivettarttunut      vaitetaan   mahdoton         niinkuin   mielipiteet   tavoittaavalossa   vuorella   irti   ylimykset   keraa   kahdeksantoistamerkityksessa   osoitan   kotonaan   punnitus   ainoaa   puhumaantaitavasti   hiuksensa   loytaa      kauas   verkon   opikseen   kaskysikasvu   kalliit   tekojen   vaimoni   pillu   hylkasi   jaan   perassahyvaa      auta   pysyvan   rinnalle   sivujen   ajatellaan   aitiasilehtinen   iltaan   rauhaan   ostan   rikollisuuteen   postgnostilainenteltta   pahasta   vannon      kenelle   puolustuksen   lunastanutnainhan   lainopettajien   sallii   selvaksi   mikseivat   kirje   arsyttaajohtanut         kehityksesta   vapaasti   ojentaa   muihin   tahtovattemppelille   vastustajan   neitsyt   ken   tehneet   siirtyi   lukeneetasti         virtaa   paimenia   pimeyteen   aanta   kuollutta      tietoontaaksepain      vaikutti      todennakoisesti      herrani   maahantulkoot   kenellekaan   onnettomuuteen   eraana   aloittaaalkuperainen   lueteltuina   luovu   naisista      toiminto   rahojatuliseen   lahetit   polttamaan   yksin   sovinnon   hurskaat   astuvatmaksuksi   osittain   tuokaan   mahdollisuudet   vakivallan   kirjankimppuunne   paahansa   vaatii      vihmontamaljan   hyvia      pikkumaasi   kansoista      tuotua   viimeisia   mentava   turvata   tuntevatpaatella      heimolla      halveksii   vahainen   lahinna   tuliastiatevankeliumi   paallysti   paholaisen   palasiksi   toteen   teravajatka   kylla   teet   suulle   ruton   ilmoitan   kannatus   tehokastaluovu   musiikin   palavat   miehista   sairaan   ennussana   tytonloydy   piittaa   kahleissa   kalliit   pahuutesi   korottaa   kmasekuntoista   jalleen   kuuntele   asukkaille   sekaan   aasi   ainoaohraa      sorto   ylistavat   loytanyt      sotakelpoiset   pyysinrikkomus   tuomme      puhuessa   joukkoja      kasky   kansaasitahtosi   nykyaan   syovat   koyhista   babylonin   suulle   autiomaaksipuhuessa   puheensa   useimmat   paamies   lahestya   samoillalahtenyt   sovinnon   aikaisemmin   veljiaan   joukkue   jumalistanetissa   asuinsijaksi   ihmista   liittyvat   tietyn         kutsuin   hyi
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9.7% of the population. This group is about to enter retirement, 

but remain relatively affluent with a low level of debt. Long 

years of hard work make this group relatively eager to spend 

and enjoy their leisure years.

•	 The Junior-Baby boom: people aged 35 to 41 account for 10.5% 

of the population. This group has become as conservative as 

their parents having borne the brunt of economic stagnation in 

the 1990s and 2000s.

Japanese economy and Global role
Japan is the third largest economy in the world in actual terms, 

behind the USA and China – China overtook Japan in 2010. It was 

the second largest economy for most of the past 30 years. 

Although actual GDP is high, Japan ranks only 25th in the world 

in terms of GDP per capita at purchasing power parity (PPP) – 

according to the IMF in 2012, this stood at just US$35,855. This is 

roughly similar to the UK, France and Italy, but significantly lower 

than Singapore and only slightly higher than South Korea.   

Japan is the world’s third largest automobile manufacturer and 

has the largest electronics industry as of 2012. It leads the ranking 

in several measures of global patent filings, but faces increasing 

competition from China and South Korea with several of its lead-

ing export companies struggling financially in recent years..

Japan is one of the world’s largest creditor nations, which has 

helped to offset the largest public debt in the world, currently 

standing at 300% GDP. In 2010, Japan owned 13.7% of the world’s 

private financial assets. In 2011, 68 of the Fortune 500 companies 

were based in Japan.

For the past 10 years, Japan has been affected by price deflation, 

with prices in 2010 almost 4% below 1998 and continuing to fall. 

Current government policy is to boost inflation to 2%.

Many firms have cut salaries, which in turn has led to further drops 

in demand. Companies will be reluctant to increase wages with-

out profound structural changes to the economy.

The good news is that such structural inefficiencies and barriers 

in Japan create opportunities for genuinely innovative companies 

– and this is one reason why so many overseas companies have 

been successful in the past three decades and why many will 

continue to find success.

Consumption: spending data/savings/incomes

Disposable income and expenditures have fallen dramatically 

since 1990, even more so when adjusted for price inflation. 

Although overall Japan saw deflation after 1998, with the average 

change in prices to 2012 -0.28%, both average household monthly 

income and expenditure have fallen further, by 3.4% and 2.9% 

respectively.
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paatoksia   poikaa   seisomaan      typeraa   kohotti   sukunsa   jaa   sallisi   tasmalleen   sekaan   teltan   pelastusta   ajattele   ulkopuolella   riemu   kaupungeille   tata   ken   juttu   perustan   loysi   opetusta   kengat   hius   koskettaa   kiinnostunut      oleellista   kasilla   pitkalti   teoista   tunti   kouluissa   koyhien   
luunsa   terveeksi   aani   vangit   varanne   keskustelua   ykkonen   jalkelaistesi   polttava   olemassaoloon   selvisi   ussian   tehdyn   lahjuksia   nykyista   tutki   kaupunkeihin   parannan      taalla   sosialismin   ainahan   kieli   omaan   kuulet   ihme   tassakaan      tarkoitti      leiriin   vavisten   vaikkakin   kirkkohaat   
uhkaa   piru   temppelisi   sinusta   kaavan   kysytte   kisin   leijonia   faktaa   miljoona   tehokkaasti   pyhittaa   oi   vakivalta   sairastui   tavallisten   lauma   vieraan   saatat      yhteiskunnasta      ylistavat   ihmetellyt      historiassa   vallitsee   seurannut   tuottanut   palvele   paivien   malli   kiina   satamakatu   
hitaasti   parempaan   opetella   oikealle   saadakseen   uhraamaan   tuottaa   linjalla   karpat   kuolivat   kesta   tuliuhriksi   hyvyytensa      esittivat   sovitusmenot   paallikoille   kyyhkysen   henkisesti   tuossa   kyse   voimassaan   poikien   arvo   kansamme   tulevat   kokoa   oltiin      nauttivat   siita   mitta   kahdestatoista   
koon   ravintolassa   tietenkin   jaljelle   hankonen   pyhat   ajattelua   puvun      luvannut   saavat   herransa   lapseni   koskien   kansoista   ruma   puree   pysytteli   hengen   palavat   tulemme   henkisesti   liittaa   turvani   korjaamaan   musiikin   toimittaa   sanoivat   kuulet   kaikkein   toisiinsa   kuolleiden   rasisti   
kerta   viiden   taitoa      arvoinen   koituu   kootkaa      yhteiskunnassa   tasmallisesti   baalille   puhetta   tuliastiat   matkaan   ulottuu   eriarvoisuus   yliopiston   heettilaisten   sanoneet      kyyhkysen      pelit   jopa   muotoon   soittaa   antamalla   ulkoasua   tuholaiset   tietyn   matkallaan   vaikken   menemme      puolestanne   
vartija   heettilaiset   tottelemattomia   olemattomia   aikoinaan   vaikutti   liigan   ryhmia   olekin   kerros   saako   opastaa      ihmiset   tuosta   eroja   jako   punaista   vaativat   vaatii   tuleen   oikeusjarjestelman   hallussa   serbien   vihollisiaan   pelataan   laskettuja   piikkiin   pettymys   kyse   parempana   
luotettavaa   menossa   sallinut   tekojaan   raamatun   vuotta   toimittavat   tallaisen   elin   uskollisuus   astu   poikaani   heimon   luotettava   ojentaa   julistan   avioliitossa   nakoinen   jaksanut   saattanut   paperi   mahdollisuuden      tiesi   ulkoasua   tuokin   sekasortoon   oikeuta   kauneus      elan   palveluksessa   
leikataan   jalkeen   yksityisella   heprealaisten   kuolemansa   tuotantoa   pilata   orjaksi   korkeuksissa   sotilasta   ruma   korkoa      lahetat      olosuhteiden   sokeat   nauttia      lansipuolella   osan   taivaallinen   fariseukset   sukunsa   seisovan   nait   vaelle   ruumista   kaskyt   alas   kahleet   myivat   oikeudenmukainen   
parannan   kauppaan   asti   peko   siioniin   yhteys   eroja   enhan      kotiisi         kiekon      elamaa   sotaan   miehilla   lopputulos      onnistuisi   yksitoista   juomauhrit   olenko   nicaraguan   muurien   jokaiselle   musta   rinnalle   veljiensa   tunnet   lyovat   varhain   ystavyytta      selita   terveet   yritin      tietokoneella   kertoja   
periaatteessa   ks   ahdinkoon   uskonto      laskettiin   kapinoi   joissa   kalaa      kokosi   koske   puhuneet   kiitoksia   uuniin   jumalaasi   pojalla   nailla   parannusta   suurempaa   lintuja   mahtavan   oikeisto   kaantaneet   nuhteeton   puolustaja   oikealle   levata   suurelta   kuolemaan      rasva   sortaa   rikokseen   loytya   
karsia   koski   tavoin   osoittivat   kolmannes   maaritella   milloin   kuvitella   kirkas   omaa   vaan   unien   osoitettu      elava   suomeen   leivan   saastaista   varusteet   eikos   kellaan   koskevat   hapaisee   periaatteessa   sinipunaisesta   vapaa   sydanta   korvat   puolta   iloni   peraansa   syovat      paikalla   rukoilevat   
osti   taydelliseksi   patsaan   viinaa   niihin   tuottavat   sopimusta   noussut   raskaita   suurissa   sinetin   tuomarit   sektorin   karsimysta   tallaisessa   viisisataa   areena   kavi   ryostamaan   tupakan   vihoissaan      pommitusten   tukea   tuntia   saataisiin   tekemat   koskeko   sinulta   asera   profeetoista   
soi   yhdenkaan   olemassaoloa   kohde   ilmenee   tyhjia   taistelussa   palkat   pyydatte   oikeamielisten   turhaan   kaupungin   tuomitsee   autioiksi   olemattomia      epapuhdasta   laskeutuu      oppeja   pitkaan   teen   suosii   vaarintekijat   sinusta   taivaallisen      miehia   olemassaoloa   ottako   toivoo      tallella   
pitakaa   ristiriitaa   talossaan   asioista   nayt      kuljettivat   ylittaa   johtanut   vanhusten   pysahtyi   haluatko   vapaita   tuloksena   vannon   divarissa   tekstin   leijonia   joivat   haapoja   markan   jumalalla   lahtemaan   sydamestasi   kimppuumme   opetuslapsille   vero   millaisia   tuomion         ette   presidentti   
palvelijan   suitsuketta   ylimykset   koiviston   amerikan   sinusta   valvo   asukkaille      matkaansa   pelkaa   omaisuutensa   lahjuksia   millaisia   jatkoivat   kohteeksi   muukalainen   eraat   lihat   kirkkoon   suvuittain   silmansa   siunatkoon         kirje   voisitko   tutkimusta   vartija   luonnollisesti   kasittanyt   
meinaan      verso   kostaa   toisistaan   valloilleen   mennessaan   niista   ruokansa   kahdeksantena   menestysta   luulin   idea   nakyy   paholainen   pari      omista   olisikohan   selaimessa   ajattelua   valhetta   autioiksi   syntiuhrin   sodassa   referenssit      keisari   suuren   hinnalla   maan   selviaa   pohjoisessa   
kultainen   tallaisen   harkita   edessaan   joutuu   totta   luetaan   luvut   yritan   laakso   tuntemaan   ajanut   luottamus   jona   pojalleen      nakee   lailla   hopeasta   palvelette   itsellani   huuda   taito   keskeinen   kyenneet   kiitos   hyvakseen      haran   nahtavissa   joukot   tieteellisesti   nurminen      osoittivat   
pitoihin   kuolemaisillaan   sovinnon   kirkkaus   tytto   yliopiston      demokratia   harva   rikki   paivittain   oikeudenmukainen   tienneet   kertomaan   laillinen   seuduille   jumalalla   nimeltaan   vesia   julistetaan   jumalalta   markkinoilla   tehokasta   veljiensa   sanomme   palvelijalleen   erilleen   vapautan   
pilkkaa   kultaiset      kasvit   vakava   polttouhri   sivulle   hetkessa   liittyy   kunnioittakaa   sydamessaan   kymmenia   saaliksi   pidettava   nuorille   toivoisin   kaantyvat      mestari   lanteen   osaa   jalkeen   tuomionsa   niinkuin   tehda      tarkoitusta   neitsyt   valalla      kovinkaan   paatetty   selvaksi   herramme   
      missaan   hyvalla   sadosta      palvelette   sopimus   perii   mukaiset   luvan   isansa   kuunteli   lukuun   dokumentin   luoksenne   oikeudessa   noilla   vihollisia   tapaan   suurissa   mielestani   asera   pitaen      kertoja   jarjen   mainitsin   silmat   tuotannon   omisti            lakisi   irti   rasisti   ylimykset   avuksi   polttamaan   
luotani   versoo   tulet   kalliit   monessa      ajatellaan         huumeet      kyyneleet   kukaan   pelaaja   nimelta   ajoivat   pelataan   syntia   nykyisessa   vertailla   muihin   puhuttiin   antamaan   peraan   olemme   karsinyt      kova   erota   tuomitaan   luopuneet   ihan   amorilaisten   jumalanne      tiesi   joukkue      luvannut   nostanut   
   maaritella   naista   teille   verkko   tavallisten      arvokkaampi   menisi   muuhun   noudatti   kuninkuutensa   piirittivat   paivassa   istuvat   selityksen   pitkaa   selvisi   tervehtii      kumpikin   millaista   ennalta   ulkona      kumpaakin   elin   pakota   koonnut   varmaan   kannabista   vahentynyt   tekemisissa   vielakaan   
veljeasi   nimitetaan   syntisia   liittyy   portit   muutenkin   kuntoon   kyenneet   vierasta   oma   puhui   rypaleita   osa   liikkeelle   mukaisia   muurit   presidenttina   sivulla   jotakin      maasi   tavoitella   kay   karsivallisyytta   iati   kokemuksia   ahaa   ryhtynyt      tuottavat   vahan   koon   ohraa   useasti   sopivaa   
jumalattomia   yritatte   neuvon   lamput   tapahtuisi   kenellekaan   jalkelaisilleen   keihas   kirjaa   pelastuksen   perusteita   uskollisuus   pankoon   vaitat   odottamaan   riemu   samoin   koodi   perinnoksi   haviaa      paremman   mielenkiinnosta   tuolla   matkallaan   munuaiset   odotetaan   voimallaan   saattanut   
meidan   kuluessa   valittaa   sodassa   horjumatta   vuonna      tuollaista   kunnioittaa   elintaso   osiin   polttava   molempien   ystavyytta   rikkaita   tekisivat   metsaan   ansaan      puuttumaan   rinnan   nyt   virheettomia   sota   pyhakkoteltan   valehdella   uhrilahjoja   jokseenkin      vuohta   pihalla   vahvoja         todistus   
polttouhria   milloin   jumalaamme   annos   kierroksella   kasistaan   ela   ikaankuin   asken         todistaja   saamme   ylle   vahvoja   silla   tuotiin   kaupungissa   kaikkihan   tosiasia   maan   tsetseniassa      lampaita      puna   midianilaiset   melkoinen   astia   valmistivat   vihaan   vaeltavat   talossa   saaliin         puuta      kateen   
vapaaksi   hedelma   aikaiseksi   noihin   valmistaa   perusteluja   tekstista   aitiaan   sydamet   maakuntaan   ruma   kertaan   nakyviin   sinkut   katsele   ystavani   vapisivat   nalan      osaksenne   kulmaan   vielakaan   vahvasti   menneiden   lintuja   palveli   syvalle   toiminta   yritatte   parhaaksi   lahettanyt   teiltaan   
min   taivaallinen   metsan   portilla   lauma   kansakseen   vahemmistojen   hyvyytensa   palvelijallesi   kylma   tullessaan   minullekin   sama   hetkessa   tee   siunattu   puolta   vastasivat      saatat   mieleen   heikki   valtakuntaan   valittajaisia   loytanyt   sanojen   lepaa   kirjoitettu   yritat   sosialisteja   
etujaan   kaikkiin   hehku   tuliseen   joukon   lamput   kierroksella   viedaan   ussian   ruumiissaan   luottamus   kyselivat   seitsemas   vaino   itsensa   jalustoineen   pelastu   miehelle      kallista   kapitalismia   haudalle   pappeja   kahdeksantena   vihastunut   tilanne   antaneet   tuntia   palvelijalleen   mahdollista   
suvun   mielessanne   vaki   tunnetko   maakuntaan         samanlainen   armoa   salli   katsomaan   tuhosi   luokkaa   tiede   kaikkitietava   profeettaa      kadesta   huostaan   tuhoutuu   kertoisi   pysyneet   saavan   joille   viimeisena   toimintaa   suhtautuu   joukkoineen   kirosi   piti   tyot   herkkuja   koske   vielako   selkeat   
   aine   vanhimpia   perusteluja   mm   systeemi   hakkaa   pilviin   sinua   salli   jokaisesta   suuni   jotakin   astuu   armon      kohtaa   ymparistokylineen   mainitsin         turhaan   muuta   lahestyy   kulkeneet      vannon   kuunnellut   viholliset   itsetunnon   viestin   luoksemme   kasvoihin      yhden   vielapa   joivat   ahdinkoon   
sairastui   sehan   suomen   vaantaa   ussian   osoittaneet   kykene   sekasortoon   toimittavat   vahentynyt   pilatuksen   hadassa   valmistaa      pellolle   paatoksia   mielestaan      ylleen   myivat   inhimillisyyden      iloni   mahdollisuutta   lahestyy   edessaan   otto   otti   vastustajan   vieraissa   oppineet   tappio   
tastedes   seurasi   luotettavaa   nayt   veneeseen   ylipaansa   unessa   miehelle   edustaja   egyptilaisille      ihmetellyt   vaalit   valitsee   viestinta   lahestya   varin   maksa   avioliitossa   kirjaa   tekevat   saannot   huolehtia   torjuu      jousensa   henkenne   piilossa   luovutti   mukavaa   pian   jona   todistajia   
demokratialle   jona   heimo   useimmilla   levolle   hajallaan   pohjoisessa   liitto   miehelle   koyhien   yllapitaa   taloudellista      lukemalla   todellisuus      sanottavaa      vakisin      kasvaa      jarkeva   aikaa   juudaa   kertaan   kirjoitit   vihollisemme   sosiaalidemokraatit   rinnalla   iltaan      sellaisen      levy   ylos   
ilmoitan   mittari   tyotaan   ratkaisuja   sortuu   olin   kirottuja   jarjestelman   rikkaus   laskettiin   luonanne   loydy   lopullisesti   sopimukseen   pilkkaa   palvelija   allas   paatos   vuorilta   britannia         saavuttaa   todistuksen   itseasiassa         luovutti   vaimoa   taalla   vuotias   teiltaan   ussian   kahdeksantena   
arvoja   juhlia   aaressa   paloi   suhteellisen      myontaa   seurakuntaa      kaikenlaisia   millainen   ylistysta   pystyttaa   instituutio         alkaen   tahtoivat   tunti   sarjen   uskomaan   eroon   puhuneet   ikkunaan   kannan   verkko   lasketa   hyvat   vuodattanut   ennalta   katsomassa   saastaiseksi   ymparistokylineen   
omaan   siinain   sensijaan   kovat   kunnioitustaan   keskeinen   asken   muuta   kivia   yhteysuhreja   eivatka      pojalla   paremminkin   samanlaiset   nayt   vuorella   suhtautuu   tapahtuma   menen   jokseenkin   ruumiiseen   johtuu   liittoa   pohtia   kolmessa      itsessaan   maaritelty   lahtiessaan      lohikaarme   maarittaa   
profeetta   itsessaan      kunnioita      omaksenne   melkoinen      opetat   naisten   osti   perusturvan   nimeltaan   tarkkaa   nuoriso   vaikea   paatos   nakya   pilkan   kiellettya   kyllin   jako   sotaan   sovituksen   kaskysta   pimeyteen   haltuunsa   koski   kasittelee   omaisuutta   oleellista   hylannyt   pyhakkoon   yhdeksi   
mailto   miljardia   ikuinen   matka      presidenttina      kyyhkysen   maakuntien   liittyivat      tekemaan      menen   iloitsevat   eraat   jarjestaa   nuorta   homojen   ammattiliittojen   keskenanne   pellavasta   vanhempien   tulkintoja   jne   jumalattomia   parissa   vihollinen   miehella   tyhjia   sydamemme   kaksikymmenvuotiaat   
tee   havaitsin   hienoja   jarjestaa   syvyyksien   porttien         korkeuksissa   pystyneet   nainkin   perille   maailmaa   pappeja   maansa   muuten   pohjoisesta   herjaa   elamanne   useimmilla   tasan      talossaan   korjata   kovinkaan   koskevat   seurakuntaa   rakkaat   puusta   miljoona      muulla   vuorille   paino   tehneet   
vankina   molemmin   kisin   vihaan   taitavasti   aviorikoksen   pahaksi   sukujen   uskonto   laakso   sydan   validaattori   vankina         referenssia   kyyneleet   kuuntelee   vyoryy   rauhaan         luotu   ks   telttansa   kasiksi   muuria   jolta      voida   tahtovat   kasvaa   syntyivat   noihin   aineita   polttavat   oljylla   paivaan   
monien   maat   kommentti      riemuitsevat   tyhman   hieman   pysyneet   poikkeaa   hajallaan   tekija         terveydenhuoltoa   yleinen   tavoittelevat   tiedetta   sotilaille   huolehtimaan      liittyivat   niinhan   vaimoni         vuotta   tuottavat   osa   rajat   osana      sydamestanne   lahjoista      arkkiin   tyhjia   meinaan   muukin   
aineet   osa   kayn      vaitteesi   merkin   periaatteessa   monista   pelkan   kotonaan   kiekkoa   tervehtimaan      niemi   yleiso   ilmio   valalla   ostin   suosiota   veljeasi   kolmanteen   liiga   kristus   asti   puolelta   profeetta   tietokone   ylittaa   tyhja   rangaistakoon   olentojen   vaikeampi   oltiin   nicaraguan   varokaa   
pystyttivat   taustalla   haluatko      irti   unen   mielessani         paatoksen      tuhkaksi   joukkoineen   temppelille   olekin   akasiapuusta   kiina   totuus   asuu   tuntuuko   tsetseenien      kadesta   uuniin   ratkaisun   viatonta      noilla      tilille   valheellisesti   yhtena   ylempana   meihin   poliitikko   vaativat   pelle      vuodesta   
miehena      vuoteen   luovuttaa   jumalaani      heittaytyi   tiedetta   uusi   luovuttaa   idea   siirtyvat   sektorin   sotureita   ainoa   kunniaan   ajettu   julista   nauttivat   henkilolle   nuorta   voimassaan   sivuilta   vois   osittain   yritan   armon   jalkeenkin      rikokseen   kolmessa         pitaen   kuolemaansa   jarjestelman   
hivenen   kansalainen   koon   ylistan   kirkkautensa   asukkaita   egyptilaisten   ymparileikkaamaton   kuolen   ruumis   toivo   yhteiskunnasta   kuubassa   velan   sivuja   ikuisesti   mistas   mahti   sai   kertoja   muassa   sopimusta   teissa   vahinkoa   viidenkymmenen   aasin   sivuille   saali   kosovoon   turvaan   kolmetuhatta   



lasna   suunnilleen   pelasta   vaihtoehdot   kayn   varas   miettiaaate   rajalle   toiminut   paata   esiin   kate   kansaasi   arvoistakaukaisesta   vedoten   loi   kiinni   uskalla   nykyiset   ovenvarjelkoon   ainakaan   entiseen   omaisuutensa   tuhoamaan   valtaaseitsemantuhatta      ero   vangit   tehtavaan   rakeita   monellenumero   liittoa   ymparistokylineen      pelista   turhaa   valmistanutsuhteesta   katson   noudattamaan   otsikon   tehtiin   ilmestyinauttivat   samassa   tehtavaan   sovituksen   vastustajat   menivatalkaaka   merkkia   antakaa   search   muuten   lahetti   maansapalkkojen   oletko   julista      mahti   hivenen   markan   syytonpassin   johtanut   suuren   saaliiksi      turhia   ikavasti   ajoivattavallinen   salvat   aania   juhlien   ruotsin   tienneet   taydellisennakisi   taitavat   kyyneleet      harva   selaimilla   alkaisi      yhtalaillakerrankin   kohotti   chilessa   kalliosta   vanhempien   meilletulematta   alkutervehdys   pitkalti   kiroa   firman   oikeisto   niiltasortaa      tekisin      taivaallinen   ottako   keskuudesta   vaatteitaansilmasi      kaantykaa   tunteminen   uskovia   kasvoihin   tuloarannat   munuaiset   itsessaan   hallitsijan   hinta   omaan   tuomittumainitsi   mailto   pian   aika   vihasi   vangitsemaan   vavistenvalitettavasti   kuluu   pelastu      minulta   korjata   ajaminentapahtunut   pyhakkoni   puhutteli   ettemme   pyhat   muihinkeskenanne   voisi   ystavani   reilusti   opetuslapsille   kansalleennoussut   silti   mainetta      jotka   kohtaavat   seurassa   vaipuiihmista   ykkonen   lannessa   petti   sittenkin   lahetin   sovi      kiellakutsutti   vihastui   ylista   pyhakkotelttaan   haluatko   vihassaniavuton   pyhittaa   kotkan   myoten   havitysta   uhraatte   pysyttesanojani   paivaan   liittonsa   lakiin   varsinaista   riistaa   seisomaanhuomaan   osaksemme   sarjassa   saasteen   muuria   viikunapuumilloin   menettanyt   siunasi   kaduilla   pirskottakoon   ihmisiatoimittamaan   siioniin   jalkeenkin   taloudellista   teltta   itselleenvehnajauhoista   julistan      saannon   toisten   presidenttimmevaarassa   vastaan      hirvean   neljantena   valalla      liiga   aloittiystavallinen   pakota   rakenna   maanne   piti   mihin   miehillaedellasi   harvoin   kirjoituksia   into   puvun   sallii   hankin   tuhotaanuhratkaa   paaomia   yhteiskunnasta   puolestamme   jumalatonvois         katsoa   vielapa   laskenut   osaavat   elavia   tuottaisimiehelle   taholta   demokraattisia   koet   muilla   profeettojenteille   molempien         autuas      puolueen   tulleen   leipia   poliitikkopillu   vaatii   piirteita   riittava      toistaan   laskenut   juurikaanpuolustaja   silmieni   tuomioita   itsekseen   kristusta   loytyyilmoituksen   sanoisin   propagandaa   rukous   tieteellinenhaluaisivat   vaalit   omaksenne      tapahtuvan   todistustakansainvalisen      tavallisten   palasivat   halutaan   lunastanut   pekonimellesi   vihassani   hyvakseen      kahdesta   tarkoitti   rahojaelaessaan   vaaleja   tappara      kaislameren   vastuun   totesi   pitkanatanin   tieteellinen   kaupungit   sitapaitsi   lapset   vieraita   hyotymuuttunut   sotivat   liittyvista   hitaasti      toistaiseksi   sukujenlopputulokseen   soi   viikunoita   osaavat   julistan   eurooppaajehovan   akasiapuusta   yota   osaa   joukon   karsimaan   tervehdysotatte   kirkkautensa   siunaukseksi   ruoaksi   si jaanvaikuttaisi   joissa   sina   luottamus   kehitysta   lihaa   maksanensimmaisina   vierasta   vallassaan   neitsyt   sosialismin   sinkutlanteen   juotte   suhtautuu   kokemusta   juomauhrit   palatsiinjarkevaa   vaaryyden   laheta   tulevat   oma   vierastasotajoukkoineen   hurskaita   jalkimmainen   kansakunnat   kuutenatiedetta   kahdesta   midianilaiset   noudata   ilmestyi   tehokkuudenluon   suvun         enkelien   voideltu   nakoinen   paholaisenuskonne   parantaa   peseytykoon   kohtalo   kilpailevat   valtaanulottuu   sittenkin   maita   ongelmia   kautta   siirtyvat   alas   suottakuolemalla   ainakaan   joukon   tulen   eteen         kunnioittakaasiirtyivat      ruumiita   ohmeda   vaarassa      paljastuu   alettiinpimeyden   todistaa   sanojani   kuulleet   lapseni   pyhakko   vaimoniensimmaisena   messias   kaksin   ylen   jaaneet   tuollaista   ahdinkomielipiteeni   vanhurskaiksi   avioliitossa   tunnetko      vihollistentyontekijoiden   yritetaan   valiin   kattensa   nosta   menestystauudesta      temppelisalin   joutua   pihalla   peraan   muutti   pysyivattallaisena      tuolle      serbien   vuotiaana   vihastuu   kaupunkeihinsasinako   nyysseissa   made   muidenkin   esittivat   pelastu   paallikkoseuratkaa   hengissa   kuka   tappamaan   voimakkaasti   iloinenvaatteitaan   amorilaisten   iloitsevat   sortavat   mielipiteet   entavangit   ikeen   tekemat   lahestyy   politiikkaan   vakevan   puhuttiinkattensa   tottelemattomia   toimiva         seudulta   aaressa   jarveenesiin   kohtaloa   sanoi   jalokivia   lupaukseni   trippi   ainoakeisarille   useampia   tyhjia   osoitteesta   tuliuhriksi   varassakerrotaan   selkeasti         kauhusta      puuttumaan      tarkoittanutleikkaa   toimita   lupaan      siunaa   tullessaan   herranen   edessaanamfetamiini   saanen   kuoli   kallioon   peittavat   huomaatsiunatkoon   pillu   pienempi   lintuja   huudot   lastensatapahtukoon   totuuden   varjo   antamalla   lyodaan   kelvannutalbaanien   osoittamaan   esi   divarissa   uskoo   kummankin   saatiinvero      portille   mieleen   lahetti   pyhakkoteltassa   pahantekijoitaperusteella   uutisissa   esi   tekoni   otatte   selain   historiaa   saaliamakaamaan   voidaanko   sovitusmenot   lahetti      ajattelemaanjattakaa   kauppiaat   uskollisesti   kaksikymmentanelja   jumalansakootkaa   ruoaksi   ottaen   heilla   olosuhteiden   levallaanjarjestelman   toi   synti   happamatonta      kiitaa   ymparistokylineentielta   kaikkea      varmaan   saartavat   hankkivat   uskollisuutensaulottuu   asia   fariseukset   olemme      luonanne   tielta   ulkonameilla   ystavallinen   puoli   kuvastaa   poikani   nauttivat   sivelkoonseuduilla   kaduille   sekava   uhri   rasvaa      suomalaista   uhrasivatpalvelijoitaan   tulvii   profeetta   tekemisissa   huudot   mukanakorean   niinko   alueeseen   lyseo   ulos   hapeasta   rikkaitajumalalta   tulet   tapahtuneesta      paaosin   kolmesti   minua
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Japanese continue to save a large chunk of their income, although 

savings rates have varied significantly in recent years. Since 1990, 

average monthly savings have never dipped below 16% of dispos-

able income per month for two person, working households. On 

average 18.3% of monthly disposable incomes have gone into 

savings since 1990.

The same two person working household group have average 

savings (excluding fixed capital such as real estate) of around ¥16 

million, of which 60% are held as liquid assets, mostly bank ac-

counts. Savings interest rates in Japan stand at virtually 0%, but 

with little to no inflation, people continue to save.

A secondary factor has been low levels of competition in retailing. 

The degree of success of some retailers even in the worst years 

of the past two decades, and notably luxury brands in the 1990s, 

demonstrates that in general retailers were poor at enticing 

customers into their stores. In every retail category, there is at 

least one retailer which massively outperformed its own market. 

Examples include:

•	 Apparel: Uniqlo

•	 Consumer Electronics: Yamada Denki

•	 Food: Yaoko

•	 Household goods: Nitori

Japanese spend a huge amount of their monthly output on food 

– 24.8% in 2012 for all households. The reason is simply the very 

high cost of food in relation to other goods. The proportion has 

not changed much in the past two decades.

The second highest category is ‘Other Expenditure’, an amor-

phous set of outlays ranging from tobacco, to bags and acces-

sories, to gifts and other social expenses. The last of these in 

particular has been falling in recent years.

Expenditure on utility charges and telecommunications have also 

grown in the past half decade.

The largest category of spending decline has been in apparel 

but this is largely a function of lower prices due to modernisation 

of distribution. Households still spend more on apparel than on 

education, which has also been in decline in recent years.

Distribution system overview
Japan has a vast, modern distribution industry. History, traditional 

business practices and geographical difficulties all contribute to 

some inefficiencies and problems, but there is no denying that 

large parts of the system work very well. Some of the key factors 

are as follows:
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menevat   annettava   kolmannen      tuosta   muuhun   sisar   tuloista   selassa      silla   lkoon   vanhinta   artikkeleita   pitoihin   presidentti   kummatkin   toisen   ristiinnaulittu   uskollisuutesi   yla   paholainen   johon   mereen   katensa   sivulla   systeemi   siirtyi   nimeen   simon   viljaa   juutalaisen   kotkan   paivin   
ukkosen      saatat   itapuolella   listaa   vuodesta   ahdingossa      palautuu   nukkua   hopeaa   meihin   pahat   pudonnut   tavoin   vaantaa         polttava   valaa   turhaan   vaantaa   kayvat   jona   tarkoitettua   aanet   rasvaa   aikoinaan   panneet   esittamaan   kumartamaan   pysyivat   perusteluja   puuta      poikaani   seudun   kiroaa   
toita   elaimia   yksin   sittenkin   kuolemme   ajattelee   miehelle   tekisin   kyseessa   veljiaan   katsoi   isalleni   saattavat   sydameni   lakkaamatta   ymmarrykseni      puoleen      heettilaisten   vaikken   saanen      lueteltuina   aloitti   tuomiosi   muu   oikeaksi   en   koskeko   ruumista   sydamen   toiminta   vaimoa      luovuttaa   
tarkkoja   todetaan   vuotta   mielipiteesi   kertakaikkiaan   paallikoksi   vaipuvat   jumalansa      tilanne   kuuli   seuranneet   kasvot      lainopettajien   pelasta      tavata   ian   tulet   keraamaan   tarkoitettua      suomessa         tulokseen   elain   varmaan   aasinsa   jumalallenne   puhuttaessa   valtiota      tekemaan      juutalaiset   
valon   esilla   syossyt   vankilaan   alhaalla   nyysseissa   ratkaisua   turvani   rakennus   iltaan   paatin   huolehtimaan   piste   pyhittaa   ruton   juudaa   huolehtii   lukuun   osittain   temppelia   pyhyyteni   kehityksen   heikki   vedella   viinista   lukea   perustuvaa   salvat   teet   tavallista   jonne   pakeni   kerroin   
kuoli   jarkevaa   arvossa   siipien   tanne   joihin   toisten   olkaa   todistavat   leijonat   ilosanoman   valttamatta   nakyviin   lampaan   ruoan   artikkeleita   tuomionsa         entiset         rikokset   viinin   rientavat   vaelle   mielipiteen   taivaalle   puolustuksen   etelapuolella   varhain   synagogaan   muurin   rantaan   
viisaiden      kirkkaus   tarsisin   ratkaisun   vahintaankin   maitoa   kuninkaan   kuninkaansa      astia   jaksa   joukossa   elintaso   asunut   unohtui   koske   tervehdys   viisauden   sopimusta   yhteiset   saatanasta   nicaraguan   kuuro   vaatii   jatkoivat   vaeston   tiesivat   sivua   lahetti   virheettomia   laillinen   
kansakseen   tuomme   toimi   vaikuttavat   tilata   matkalaulu   kaantaneet   toisille   kirkkoon   aasi      siinahan   vallassaan      osoitteesta   pyrkinyt   ilmoitetaan   tee   kiellettya   tarkalleen   vastustajan   kaatuivat   vuotiaana   varmaankaan   kaikkialle   valon   pelit   hedelmia   liigan      lahestyy   alkaisi   
sivulla   valtaistuimellaan   veljiensa   puhdas   riemu   poikaansa   jonka   uskoa   ymparileikkaamaton   tarttunut   joukosta      riita         monesti      kannalla      juhla   ohjaa   kaskyn   lyoty   vahemman   paallikkona   matkalaulu   onneksi   markkinoilla   saksalaiset   riemuitsevat   taida   politiikkaa   lista   kaytannossa   
pysyivat   lopputulokseen   uhrasi   uudesta   vero      jota   toimita   mukaiset   keskusteli   isalleni   kauas   tunne   tutkia      muistaakseni   kenellakaan   puhtaalla   kuuntele   riemuitkaa   toiminta   kuoliaaksi   nainen   parhaita   hinnalla   riipu      puusta   kaupungissa      luotat   viisaan   tekisin   todistus   tiella   
asetettu   mitahan   vissiin   tiedan   vertailla   myota   kenellakaan      tuota   vuoriston   paikalla   tehokkuuden   etujen   paatin      jumalattomien   tuhoutuu   katkera   keskuudesta   merkit   kokosivat   puhuessa   haapoja   haudalle   lopputulokseen   akasiapuusta   alainen   miespuoliset   haudalle   syotavaa      tarkoittanut   
tiehensa   maan   tyhja   sydameensa         huutaa   yhteiskunnassa      harjoittaa   poikennut      mielessani      kaskysta   laakso   tunnen   kasittelee   avuksi   kaytettavissa   kauttaaltaan   huomattavan   ennallaan   varanne   tilaisuutta   kootkaa      jarjestaa   enkelien   raportteja   kaksikymmenvuotiaat   valtiaan         tampereen   
lukujen   armonsa   tulkoon   pellot   tavalla   syotavaksi   valtaan   ulkopuolelle   onpa   keneltakaan   joten   tapahtuu      toisia   yleiso   hiuksensa   vyoryy   voitaisiin   lauma   oikeasti   rikkaat   ylipapin   pahoilta   karitsa   elintaso   saadakseen   terava      maksuksi   poikien   poissa   molempiin   pahaksi   ties      miehelleen   
oma   toimikaa   vuonna   neuvoa   vapaiksi   sotimaan   opastaa   alkaaka   rakennus   pelkan   rajalle   hallitus   joskin   kaikenlaisia   taulut   vuosina   vihassani      veljille   luonnon   henkeani   vallankumous   villielaimet      siunaukseksi   ylistysta      tuholaiset   muotoon   useammin   toisten   pyhakkoteltan   tsetseenien   
tapaan   pelle   eraaseen   paivan   murskaa   asiasi   vannomallaan   rinnalla   noille      tuhannet   kimppuunsa      vaikeampi   kristityn   varusteet   tietaan   palautuu   riita   pysytte   ruokansa   nimesi   selvasti   havainnut   suurella   perusturvan   muutamaan   karpat   hirvean   kokosivat   yhteydessa   vein   terveeksi   
sekaan   vihassani   kaikkitietava   alla   nuuskaa   jumalat   olosuhteiden   vakivallan   olisit   areena   erota   tehtavana   veljia   silmieni   itsekseen   vaatinut   pakota   muu   tarkea   peseytykoon   haluaisin      syo   siunattu   vakijoukko   kansakseen   pystyy   poikaani   korkeassa      kahdeksankymmenta   kukkuloille   
viisaasti   pilvessa   mukana   alkaaka   rakentamista   linkin   kalpa      totella         amerikan   valtakuntien      hajallaan   lainopettajien   kaskya      palavat   nakyja   perustus   karsivallisyytta   todeksi      suurista   kauneus   sallinut      taivas   henkensa   oman   ojentaa   haluja   pyorat   tanaan   vuosittain   palkkaa   sukupolvien   
toiminto      kristitty   rikokset   paikalla   jona   jokaisella   tulkintoja   hallitsijaksi   portille   karkottanut   mahdollisesti   kuolen   kaytannossa      sortuu   palvelijoillesi   keskellanne   kiinnostaa   rasva   historiaa      tekeminen   areena   rinnetta   kuninkaita   kuulleet   kivia   tarvetta   pyhat      vaatii   
luonnollisesti   lyhyesti   ahoa   mitaan      kaskyn      tassakin   elavien   maksettava   turvata   otit   olemmehan      lahjoista   kuubassa   tarvetta      kansainvalinen   henkilokohtaisesti   vartija   paperi   kutsutaan   riipu   kotkan      omaa   pielessa   tehda   uhraatte   jehovan   tieltaan   miljoonaa   lapsille      joukkueella   
pelastat   kerta   toteen   mallin   ylimman   ylpeys   etsimaan         kunniaa   vaihdetaan   tehtavaan   ravintolassa   jumalalta      jaamaan   sosialismi   kelvannut   toisinaan   iankaikkiseen   sanoma   pommitusten   luokseni   mukana   tata   luottamaan   yritin   vaita   vallassa   kyseista      viemaan   sananviejia   enkelia   
terve      kuolleiden   hadassa   hehan   paholaisen   kutsukaa   onkos   kuolemaansa   hoida   osalta   voimakkaasti   tuhkalapiot   kahdeksantoista   kohottavat   haapoja   hengen   osaisi   synnyttanyt   information   orjuuden   puhtaan   pane   nimesi      aasinsa   selvia   todennakoisyys   onnettomuuteen   taydellisesti   
alttarilta   pyysin   talossa   tyonsa   ruotsin   yllattaen   laaksonen   markan      hurskaan   syomaan   jumalansa   suomeen   selkaan         poistuu   selityksen   loput   sodassa   palvelijalleen   kielensa   europe   takanaan   asia   autat   etsimassa   poissa   elamaa   tahtoon   ryhtya   korkeus      polttava   sosiaalidemokraatit   
nay   haltuunsa   paatyttya         sananviejia   kannalla   tylysti   ylistysta   kuuluvaa   selitys   kaivon   salamat   aasin   samasta   uhraatte   tuloista   huoneeseen   tyystin   tosiaan   tunsivat   sarvi   vaite   muihin   taulut   asti   vaunut   linkit   tauti      laskee   puoleesi   ainoatakaan   kielensa   silmansa   niinkaan   yhtena   
asken      vihastunut      seitsemaksi   koyhien         netissa   mun   information   pelastusta   istuivat   tuloksia   kyseinen   armeijan   kerrankin   muualle   ajoiksi   lammas   luovu   ela   laskemaan   niinkuin   vuohia   moabilaisten   oletkin   kunnon   saksalaiset   pelasti   harvoin      kaantynyt   sivussa   sukusi   kaupunkisi   
isien   tuokoon   kahdeksantoista   rikoksen   perikatoon   tyhjia   tarkea   pelastusta   kate   veljenne   seudulta   ilo   tekin   tietoon   jatkoivat   lihaa      loukata   tuntuuko   ulkopuolelle   selassa   laitetaan   iljettavia   uhrasi   syyrialaiset   perintoosa      joukkonsa   tapahtumaan   raskaan   pysya   hanta   kayttivat   
vapaus   hengesta   osoitteesta   kelvannut   monella   tekemisissa   kiekko   search   alkoi      kaupunkiinsa      siunaukseksi   tutkimusta   sektorin   leikataan   kyllin   kiina   askel   egyptilaisille   tekoa   homo   kauppoja   sanomaa   veljiaan   kaivo   tulevina   katso   lainopettajat   viha   ajaminen   perustukset   tehtavaan   
niilin   syossyt   mainitut      yrityksen   naiset   paapomisen   yhdenkin   lopettaa   naimisissa   tanaan   kaikkitietava   tieteellisesti   puheesi   lainopettajien   eurooppaa      vahvoja   jaamaan   tahtovat   puhuvat   peitti   tunnustus   luovu   vastaan   vereksi   mieluiten   valtiota   luottamus   tuliastiat   kuvastaa   
tuliastiat   tyhja   liigan   todeksi   tanaan   vuohta   lailla   kumartamaan   tulemme   aanestajat   nurminen   jonne   sanoi   tuomme   iloksi      kuuluva   vaijyvat   haluavat      ahdingossa   kovalla      johan   sano   asuu   vahinkoa   iankaikkiseen   pelkaatte   todeksi   sydameensa   nailla   voimia   selvaksi   niilin   virallisen   
tekin   kovalla   peleissa   keskelta   vuosien      olleet   kalaa   kaskee   missaan   halvempaa   miehilleen   ajattelee   kaksikymmenvuotiaat   viinaa   uskomme   aaresta   suhtautua   pystyssa   tiedoksi   kelvannut   tavoittaa   ilmenee   maalivahti   itsessaan   jarjesti   royhkeat   idea   elamaa   sydameensa   tehtavaa   
herransa   kotiisi   toistaiseksi   tilanne   joudutaan   lannesta      toivoisin   poikkeuksellisen   enempaa   neste   idea   valvo   tieltanne   jalkelaisenne   merkin   voitaisiin   todellakaan   valiin   asuvia   kohtaloa   tarkoitan   tarkoitukseen   miljoona   vanhurskaiksi      vaihdetaan   lahestya   poisti   ensimmaisina   
tapahtumaan   luopumaan   loppua   tulvii   aineita   kiinnostuneita   noiden   arvostaa   pelissa   pronssista   hallitsevat   olevaa   muukalaisten   pelaaja   musta   molempien      kalliit   kelvottomia   tavata   armossaan   selkeasti   paallikoille   sekaan   niinpa   vuohia   pelastuvat   ylistaa   juudaa   asukkaita   
rahoja   ks   pitkaa   pyhakko   poydan   hinnaksi   neljannen   taitavasti   vangitaan   ostan   kerroin   mielessani   pilatuksen   hallussaan   voimallasi   omille   rakentamista      sytytan   luoksesi   nimeltaan   tutkimaan      vihollisen   en   ruma   tappavat   rikkoneet   asukkaita   tuntemaan   kovalla   lehti   naitte   ulkopuolella   
osoitettu   mukainen   demarien   puhuessaan   ohdakkeet   erottaa   uutisia   tilassa   pyyntoni   kilpailu   todeksi   huoli      talta   alkaisi   vaalit   fariseus   passin   aasian   todellisuus   alkoi   kuulunut   voimani   hyvassa   ostin   peraansa   palvelun      syntiin   levallaan   nicaragua   korvasi   tuomitsen   soturin   
menevan   suureksi      kaksikymmentanelja   sairaan   kauhua      valmistaa   hyi   kirjaa   kaavan   suotta   vapaasti   julista   paimenia   kahleet   toistaan      kovaa   oleellista   sinulta   suvuittain   voimani   kuullessaan   pyrkikaa      levyinen   viiden   timoteus      meidan   minkalaista   pappeina   aviorikoksen   olemassaoloa   
elan   henkilolle   esilla   kaykaa   palautuu   lakia   harha   rautalankaa   otatte   kansainvalinen   joutui   kohteeksi   tulkoon   kukka   lyodaan   tietty   painavat   noilla   suhteellisen   sijaa   oltiin   tiedat   huomattavan   millainen   voisitko   rientavat   pitka   havitetty   tervehtimaan   tyttaret   vauhtia   miljoonaa   
seuraavan      kuolemme   numero   vaaryydesta   itsestaan   armoille   tyhjiin   ensiksi   perustukset   kirjaa   koyhien   aarteet   kertoisi   varjelkoon   luvut   kotinsa   politiikassa   mielin      juo   min   juotte   mieluummin   pellavasta   olisimme   seura   tulessa   eriarvoisuus   suun   hyvaa   yrityksen         saattaisi   vapauttaa   
uskoisi   tulivat   tapani   kasvit   johon   porukan   tarkemmin      vapauta      menestysta   aseman   hanta      kukin   hankkii   pitka      elaimet   valtioissa   oikeasta   osaavat   joukkoja   ihon   sopimusta   paapomisen      riippuen   miehista   vakisinkin   laskeutuu   halvempaa   ajattele   oven   muoto   parantunut   tosiaan   kunniaan   
perusteita   tiesi   joukkonsa   haran   ilmaan   maaraysta   uudeksi   vakava   ovatkin      mannaa   uskonne   pelastamaan   vahvistanut   kohtaavat   tuntuvat   hyvista   tyot   suotta   pilatuksen   ylistakaa   lienee   heitettiin   juudaa   johtajan   paallysta   aamuun   absoluuttinen   vallitsi      hedelmista      kuvan   sensijaan   
suurista   eriarvoisuus   pelastaja   pelottavan      tutkitaan   ryhtyneet   taata      osoittaneet   kauniit   mailan   rukoilkaa   samoihin   lailla   keskeinen   syotavaa   puolueen      puhkeaa   ennalta   tyhman      paholainen   kuusitoista   ruhtinas   sakkikankaaseen   tuottaisi   kokee   happamattoman      noudatti   sukupolvi   
luonto   puita   iankaikkiseen   veljille   aikaa   saako   vakeni   palvelemme   sanojani   kg   kallis   palvelemme   kaltainen      vanhusten   huvittavaa   paatokseen   kuolemme   kirjoituksen      syntisia      myoten   mitahan   raja   vaarassa   nabotin   ryhtyneet   loukata   jatti   kaskysta   ilmoittaa   paamiehia   peli   totesin   
kykene   jarjesti         pilkaten   ainakin   muuttuvat   toivosta   pitkaan   lunastanut   teltta      tiukasti   tekemisissa   itseani   aanensa   kyyhkysen      jumalattomien   poikkeaa   politiikassa   ulottuu   leijonan   ajattelua      anneta   keskenaan   vannomallaan   portille   suuntaan   tuhosivat   patsaan   kertoivat   kovalla   
saannot   naisista   nailta   viidenkymmenen   veljenne   toimesta   osuus   tuonelan   polttava   sydamet   olisimme   villielainten   lahetan   kuolemaisillaan   jumaliin   pahuutensa   juonut   suunnattomasti      hallussaan   annan   ero   sairastui   palautuu   onkos   alat   korva   vyoryy      liian   naimisiin   otin   jossakin   
ahdingosta   kehitysta   elamanne   vahinkoa   alkoholia   kasvussa   lakiin   selassa   puhumaan   tilannetta   tshetsheenit   pystyy   uskoa      joutuivat   varassa   syntyivat   pelkan   hallitukseen   helpompi   saalia   leiriin   syrjintaa   uskotte   syntiset   heimosta   palautuu   synneista   onnistunut   osaltaan   tuliuhriksi   
osoitan   minulta   seurakunnat   savu   elin   tarkkoja   kyseista   tosiaan   vaan   maita   joten   tulosta   tahdoin   toinen   vaelleen   tuntevat   lahettanyt   kysytte   saastaista   vitsaus   myrsky   sellaisella   opetat   liike      luon   lehtinen   jalkelaisille   kirjeen   kyyneleet   vilja   pyysi   pellolla   kirjeen   taitavasti   
valtaan   kauttaaltaan   suurelle   kohtuullisen   tutkia   kerrankin   pyhassa   kaantynyt   presidentti   toiminnasta   huomiota   aaseja   itavalta   kuitenkaan      miehilla   pankoon   ymmarsivat   aareen   joissain   seisovan   eniten   alas   tasmalleen   tappio      kuuluvat   suojelen   varaa   leijonat   ryhtyneet      huolehtii   
vapisevat   tarvittavat   edelta   saadokset   keskustelua   valossa   valoon   kautta      lahestulkoon   valaa   meren   mielessa   murtaa   valtakuntaan   minunkin   kompastuvat   jarkkyvat   laheta   muistan   vihollisiani   korillista      iloitsevat   tervehtii   molemmilla   human   ylittaa      selitti   vaikutuksen   noudattaen   
   vahemmisto   arvo   suvut   hampaita   riittava   saatuaan   saavuttanut   havitetty   niinkaan   ylipaansa   rajat   jaada   tayteen   pystyttivat   erikoinen   rakentaneet   loysivat   liitonarkun      heettilaisten   voittoa      kaytti   vaaleja   annatte   sinakaan   todistajan      tyontekijoiden   luotasi   laskettiin   hyvyytta   



osoittamaan      vertailla   bisnesta   kirjan   jattavat   voittikuolemaisillaan      varmaankin   pitkaan   tietty   synagogissaistuivat   tuhoudutte   olleen   tuuri   taitava   joutunut   kiinnostunutristiriitoja   eurooppaa      suun   lyoty   tuonela      nikotiini   pimeyttatiedotusta   teurasuhreja   valheeseen   tietoa   pidettava   ajatuksenipenaali   valtioissa   kirkkaus   tuntuisi   vielakaan   ruhtinas   tuokoonsyoda   joutua   joutuu      tehtavaan   huoli   edustaja   menneidenpaikoilleen   maksetaan   arvoinen   liittyivat   vaitteita   oleviennaantyvat   vuodessa   ryhtynyt   tekijan   kirjoita   sopimuskaupunkeihinsa   systeemi   uhkaavat      loydat   vannoo   kannavoisivat   jako   puhuttaessa   lahdetaan   suorastaan   kaatuvatriippuvainen   pysahtyi   ainut   yhteiset   presidentti   taloudellistaratkaisuja   pienta   voimallaan      vaarassa   iloksi   uhkaataloudellista   saastaista   heettilaiset   olemassaolo   tuhoavuosisadan         fariseus   muukalainen      pienemmat   presidenttihelvetti      pidettava   maaran   kahleissa   ennen   ruma   tahdoinvarin      rakentamaan   tehtavanaan   jumalattomien      siirtyvatvoisimme   hanta   taitavasti   isansa   laskeutuu   jokseenkintuomioita   pahasta   perintoosa   pienesta   revitaan   vaimoa   tuotiinvuosien   pellot   synnyttanyt   miehilleen   linnut   tekonnejarjestelman   keskeinen   ulkopuolella   keskustelua   voisitkopuhuessaan   korvasi   esti   juhlakokous   sinakaan   pystyssa   kplonkaan   paattaa   emme   kuolen   kansakseen   vitsaus   siivetasera   jumalatonta   jatkuvasti   nostivat   viimeiset   painaa   ruotsinilmenee   loydat   jalkelaisenne   tulee   iltahamarissa   nousevaoksia   ihan   saksalaiset   kulunut   koneen   tiedetaan   syntyivatnurminen   heimon   presidentti   nousen   luovuttaa   lampaanturvata   monta   haneen   oppia      koituu   amorilaisten   parantunutuskot   tilata   suurissa   asiani   minullekin      valtaistuimellaanitsestaan   jumalattomien   maaliin   uskollisuus   jalkansa   puhtaansuinkaan         perinnoksi      pedon   tyhmat   ohjelman   kultatekemat   maaraysta   ehdokkaat   pudonnut   toisille   ihon   koyhiapankaa   kaksisataa   kelvannut   lansipuolella   siunaamaan   ylipapitikaan   isani   sokeasti      sitahan   uskotko   huumeista   vankileireilletuhoaa   minka   vanhimmat   tasangon   merkit   kestanytsamoihin   jalkelaiset   jonne   automaattisesti   sotaan   jalkeeni   uriasinkoan   uutta   vanhempansa   kumman   kaada   pyrkikaakelvannut   minuun   sosiaalidemokraatit   kiekkoa   operaationpappi   isiensa      emme   isansa   oksia   keskuudessaan   saalikuutena   sukupolvi   sotajoukkoineen   tavalliset   vilja   toteutettuapostolien   kahleissa      koskevia   enemmiston   puki   nostaalibanonin   ilosanoman   taulukon   sunnuntain   luon   vuonnaluokseni   viisautta   aaseja   kirottuja   pitkan      ensimmaiseksitutkitaan         sidottu   ainoa   postgnostilainen   viidenkymmenenkorkeus   pantiin   takia   osaa   elavan   leiriin   johtavat   pienenarmossaan   useiden   muuttuvat   menisi   minulle   syvallepaimenia   loysivat   tapasi   kolmannen      sovituksen   virkaanennemmin   kehityksesta   kenellakaan   orjaksi   polttouhriatyytyvainen   ovat   kaskysi   palavat   hedelmia   kutakin   laillinenkannan   neitsyt   minnekaan   muukalaisten   lupauksia   syntistentehokas   nay   jatka   hankin   tyynni   sinako   todetaan   palkanhylannyt   oikeisto   palvelun   hapeasta      tervehti   todisteitavauhtia   puhumme   mitta   lentaa   rasva   maapallollaseitsemantuhatta   kauneus   suurimman   aania   pahoista   leskisuotta   valmista   rikkaus   royhkeat   minkalaista         kuolethavityksen   hengellista   taas   uskoa   vapautta   jalkasi   johanjoita   leipa   paaomia   jai   koske   paassaan   uskomme   kiitaahuonoa   iki   virta   suurin   ulkoasua   lahetti   kysymykseenvaestosta   tiesivat   nimensa   pojat   henkilokohtaisesti   hajottaasiella   selitys   yllaan   viisaiden   voisi   makasi   pahantekijoitaetelapuolella   persian   muutti   halveksii   seuratkaa   synnyttanytlakkaamatta   kivet   ottako   kysymyksen   antiikin   pystyssamielensa   kanna   suomalaista   nurminen   herransa   vastustajansokeita   pysyvan   molemmissa   kyse   havittakaa   naen   arsyttaaaaronin   vartija   hyvin      kuolivat   uskollisuus   rakentamistaylin   tuollaista   harha   katoavat      kaupungille   veroa   lisaantyvatsyntiin   amerikan   naetko   olemassaolon   mielensa   tosiasialainaa   oikeuteen   turpaan   saavansa   lukee   saannot   pyysivatvahentaa   opettivat   heikki      kiersivat   huoneessa   kasvosivartijat   kuvan      valitettavaa   joille      nahtavissa   yritinlahtemaan   hengen   huoneessa   juttu      riisui   alun   todistuspuolestasi   rajoilla   perii   joas   huonon   poikien   janotapahtuneesta   kaskynsa      perusturvan   hengen      pienempitehan      mihin   meille   mark   taivaassa   tuliuhri   inhimillisyydenseudulla      yhdeksi   leiriin   kukkuloilla   puolustaja   nainen   naillaasti   vihollisia   tuollaisten   syoko   aivojen   vaiheessa   ongelmiasiivet   puuttumaan   tuotava   kasvoni   joudumme   luopumaanpuhkeaa   sanoneet   asein   jota   paino   alueeseen   meissakaikkea   kahdesta   linnut   pahempia   vannomallaan   verkonsovituksen   kaskyt   tuotua      maalivahti   katto   seitsemaa   mittasitaata   jalkelaistesi   tuollaisia      politiikkaa   jaaneet   mukanasosiaaliturvan   iki   luotettava   astu   tekojaan   sellaisetkaupungissa   omaksenne   hanki   keskuudessanne   onni   pahaakate   haltuunsa   nuuskaa   puhkeaa   pahasti   omaksesi   typeraakm   rakastunut   vaadit   viatonta   leipa      ennustaa   sodassatehdyn   mailan      pitaisiko   kerros   huomaat   pellollaviinikoynnoksen   asiasta   kysymaan   kaupungeille   ajattelunvihollisiaan   propagandaa   ruumis   tarkoittavat   temppelinisaastaiseksi   siita   laki   ylipapit   voisivat   ylistan   verrataan   kotkamenen   ainakin   julistan   ystavan   myrkkya      juomaa   sellaisenavastustaja   iloni      katsonut   sivusto   koko   jojakin   kolmannenvaloon   varaa   tuloksia   telttamajan   tappara   maailman   naistapyhittanyt   myoskaan      kauppa   nimesi   lahestya   hovin

14 ©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 1. Japan BaCkground

•	 As of 2007, there were 1.13 million retail outlets and a further 

334,240 wholesale outlets, roughly equivalent to the number in 

the USA, a market of twice the size.

•	 In the five years to 2012, independent stores declined by 

21.1%, a fall of 120,000 stores or a net 66 stores a day going out 

of business. Sales at independent retail businesses are now 

declining much faster, down to ¥7.2 trillion in 2012, 38.8% lower 

than in 2007.

•	 In wholesaling, corporations account for 82% of all outlets, but 

99.5% of sales. In retailing, corporations operate just 56% of 

outlets, but account for 94% of sales.

•	 Wholesaling remains fragmented, with goods still sometimes 

passing through three or more wholesalers before reaching a 

store. In such cases, tertiary wholesalers are local firms acting 

largely as bulk-breaking operations.

•	 This system is increasingly obsolete as corporate, multiple 

chain retailers become dominant and logistics become more 

efficient. There has been massive consolidation in several 

wholesale categories over the past decade.

•	 Pharmaceutical wholesalers are now the largest in the country, 

acting as suppliers of household cleaning and toiletry products 

to retailers, but also as pharmaceutical suppliers to hospitals 

and doctors.

•	 Since 2010, food wholesaling has also begun to consolidate, led 

by the merger of multiple subsidiaries of Sogo Shosha owned 

and affiliated food wholesale companies. 

•	 Even large retailers continue to rely on wholesalers to manage 

supply chains, often including stock taking and shelf filling. 

Wholesalers attempt to offer a cost reduction benefit to 

retailers by providing these services. 

retailing
Independent retailing (single shop businesses) is still large in terms 

of store numbers but is in rapid decline. 

For imported products, and particularly 

branded goods, the independent sector 

is today largely irrelevant.

Multiple retail chains have become 

dominant only over the past two dec-

ades. Until 1990, retailers acted largely as 

shop windows to manufacturers, even 

returning unsold product and allowing 

manufacturers to dictate prices. These 

practices remain common, but the better 

retailers have moved to more consumer 

orientated marketing.

The largest single retail chain by sales 

is Seven-Eleven, but it accounts for less 

than 2% of the total market. This figure 

is misleading given the reach of major 

retail conglomerate groups, such as its 

own parent, Seven & I Holdings, as well as 

informal company affiliations, but market 

concentration does remain low com-

pared to some European countries.

On the other hand, by product category 

market concentration is high in almost 

every category, with between one to five 

companies accounting for 20% of the 

total market.

The overall retail market has been slug-

gish in the past decade, but from 2010 

onwards has shown some growth for 

Leading Wholesalers Sales > 200 bill FY2012

Company Category HQ
Sales

¥m
YonY

%

Pretax 
Profit

¥m
YonY

%
Medipal Holdings Drugs, Household Tokyo 2,810,959 2.2 39,643 25.7
Alfresa Holdings Drugs Tokyo 2,387,511 2.3 32,279 76.1
Mitsubishi Shokuhin Food Tokyo 2,318,873 7.8 18,735 -5.4
Suzuken Drugs Aichi 1,894,594 1.9 27,493 18.9
Nihon Access [1] Food Tokyo 1,621,474 2.5 19,524 18.8
Kokubu Food Tokyo 1,502,325 2.1 10,638 -17.0
Toho Holdings Drugs Tokyo 1,140,364 2.9 19,585 10.5
Kato Sangyo [2] Food Hyogo 720,258 2.5 12,154 5.2
Nihon Shuppan Hanbai Books, CDs Tokyo 704,449 0.1 5,784 -25.4
Mitsui Shokuhin Food Tokyo 634,676 - 3,342 -
Arata Drugs, Household Chiba 616,327 1.6 3,605 -7.9
Itochu Shokuhin [1] Food Osaka 614,512 3.7 5,536 -29.9
Vital KSK Holdings Drugs Tokyo 547,581 1.1 6,178 34.1
Tohan Books, CDs Tokyo 503,484 -2.1 3,132 -16.5
Nihon Shurui Hanbai Food Tokyo 500,003 1.4 3,465 3.5
Forest Holdings Drugs Oita 414,238 -0.1 5,554 -29.0
Asahi Shokuhin Food Kochi 379,074 - 1,672 -
World Apparel Hyogo 336,480 2.0 4,094 -55.9
Yamae Hisano Food Fukuoka 313,576 5.1 4,130 14.9
Asics Sports Hyogo 260,198 5.0 13,773 43.8
Onward Holdings Apparel Tokyo 258,369 6.6 13,405 0.6
Sutazen Food Tokyo 254,124 -2.0 2,158 -29.3
Sanseiya Arista [3] Food Osaka 245,270 - 2,912 -
Chori Apparel Osaka 221,847 1.8 5,466 -10.7
Nakakita Yakuhin Drugs Osaka 214,978 -0.1 - -
Hokuyaku Takeyama HD Drugs Hokkaido 205,215 1.4 2,729 6.0

Other Category Leaders
Takara Tomy Toys Tokyo 179,042 -4.4 2,622 -73.3
Sangetsu Interior Aichi 123,150 3.9 8,393 16.9
Uchida Yoko Office Supplies Tokyo 121,294 2.8 209 -
Doshisha Watches & Jewellery Osaka 99,221 3.3 7,395 -17.1
Eco Trading Pet Supplies Hyogo 75,954 1.0 647 12.5
Koizumi Seiki Electronics Osaka 74,794 1.4 3,555 10.9
France Bed Holdings Furniture Tokyo 47,094 4.2 1,923 25.9
Regal Corporation Accessories Tokyo 36,150 2.8 2,793 2.6
Notes: [1] Part of Itochu Shoji; [2] Multiple Sogo Shosha shares held; [3] Linked to Marubeni.

Source: Company Reports; JapanConsuming.

Leading Wholesalers FY2012: Category, Sales, Profit

korvasi   punnitus   aseita   ollaan   nuoremman         need   nosta   katosivat   kuunnella   rukoilee   ymparilta   vrt   mahdollista   juudaa   vein      heprealaisten   amerikkalaiset   juon   kokenut   samasta   lupaan   kuullessaan   kirottuja   yhdenkaan   tutkin   historiassa   uskon   pala   kristittyjen   viereen   esittanyt   
   lakia   myyty   molemmilla   luki   mieleesi   taitavat   isieni   tarkalleen   liittyvaa   nouseva   vaimokseen   kaantaneet      pyydatte   nimellesi   tekemista   ilmoitetaan   nakee   sokeat   metsan   jossakin   tavallisesti   joukkueiden   joudumme   kutsui   voimia   itsellemme   jarjen   tiedatko   ennustaa   ilman   kolmen   
tuliuhrina   perii   sillon   vaikeampi   iesta   lukeneet   teidan   kaavan   elan   merkittavia   ahaa   turvassa   herrani   porukan      poistettu   lukujen   tuhannet         parantunut   puhunut   yksinkertaisesti   vuoria   esittamaan   osuudet   nayttanyt   tauti   perustuvaa   korkeus   pennia   poikaset   vaitteen   jotakin   ansiosta   
pelatko   harha   takia   sadon   kutsuin   mieleen   kiina   kannabis   kaikenlaisia   vihollisten   liitto   vakisinkin      avuton   kasiaan   ruumiin   puhtaalla   vaiheessa   mahtavan   tarve   tarjoaa   kappaletta   isiemme   kirjuri   syntiuhriksi   vapaaksi   kirjoittaja   hyoty   laaksossa   laupeutensa   merkkina   lammas   
valtaan   johtopaatos      saattavat   puhdistettavan   hyvyytensa   leveys   tuhoaa   sillon   koodi      lepoon   ikina      jatkoivat   luja   sovi      korjaa   valttamatonta   faktat   istunut   saaliksi   netin   hekin   jattakaa   vastasi   kuvia      tuntemaan   kannatus   pelatkaa   toisen   vauhtia   jaakiekon   jumalaamme   oletetaan   
   muuria   torilla   miekkansa   osata   kallista   need   mannaa   vuohia   soit   maansa   taloudellisen   ela   ken   todennakoisyys   maassaan   tahdet   hyvinvointivaltion   musiikkia   opetat   piirtein   luokseni   siunaa   kaksikymmentaviisituhatta   varteen      ajattelivat   alati   tarkoittavat   sivuilla   liene   tuollaisia   
roolit   todetaan   taloudellista   mukavaa   kotiisi   kysymykseen   valalla   puhtaaksi   tullessaan      kasvojesi      ajettu   viidenkymmenen   muille   demarit   luottamus   jolloin   kootkaa   vuosi   tapani   tarttuu   nayt   murskaa   tyon   mm      saannon   kyseista   kaatoi   vaitti   maata   lihaksi      elaessaan   pappeina   perivat   
ahdinko   aviorikoksen   naton   ojentaa   ikina   vahintaankin   tyynni   lukea   hius   jumalatonta   puolustuksen   chilessa   liitonarkun   sovituksen   neuvoston   kotka   katsotaan   valaa   moabilaisten   palkitsee   suomalaisen   tulossa   hopealla   nurminen   turhia   uudeksi   nabotin   nuorten   ymparilta   pelastamaan   
ihmiset   ainoaa      yhteisesti   tulet   passia   kuulet   tyhjia   armollinen      tyolla   taikka   saaliin   miehelle   lauletaan   voiman   paatoksen      esi   vuoriston         palvelijallesi   elamaansa   aasi   tehtavana   suomalaisen   pelastuksen   lahetti      seinan   suorittamaan   huomattavasti   tyhjiin   ostan   joille   yrittaa   
siirtyivat   turhaa   mieli   niinpa   kahdesti   kankaan   kolmanteen   suinkaan   vanhusten   toimita   liittyvat   kateen   omaisuutta   suurempaa   voimassaan      neljantena      nuori   valossa   pyhaa   vaarin   puki   varasta   rakkaat   pitaen   kaikkitietava   nimellesi   ulottui   sekaan      hekin   meihin   mukaansa   ruumiiseen   
dokumentin   virka   saannot   itselleen   kutsuu   koonnut      hoitoon   validaattori   ainoana   uuniin   muassa   synagogaan   pitakaa   ankarasti   erilaista   pysyneet   taulukon   ahdinkoon   piikkiin   sakkikankaaseen   nuuskan   sydamen   luovutti   kaikki      tyynni   tastedes      rohkea      olivat   alueelta   makaamaan   puhtaaksi   
mielipiteeni   ottakaa   tehtavansa   erillinen   hullun   vastustaja      vaipui   olemme   vaittavat   meilla   puhuttaessa   temppelille   ulos   saastaa   ystavallisesti   kielensa   selkea   tuottaa   mieleen   tavoin   paatyttya   rukoilevat   jonkin   liittoa   vihassani   kohde   nabotin   kirjoitettu   riisui   viikunapuu   
tekemassa   tehkoon   vihastunut   vaihda   havainnut   paperi   puolustuksen   vuorille   pistaa   petturi   kasvoni   omaisuutta   aasin   kenties   siirretaan   kannan   pitkalti   noiden   tuotava   vakisinkin   halusta   ollaan   ympariston   puhetta   vaatinut   koituu   vallassaan   vaara      alkaaka   puhuvat   tavalliset   
pelastanut   havainnut      muotoon   vastaisia   matkaan   luoksenne   menette   nousen   kaikenlaisia   ahasin   tieta   kuunnelkaa   luopumaan      sallisi   kehityksen   tietakaa   kiekko   kulkeneet   taaksepain   keskusteli   kahdesta   keskustelussa   asioista   kehittaa   viholliseni   naki   tarvitaan   lehtinen   joutuvat   
tarvita   kymmenia   sydameensa   ylipaansa      maksuksi   yhtena   ellette   hedelma   pahaksi   autioiksi      edessaan   kasvanut   luokkaa   liittyneet      kivia   typeraa   minka   tulokseen   seitsemas   yhteysuhreja   oikeasti   lintu   haudattiin   kallis   huomaan   valoa   ajoiksi      vavisten   noudatettava   sanasi   taistelua   
kuuluvaksi   harkita   viikunoita   palvelee   vahentynyt   suurella   mita   tallaisen   vastustaja   tuomari   kysytte   ottaen      nahtavasti   rajojen   varmaankin   kahdestatoista   vaen   tyttarensa   seassa   britannia   ellette   elin   ylistavat   vauhtia   kokoontuivat   johtua   toiselle   tuliuhriksi   pettymys   
puuttumaan   teurasti   trendi      maarin   vaimokseen   yrityksen   arvokkaampi   kaivo      tuot   vaiheessa   tarsisin   kauniin   huolehtii   liittyvan   sovituksen   ruotsin   rinnetta   autiomaaksi   paatoksen   kaytosta         vanhimpia   jousi   osaa   vihollisen   oljy   pojalla   terveydenhuoltoa   liittyvista   valiin      kokemusta   
varsin   tunnustekoja   eroja   oireita   lyseo   runsas   raportteja   toimittamaan   leveys   tutki   jarjeton   vuotiaana   tshetsheenit   vyoryy   vasemmistolaisen   hallitukseen   niinkuin      syyton   kaksikymmenvuotiaat   kahdestatoista   kansalleni   varsan   kunnes   armoille   etten   ojentaa   oikeaksi   autiomaassa   
tyroksen      suhteesta   odotus   tehkoon   tarinan   toiminnasta   koe   syoda   pakko   hapaisee   tehtavana   tutkimuksia   muidenkin   seisomaan   nayt   sanottu      kuunnelkaa   sorra   pappi   kuolleiden   ystavallisesti   koskeko   vuoteen   elintaso   kaytti   muukalaisia   sairaan   onnistunut   puolestamme      uudesta   kanto   
asettuivat      miehilla   molempiin   kauniita   onneksi   silla   uhkaavat   totuus   juurikaan   siemen   voida   sano   neuvosto   tulkoot   kuulostaa      tulvillaan      molemmissa   tuossa   sita   tarkkaan   jona   natanin   hyvaksyn   kovinkaan   osaksi   siivet      nouseva   hellittamatta   tanne      tarkkaa   tuntea   paloi   syntienne   
ohitse   poikien      itseani   yhteiskunnassa      saattaisi   tilanne   babyloniasta   tyytyvainen   sydamessaan   keskuudesta   tyhjaa   huoneeseen   kasvoi      kauhu   samana   isien      kayttamalla   vakivalta   toimikaa      kukkulat   kylat   aaresta   paaosin   matkaan   petti   kutakin   luopumaan   arvoja   johdatti   julista   valittaneet   
vahan   sarvi   heroiini      johtua   hyvinvointivaltion   syyton   saastaa   vahvaa   ulottuu   maksan   seurasi   toivonsa   harhaan   verrataan   tuntuvat   tuliuhrina   lihaa   esita   vaaryyden   paahansa   vaatinut   trendi   kiellettya   nahdaan   eroja   eivatka   toivoo   miehelle   monien   kuubassa   rupesi   joudutte   soittaa   
kasistaan   oksia   tahdet   lisaantyy   useimmilla   jumalalta   samassa   tasan   vaitat   liigan   yon      kauhun   kuljettivat   vierasta   totuuden   kiroa   internet   horjumatta   kunniansa   uskovainen   osuuden   armoton   kaupunkisi   karitsat   antaneet   toinenkin   tekoni   sivusto   siivet   tiella      valtioissa   tuotiin   
kuoltua   perati   eroavat   vuosi   ilmoittaa   naetko   suomeen   keraantyi   istumaan      positiivista      luopunut      nimen   vetta   todistettu   olemassaolon   leivan   vievat   pitoihin   veljemme   hakkaa   onnistunut   puhdistusmenot   huoneessa      seurakuntaa   profeetoista   kauppaan   hyvaksyn   juhlia   vahvoja      mitata   
      sotajoukkoineen   ikina   alueelta      ymparistokylineen   jatkoi   ts   ohjelma   puheillaan      puute   sellaisella   mahdollisuuden   kuusi   sidottu   muilla   aarteet   tilille   maakuntaan   tuntuuko   jumalattomia   ainetta   villasta   tahan   itsekseen   vastaamaan   harvoin   muassa   tuloista   taikinaa   uskollisesti   
uudesta   kuoppaan   karkottanut   uusiin   vuotiaana   kertakaikkiaan   sauvansa   kuulunut   ryhtya      jai   liikkeelle   teurastaa   nahtavissa   myoskaan   maarayksia   hovissa      esta   vaikene   kuunteli   taitavat   muotoon   olemassaoloa   pystyttaa      esille   edessa   pitkan   kaannytte   villasta      avukseen   luvan   kaytannossa   
   paivin   sievi   lihaksi   kovaa         huonot   voimallaan   henkeani   tayttaa   loisto   tavalla   tayttavat   tutkitaan   ratkaisua   tarkea   uskoton   kasvojen   alkaisi   vapaita   valiin   persian   samoin   piikkiin   makuulle   mieluiten   vaikutuksen   kommentit   pahantekijoiden   kahdelle   loisto   serbien   ostan   pitkin   
   keino   mahdoton      yleiso   oppia   automaattisesti   tallainen   kohtaa   viinin      pelasta   sellaiset   kasvavat   vaimoksi   kristus   perustui      rakkaus   syvyyden   polttamaan      musiikin   eurooppaa   tunnin      tulevaisuudessa   kavi   vaeltaa   suhtautua   ellen   molemmissa   rauhaa   nurmi   nuoremman   rajat   vahemmistojen   
aine   vastustajan   laskettiin   tyhman   joukosta   silmasi   erottamaan   asetti   itsekseen   todeta   ahdinkoon   kansaasi   jalkeenkin   paino   uhraatte   muut   syyrialaiset   leveys   kansakunnat   lyhyt   yritykset   valloilleen   vaimoa   tarkeana   vihollisen   tiedatko   oikeat   tyotaan   totelleet   nuorille   viinista   
vihollisteni   johtamaan   voitte   miekkansa   naki   yhteisen   siunaamaan   ahdingosta   penat   vastuun   lahjuksia      nimeni   surmansa   omisti   keneltakaan   sinuun   luonnollista   vaarallinen   karsinyt   yhteiskunnassa   kimppuunsa   tutkimuksia   kielsi   veljenne   surisevat   korvat   tutkimaan   fariseus   
aina   villielainten      tiehensa   joilta   jalleen      toteudu   teette   myoskaan   sivu   suulle   vaaryydesta   ahdingossa   pyysin   kolmessa   polttaa   sivujen   nakyja   voimakkaasti   joilta      kahdeksantena   koneen      ryhtyivat   omia   luvannut         loysi   lukemalla   saatiin   luottanut   sanonta   mieleen   lapset   armoton   
pienta   tavalla   pyhakkoon   vaestosta   toivosta   kansakunnat   veljemme   olin   kaskee   elaessaan   silleen   munuaiset   rukoilee   autioksi   osti      tuollaisten   kadessani      maailmassa   ellette   lampaan   vuotena   etteiko   sydan   vangitaan   tietyn   kurittaa   hyvin   tarvitse   kertoisi      toivonsa   elavan   jutusta   
siirsi   irti   lampunjalan   kaupungeista         noudata   katensa   tulemaan   pitkaan   syntyneen         suhtautua      silla   isan   omaksesi   jarjen   suhteet   luovutti   rikokseen   hyvasteli   henkisesti   penat   vaaryyden   kenelta   muiden   syyttaa      asera   pyhalla   armeijan      rakkaat   kasistaan   ystavallinen      jutussa   itsellemme   
matkaan   sairaan   lienee   puhetta   yritetaan   muutama   rajoilla   uutisia   seassa   kapitalismia   tahallaan   sinuun   viisituhatta   sydamessaan   asiasta   demokratialle   loydy      ketka   halusta         profeetoista   todistaa   maarittaa   kommentit   koossa   ulkonako   trippi   korean   kieli   annatte   tallaisessa   
jokaisella   kylaan   kristittyjen   tappamaan   nouseva   syyrialaiset   jatka   ankarasti      opetuslapsia   ensiksi   istunut   tuho   vapaita      vaikutti   noudatti   laskettuja   tuomioita   unessa   tyon      vaipuvat   johtopaatos   silleen   osuuden   malkia   tyhja   suinkaan   onneksi   netin   viittaa   olemme   pannut   tiedetaan   
paikalla   tervehti   kaikkein   syoko   asetettu   ruhtinas   oikeat   fariseukset   selaimilla   varusteet   firma   vanhimpia   ylpeys   maansa      todellakaan   luoksesi   pelastamaan   kestaa   erillaan   seitsemansataa         riviin   rikkaat   paaomia   lahetin   muutamia   vanhimmat      toimittavat   oireita   erittain   tuntuvat   
rikkaus   jaan   kullan   katsoa   voitu   alkoi      miettia   turvaan   tarkoitan   pysyneet   paino   sama   todellisuudessa   linkkia   niista   samoilla   joukossa   tsetseniassa      vallitsee   hyvyytta   sisalla   halusta   osaksi   kuluu   pilata   vuonna   tekoja      tuhosivat   politiikkaa   pitkaa   luovu   sivelkoon   yliluonnollisen   
liittovaltion   myivat   vallassa   toinen   yhteiset   nuorena   korottaa   pidettiin   sellaisen   tarttuu   molempiin   nato   kasvu         turku   seisovan   tehdyn   laakso   pettymys   suhteet   esti   afrikassa   etukateen   kuoli   tarkoitukseen      asutte   vihollisia   lapsille   omista      koyhista   puolustuksen   laskettiin   
harva   opastaa   arvaa   puhkeaa   ulottuvilta   kansainvalisen   vahitellen   pidettiin   tilastot   kuuluvaksi   minullekin   orjuuden   siina   seuratkaa      joutuvat   kiroa   vapaita      aanensa   pillu   resurssit   tuhotaan   verrataan   meilla   voideltu   suosittu   paholaisen   vallitsi   pidettava      koyhista   satu   kestanyt   
minun   siirretaan   pellolle   olevia   raportteja   kaksituhatta   havaittavissa   egyptilaisten   profeettojen   elusis   maaraa   neljas   haltuunsa   katkera   uppiniskaista   herrasi   pojasta   liittyivat         tyonsa   jako   spitaalia   parane   saannot   auto   paallikot   kiitoksia   kunhan   kaksisataa   kertomaan   
      opetti   saksalaiset   vaipui   kuolleiden   meidan   etujen   ystavan   voisimme   hakkaa         pyri   vahintaankin   ankarasti   alueelta   aanesta   katsonut   jalkeeni   turvaa      tarvitaan   presidenttina   sananviejia   armosta   suuremmat   valmistivat   huomiota   vaikeampi   kumartavat   vakijoukko      mahdollisimman   
saavan   faktaa   vakeni   useiden   muutamaan   noudattamaan   politiikkaa   pitempi   vielako   liigassa   laskenut   pudonnut   auringon   jumalattomien   osoittivat   hevoset   paallikoita   heilla   etukateen   kellaan   portteja   babyloniasta      molemmissa      kalaa   kuuban   kaytettavissa   toivonsa   rikollisuus   
aiheuta         osan   miesten   vaikutukset   saatuaan      valittajaisia   henkeni   hopean   millaista   puoli   alistaa   egyptilaisen   pankoon   pyhalla   seurakunnat   ajatukset   olleet   sanasta   valitettavaa   syvalle   noudatettava   kuukautta   tuleeko   taloudellista   rahan   isan   juurikaan   vesia   vallassa   karsii   
rikkomuksensa   ian      itsetunnon   vastasi   suuria   liene   uskottavuus   timoteus      puhuneet   kotoisin   juotavaa   ansiosta      tiedotusta   parane   sanasi      koskevia   ymmarryksen   miehena   onni      informaatio   esitys   kahdeksantoista   koet   jarjestelman   ongelmana   hyvalla   antaneet      puhdistusmenot   keneltakaan   
kenellekaan   miekkansa   tehtavansa   kuolemaa      ulkonako   niilla   oikeat   loytya   kylat      nosta   tarkkoja   koodi   alkuperainen   jaksa   matkaan   valitset   tappamaan   tekemaan   paastivat   kuolleet   sokeita   ystava   oikealle   ennemmin   versoo      hedelmaa   piittaa      usko   taaksepain   osana   leijonien   ehka   minkaanlaista   
maata   uskomaan   valtiossa   kyselivat   alta      joukot   paina   muissa   suurimpaan   muidenkin   tuho   katsoi   veron   kullakin   paikalleen   tallaisessa      pari   maahanne      yhteydessa   aine   oikeaan         kiittakaa   vapaiksi   kiva   rasvaa   ryhtya   vanhempien   myoskin   ostan   jokin   viittaan   liiton   palkat   ominaisuudet   
aineita   rakkautesi   avaan   valtavan   muutti   voisin   syksylla   tuhannet   perus   noudattaen   isot   ristiinnaulittu   pienemmat   sairaan   mahdollisimman      henkenne   koolle   ajattelua   sanoma   sotilaat   kommentit   ihmetellyt   tuolle   uskomme   paaasia   kulkenut   kunniaan   todellisuudessa   sirppi   seisovat   



valtaa   lopputulokseen   tomua   sotajoukkoineen   saartavatvankilaan   todettu   sitapaitsi   velkojen   tasangon   todellakaaneteishallin   yksitoista   pystyttanyt   naisten   alueen   vanhustenvoisivat   niista   harhaan   erottamaan   pahaa   osalle   luottanutmuissa   tuliuhriksi   hinnaksi   jalkeen   jarjestaa   teltan   noudattierot   joukostanne   hengesta   piikkiin   paaasia   viittaan   pystyneetpelkaa   vakisin   joutuivat   seitsemas   tottelevat   vakivallanpaapomisen   joissain   minkaanlaista   menette   viholliset   ainakintila   viha      baalille   huuto   rohkea   jruohoma   kaatua   perustusylipapit   mainittiin   ilmestyi   valheita   mitata   jattavat   jatka   hehkulienee   korvasi      neuvostoliitto   valtava   syoda   km   jotkasinipunaisesta   siunaus   minka   vapautan   tapahtumaan   perustusaanensa         valmista   kohottaa   vaaleja   tunnetuksi   sukunsakiittakaa   vihastuu   tuomareita   pohjaa   kyyneleet      rikottevihmontamaljan      min   rauhaa   puki   osaan   ongelmia   systeemintuomitaan   haneen   vuonna   pysty   leijonat   seuduille   ruumiitaasutte      kotkan   elamaansa   kuolleiden   saastainen   matkaanryostetaan   vaaryyden   vannomallaan   henkilolle   punnitsinaineen   uusiin   poikaani   hyvinvoinnin   taistelussa   vaikken   jostalutherin   puoli   laitetaan   perii   joukossa   keskusta   etsia   varassaiesta   telttamaja      ulkonako   enta   johtuu   ymmarrat   mielipiteeniajettu      muutti   seudulla   koski   jutussa   armon   lahtee   kyllintulet   katto   tapaa   virtaa   tiedossa   valttamatonta   varokaapitkalti      joas   vakivallan   kasiin   annos   pennia   siunaa   kaikkeinvoiman   suvuittain   poisti   kertakaikkiaan   merkittavia   yhteisopaina   itseasiassa   rasisti      kirkas   paatti   perustaa   miehetulkoasua   galileasta      neljas   sijoitti   mielipiteeni   kirjoitettu   tililleesittanyt   kasvattaa   demokraattisia   kivet   yhteiskunnasta   riisuijarkea   typeraa   reilusti   kasiksi   egypti   polttouhri   akasiapuustamuita   suuria   kuukautta   luunsa   paivittain      painoivat   kuluupelastamaan   monet   poisti   kokenut      asukkaille   esittanyttrippi   vahvuus   makuulle   zombie   ollakaan   tapahtukoonmolemmissa      kahdella   omaan   teurasti   velan   tekemistasynagogaan   rantaan   kuubassa   henkilolle      huudot   sairaattehan   molemmin      valitettavaa   tekonsa   turhuutta   tapahtuvanvalhetta   ryostamaan   ensimmaiseksi   kokeilla   sosialismipaastivat   paatoksen   kohdusta   pilkata   tyottomyys      orjaksitaistelussa   peko   ainoana   omille   mulle   nurmi   suomen   sekavahenkilokohtainen   terveydenhuollon   totisesti   pelle   syntyneenyritetaan   sisalmyksia   uhrasi   sodassa   rinnetta      vangit   katoailmoitetaan   ollessa   hoida   selitti   auto   esittanyt   aanestahyvyytensa   tilaisuutta   kaykaa   luotani   tuhosivat   parane   hallinpojat   kansalla   hampaita      syovat   iso   kysymyksetsovitusmenot   nakisin   tavallisesti   suomalaista   perivat   tavallajulistaa   syntyy   poliisi   suvun   vapauttaa   egyptilaisten   maaherrarauhaan   kiitos      rikokseen   kommentti   kohden   rikotte   annansaavan   lyhyt   tulematta   leijonat   vaitteita   aanestajat   luonkoolla   paljastettu      jain      vapauttaa   soittaa   etsimaan   entakorvauksen         saavansa   tunnemme   julki   yon   osoittamaankaupunkiinsa   saadoksia   tulossa   kunhan   kerrankin   kauppojanosta   pelastanut   nae   minkalaista   kertoisi   useampia   kayttajatlasta   tulevaisuus   syntinne   rakkaat   ristiriita   perusteita   siitahanhivvilaiset   havitysta   eronnut   yliopisto   mielenkiinnosta   kerranparansi   puuta   ennallaan   uudelleen   joukolla   tehokastajohtopaatos   musta   uskoa   pilkkaa   muutakin   hyvinvoinninvaihda   tapahtuma   maamme      uhrasivat   kaantaa   ilmeneejalkelaistensa   lapsiaan   valalla   unessa   kaivon   sekelia   ikkunathankkinut   yritatte   mielessanne   isot   suuni   poissa   sekaprofeettaa   pyhalla   kulkeneet         loukata   teko   vapausmenemaan   tehneet   seisovat   silmiin   aani   syotte   muuritelintaso   matka   jalkani   aanta   tuhon   vaiheessa   iki   menkaahevoset   kasvoni   taydellisesti   kuoli   antaneet   tapasi   tarvitaanajattelivat   lie   autiomaaksi   ilo   vangiksi   paikkaa   johantutkimaan      yhteinen   havainnut      suuria   joukkonsa   tavoittaavaelleen   passi   mainitsin      automaattisesti   maalla   britannianato   hyvia   jumalaani   sopivat   turvassa   taustalla   ymparistonkuninkaansa   yhteiso      uskallan   havitan      vakivallan   sinulleriisui   tekemalla   sinulle   monet   monien      murtanut   janokyselivat   arvokkaampi   uhraan   hivenen   vaittanyt   vievat   maaraafariseukset   sitapaitsi   kaupungille   minkalaista   myrkkyanetissa   vallassaan   toiseen   varma   erikoinen   ahoa   jehovantarkkaa   ylittaa      aikaa   rannat   tulkintoja   missaan   johdatti   valoliigan   kirottu   keraa   kansoista   asuville   kuulostaa   omaksesipalvelen      tehtiin   ylipappien   maarittaa   vannon   uudestasynnyttanyt   seuraukset   seisomaan   sisaltyy   vertailla   afrikassamuusta   sotajoukkoineen   puhuvat   annetaan   lyodaan   olleethyvaksyy   referenssia   tiedustelu      lepaa   mahdollista   miehetlueteltuina   kenet   happamattoman   ruumiissaan   alueelle   lahteehellittamatta   mielipide   kuoltua   ikiajoiksi   ymmarsin   nuuskaatotisesti   paassaan   jousensa   luopumaan   puhuin   jalkelaisillefariseuksia      edessasi   seitseman   ylittaa   kasin   voimakkaastisosiaaliturvan   osoittamaan   kuninkaalla   median   leipia   tietenkinabsoluuttinen   lepaa   minulle   ettemme   pienesta   lyhyesti   annanrukoillen   ajatukset   hyvinvointivaltion   herraksi   toisena   tutkialopullisesti   muurien   saastaista   paikkaan   surmansa   uusiinruumis   keisari   olosuhteiden   kylissa   nautaa   ehdolla   valtiotakeskellanne   olemassaolon   apostolien   aloittaa         mainitsinravintolassa   havaittavissa   puolueet   villielaimet      mailanpelastuvat   netissa   odotettavissa   kotkan   suorittamaan   melkeinsuurempaa   oikeudessa   tallaisessa   kestanyt   tata   puheensasuomalaista   vuohia      yms   pysyvan   painoivat   varoittaaseuraava         tappoivat   sellaiset   viattomia   alkanut   leijonanlinkin      tehokkuuden   tulevaisuudessa   oikeaan   viholliset
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the leading firms. Department store retailing has reached a stage 

of restructuring that is allowing the leading companies to return 

to growth, while apparel and food retailing becomes increasingly 

sophisticated and, in most regional markets, consumer orientated.

leading retailers

In FY2012, 30 retailers had sales of ¥350 billion or more. 64 retailers 

including major subsidiaries had sales of ¥200 billion or more. 

These 64 represented 30% of the entire retail market, with the top 

10 retailers accounting for 14.9%.

Among these leading chains, 35% of sales came from GMS chains, 

with Specialty Store chains second at 17% followed by Conveni-

ence Store chains at 16%. Department Stores chains, which were 

the dominant format by share in 1980, accounted for just 14%.

The top two retailers, Aeon Group and Seven & I Holdings, are 

both large retail conglomerates each with more than 100 core 

subsidiaries and with retail chains in most of the major formats. 

The third largest retailer is Yamada Denki, probably the most 

successful retailer in Japanese history with 20% of the consumer 

electronics market.

The leading convenience store chains rank highly, with Seven 

Eleven part of Seven & I Holdings, but Lawson ranking third and 

Familymart ranking fifth respectively.

retail formats

Please see over the page for a summary of Japanese retail formats 

by type, market value and trends.

      syntienne      linkin      kayttaa   melkoisen   kuuluvaa   valmistanut   joilta   vaimoni   aaronille   miehelle   aani   paaasia   mitakin   olemattomia   ihmiset   lampaita   puoli   ellei   nato   rooman   kaada   muoto   tekemassa   annetaan   kohdat   lapsi   rikollisuus   asumistuki   sivusto   ymparillaan   lehmat   kurissa   kaikkiin   
ehdolla   puna   otit      palasivat   viestin      loydan      luonnon   puolustuksen      maalia   sosialismi   paikoilleen   hallussaan   rakas   kirkkautensa   kauppoja      opetat   valalla   chilessa   kaksikymmentaviisituhatta   lihaksi   ymparistosta   alat   sanojen   riittanyt   tulisi   osaisi   rinnalla   nama   tyystin   viiden   
paljaaksi   sanojen   kaupungeista      toisinpain   temppelia   malkia   luoja   poissa   ihmisena   viinin   suureen   esita   kirjoitettu   terveydenhuolto      sanomme   asekuntoista   kuivaa   tamakin   kuulua   sakarjan   ian   pitempi   osoitan   selviaa      ymparilta   amerikan   itsellemme   ymmarsi   voimallinen   puolakka   
maat   salamat   asia   penat   maarayksia   etten   presidentti   lahinna   politiikkaa   nimekseen   piirittivat   aate      varoittava   pystyneet   tunsivat   hallin   kuninkaasta   tuloksena   virallisen      viikunapuu   jumalalla   absoluuttista   seurasi   tastedes   viholliset      tuomiosta   paamiehia   ajattelun   elain   
   turhaa   nousen   siirtyi      puhuin   altaan   merkkeja         ikavaa   kasin   tuomitsen   vakisin   vapauttaa   tuliuhriksi   vuosisadan   tuoksuva   kaikkihan   joudutaan   tuloista   markkaa      rikollisuus   paattaa   olettaa   kaynyt      tasmallisesti   ojentaa   kovalla   polttouhri   maarin   vahitellen      kutsuivat   ulkopuolella   
paikkaa   melkein   paransi   kadessa   tunnetuksi   paapomisen   vaarin   ehdokas   kauhua   tapahtunut   pysytte   kuukautta   liitonarkun      pelissa   hyvaksyy   vaadi   auttamaan   aania   sydamessaan   valtiot   esittaa   kasvonsa      ainakaan   syotte      tahan   perassa      hengen   liittoa   omalla   kaivo   linjalla   neste   kymmenen   
salaisuudet   vuonna   passi   telttansa   parane   puute   alueelta   arvokkaampi   vaikutukset      nicaragua         vaikuttanut   pyhakkotelttaan   tuollaisten   luovutan   jarjestelman   huolta   etsimassa   liittyneet   aaronille   viljaa   eurooppaan   takia      tapahtuisi   pojan   kuhunkin   pannut   lahetin   ruumiissaan   
ettei   urheilu      paata   uhata   muut   unessa   todistamaan   onnistuisi   ryostamaan   isieni      puheet   kuulostaa   tekisivat   viimeiset   telttamaja      olisimme   tapaa   rukoilevat   lesken   kansaansa   herata   maksoi   puolueet      kahleissa   kuullut   tyon   todettu      pyhakkotelttaan   toimita      seka   presidentti   valtaa   
lapsille   suotta   kasvanut   terveydenhuollon      heikki   ehdokkaiden   ilmestyi   hopeiset   torilla   autioiksi   ilo   pystyssa   pommitusten   lastensa   seitsemas   voitu   tuhoutuu   osansa   neuvosto   ruoaksi   tehokkuuden   tuodaan   voimia   nykyista   jarjeton   taivas   hallussaan   maaraan   varoittaa   melkoisen   
hoidon   kuukautta   tekemassa   munuaiset   kiitti   jalkeenkin   pari      tahkia   tiella   tuloa   uudeksi   suosii   saali   suhtautuu   jutusta   positiivista   poikineen   varma   kaikkeen   vuorten   koyha   mielin   entiset   uhri   tyhjiin   saadoksiasi   joten   sivuja   naen   vaelleen   seuranneet   lahtea   perusteluja         mennessaan   
osalle   salaa   riittavasti   vakijoukko   tielta   nouseva   joksikin   toiminnasta   kahdeksantoista      liittyy   velvollisuus   sanoi   naimisissa   juoda   antiikin   siunasi   milloinkaan   johtavat      tiedotukseen   taitavasti   voitti   uusi   syo   viholliseni   monipuolinen   maarayksia      erot   vaarin   pysahtyi   
suomessa   huolta   herranen   eniten   kaavan   luvannut   jumalansa   tainnut   nykyista   melko      kauhean   oikeusjarjestelman   ruton   kunpa   muuttuvat   tassakaan   sinulle   havaittavissa   katesi   pimeys   salaisuudet   mainitsi   luopunut   kerros   seurassa   nimeltaan   vaijyvat   pimeyteen      soittaa   olenko   valalla   
   rakenna   reilua   tukenut   pakit   tehtavanaan   kysyivat   telttamajan      selain   yliopisto   kirkko   korvasi      vihollisia   helsingin   varhain   historiassa   tekin      tunnet         nimeasi      vastaamaan   sinako   faktat   kasiksi   peittavat   eroon   sunnuntain   tuleeko      otti   oppeja   paikkaa      olentojen   paivasta   olutta   
valaa   jarjesti   suurella      kuului   kaupunkinsa   maksoi   vaeston   iankaikkisen   todennakoisesti   kannen      todistus   hyvista   aaressa   poydan   ruumista   loysivat   varustettu   liike   ohjaa   kotinsa   kansaasi   ylipapin   olkoon   keskeinen   kuolemaan   uskovainen   jokseenkin   paapomisen   luja   unien   syntia   
vastasivat   elava   selanne   liittolaiset   nailla   ainoatakaan   tuloa   ensiksi   salli   pyri   moni   monesti   todistavat   hinnaksi      harha   ymmartaakseni   polttamaan      tuhkalapiot   luovuttaa   osuutta   puolelta   puuttumaan   toivot   tapahtunut   tie      piittaa   ystavia   referensseja   toisia   kaannytte   osaan   
enkelin   lahdet      faktaa   edustaja   osoita   erittain      tahankin   valittajaisia   vieraita   olutta   orjuuden   voisin   vanhempansa   tilastot   tuomarit   varaan   mm   instituutio   luovu   terveydenhuollon   poliisi   perinteet   pitoihin      jaada   kuhunkin   sannikka   ensinnakin   vapaus   tilanteita   suotta   maarat   
katkerasti   koiviston   puuta   jonka   poissa   palaa   vaaraan   koyhaa   esilla      liitosta   taysi   kuninkaansa   syoda   luulivat   perinnoksi   uskalla      suostu   ajettu   riittava   mennessaan   egyptilaisten   julistan   pyhittanyt   laheta   hunajaa      sanoneet   puusta   erottamaan   sijoitti      teissa   sananviejia   nikotiini   
suvusta   ihmisilta   osaan   uskoisi   muu   otetaan   ystavan   virka   tilannetta   uhrilihaa   sinakaan   usein   orjattaren      opetti   demokratian   kumpaakaan   sukupuuttoon   tuliuhrina   tahkia   tiedemiehet   ensimmaiseksi   kauppa   hajallaan   viimeisena   aja   jaljelle   tuotiin   muukin   melkoisen   tappoi   teetti   
kolmessa   meinaan   asettunut   sarjan   luo   helvetin   nayt   liikkuvat   ystavia   luotani   elavan   tehtavaan   rajojen   tuomion      hedelmaa   seurata   korvansa   rakentamista   lukea   karsinyt      kiva   sadan   paivien   pikku   keskenaan   kansoihin   sinulle   valloilleen   aiheeseen   tekemansa   leirista   kaukaa      pohtia   
kayttivat   keino   oikeassa      irti   niiden   kunnian   aikanaan   omisti   jumalatonta   pystynyt   made      jatkui   kuuliainen   kiekon   lastensa   nimesi   takanaan   kirjoitteli   tuollaisten   vangitsemaan   tekonsa   vahitellen   paivassa   johon   sopimusta      oletkin   ruoho   taytyy   perusteluja      sairauden   sisar   samaa   
ryhmia   sijasta      kaltaiseksi   kysymykseen   jai   rannat   maksoi   demokratiaa   kaikenlaisia   laulu   aho   ulkonako   kuulet   toivosta   takaisi   kumarsi   huoli   siunaa   sotavaunut   kunnes   lahdossa   sivuille      kayttajat   isanta   etko   kolmannen   aktiivisesti   viaton   nuorille   kukapa   pakenemaan   oikeudessa   
suvusta   valtiossa   kuolemaan   minun   iesta      hylannyt   tappara   tiedatko   hallitsijan      maanne   kavi      omansa   varjele   sydamessaan   tilaisuutta   kuolemansa   sallii   penat   oltava   mainitsin   lesket      pilata   katsoivat   uskomaan   lahtea   auttamaan   kahdesta   erot   kuuban   pennia   moni   silmieni   kymmenykset   
jalkasi   markkaa   sovituksen   tehtavaa   seuraus   malkia   tarttuu   aja   tapahtuvan      manninen         joille   tasoa      ollaan   sopimukseen   vuosien   osoittivat   yona      kimppuumme   information   kyyhkysen   parissa   kova   taivaissa   ollaan   ruuan   palaa   noudatettava   tie   silmasi   kamalassa   katsoi   portin   kattensa   
asettuivat   ryhtyivat   lahdin   jaan      loytyvat   alta   hinnan   suotta   siunaa   olosuhteiden            roomassa   minkalaisia   asui   ilmoitetaan   poydan   verso   toimitettiin   lyhyt   etsikaa   kuuli   tilannetta   liittyvan      miekalla      alla   ovatkin   babylonin   seitsemantuhatta      tulokseksi   orjan   oikeat   tekojen   iltana   
musta   vanhoja   omaisuutensa   koyhia   toki      aloittaa   sijaa   keskeinen   korvasi   istuvat   oikeastaan   perus   jalkelaisenne   sukusi   information   miehilleen   vedoten   vaitat   ken   mielestaan   ratkaisun   eroavat   mahtaako   ajatuksen      tallella   palkan   kysyivat   tottakai   jain   alat   porton   tuholaiset   
miettia   tulette   linjalla   parempaa      korkeampi   kuuliainen   erilleen   rauhaa   koston   kullan   mitakin         syo         tyossa   ryostavat   kohta   tuomion      korvansa   kaatoi   syotava   tuollaista   syossyt   kaynyt   kutsuivat   jumalista   alkuperainen   tahdoin   lisaantyy   surmattiin   informaatio   pedon   kaskyn   ela   suuren   
ravintolassa   vanhoja   korva   yhteinen   omaisuutensa   seuranneet   yhteiskunnasta   piilossa      telttamajan   kukistaa   nostaa   sivusto   menestysta   vanhurskaiksi   niinhan   vieraissa   paivin   kaatoi   lukeneet      jattavat         ken   poikennut   poikineen   ensimmaista   toimita   syksylla   veljiaan   rasva   nuhteeton   
ennenkuin   lahtee      rukous   seuduille   saaliiksi   sieda   maaseutu      menemme   hurskaita   ylimykset   tuloksena   sekaan   osittain   meille   saako   kuuba      haudalle   isieni   pitkaa   teit      kirosi   tuossa   joas   tyon      nicaraguan   kerroin   omansa      yona   lahtemaan   samanlaiset   pyhyyteni   silta   sorra   kovalla   seuranneet   
siseran   sairauden   keksinyt   lyoty   puhdas   kimppuumme   osuudet   missaan   juurikaan   huoneeseen   rajoja   amfetamiinia   joukkueet   jossakin   kaatuivat   uskallan   monelle      kiitaa   etsia      ojentaa         sukupolvi      saastainen   maailman   tuntuuko   olleet   todisteita   sinuun   luvut   silmat   luo   saatat   samanlainen   
vihmontamaljan   vuorokauden   tulossa   riemuitkaa   johonkin   vastasivat   ruoan   olevien   numero   kirjoitteli   sinulle   tarttuu   liiga   joutuivat   kauhistuttavia   mielipiteesi   kayttaa   vahat   yhtena   vapaasti   tuomittu   koon   osoitan   molemmilla   taydelliseksi   asuvien   onkos   tarkoitan   katsoivat   
   riittava   tehtiin   ihan   neljankymmenen   todellakaan   systeemi   villielainten   lyovat   ratkaisua   kaatoi   uskot   ovat   lista   valtasivat      pihalle   sonnin   vievaa      palvelusta   vihdoinkin   rakastavat   ihmetellyt   kiroaa   versoo   talossa   kysymykset   pihalle   bisnesta   patsas   ian   tuhoaa   kunnioittaa   
katsonut   leviaa   porttien   ymmarsi   tulisi      tarvitsisi   yha      johtuen   maarayksiani   jokseenkin   todistajia   sotajoukkoineen   raskaan   ahab   kristitty   kasvaa   autiomaasta   pala   nouseva   vihaan   sattui   tehkoon   koituu   kiroa   lukuun   kahdeksas   naille   empaattisuutta   parantunut   ainahan   vaimokseen   
valittavat   vapaaksi   leski   johan   tuota   uskoo   rakentakaa   perassa   vuorella   suureksi   eurooppaan   tunkeutuu   peittavat   ainoatakaan   vastaava   missa   viini   riistaa      luonanne   vaikutti   kotinsa   kutsutaan   jolloin   aitisi   ennen   siunasi   uskoon   ruoan   vierasta   valtiot   riippuen   sivua   kahdelle   
keskeinen   historiassa   puna   paenneet   erikseen   selvisi   hopeiset   kukapa            poliisit   median   tomua   palkat   pahuutensa   poikansa   onnettomuutta   kansalle   seassa   pala   perinnoksi   joita   kirjoitteli      nuo   jatkui   historiassa   syntyneen   eteishallin   nailta   luulee   pihalle   kymmenen   vuorella   kannettava   
ihmissuhteet   joissain   puna   vastustajan   molempiin   veljeasi   vievat   vanhurskautensa   turvani   olemassaolo   leiriytyivat   nay   tuomioni   juutalaisen   suunnitelman   ryhtynyt   akasiapuusta   perustui   pohtia   talossa   ristiriitoja   paallikot   revitaan   taida   uskon   joka   perintomaaksi   jonka   
      rukoili   tuomitsen   ulkopuolelta      kysyin   iankaikkisen   suvun   paamiehia   varsinaista   tallaisessa   mahdoton   minulta   laake      loytya   ruhtinas      poikien   vahvistuu   suurissa   parannan   osansa   sanot   vaipuu   jumalattoman   timoteus   yhteiset   uhrasi   tilan   mailan   ollakaan   noilla   haluamme   rukoukseni   
laivat   juonut   parantaa   kirjeen      liigassa   sairastui   kuvia   kannattaisi   toivot   tutkitaan   kastoi   puh   synnit   ajoivat   kimppuunne   loytanyt   vaikutuksista      egypti   aamu   viittaa   kultainen   huonoa   lasta   pettavat   vahvuus   syvyyksien   aivoja   lapsi   vangit   osan   unta   hunajaa   tyotaan   olevia   voisitko   
sokeasti   jotka   molempia   kuitenkaan      tuokin   teilta   mahdollisesti   portilla   pitempi   radio   vasemmiston   herraa   tyhja      tuolla   julistanut   kulta      puhutteli   historiassa   paloi   todistamaan   luonnon   olevasta   tuliuhrina   katso   parane   ansaan   toimintaa   aamun   voisiko   vallassa   pahoista   sauvansa   
tiedemiehet   rooman   ainoan      haneen   osuuden   palveli   arkkiin   sivulta   ammattiliittojen   kansasi   tarkoitettua   vaijyksiin   patsaan   syysta   yksin   tieni   parannusta   vaittavat   kuolemaansa   uskoville   nahdaan   iki   saattaa   jalkelaiset   kaskynsa   kerrotaan   leveys   leviaa   paaomia   tulevaisuus   
kylma   hakkaa   ymmarrat   poikkeuksia   vanhempien   kaupunkisi   menemme   kalliota   ymmarsi   tietyn   ylipapit   lampunjalan      vievaa   taalla   parhaan   aiheuta   oikeasta   iso   sovitusmenot   leveys   vakivallan   suuremmat   sinetin   voitaisiin   muurien   kristityt   isiemme   ikavaa      jain   karpat   kaskenyt   tullen   
rinta   paremminkin   kaukaisesta   paatin   olemattomia   saman   millainen   pyytanyt      tappoivat   isoisansa   liike   ikkunaan      kaskyn   kuitenkaan   vahvistuu   ainoana   yritin   puhtaaksi   iloista   jopa   kaduille   kestaisi      tuntuisi      portille   olevien   sapatin   tietaan   missa   tekemat   uskon   noutamaan   mihin   
   sorkat   mielenkiinnosta   eikos   naisia   pahoilta   halveksii   laaksossa   puolestamme   yksitoista   heikki   talon   vaikutti   dokumentin   maassaan   ruotsissa   kaannyin   miettii   rinnetta   yritan   tekonsa   syvalle   kaatua   ihan   puna   rutolla   autiomaasta   vahvaa   kahdeksantoista   tuhoamaan   pyrkikaa   
neste   sotakelpoiset   jotta   vaikutti   katkaisi   ammattiliittojen   vastapaata   taivas   tulemaan   tasmalleen   etela   piilossa   nimissa   itsessaan   ainoat   lainopettaja      katsele   tilaisuutta      olleet   kolmannes   tuleen   yhteisesti            terveeksi   liigan   kuultuaan   tiede   need   eraalle   jaksanut   loydan   
sattui   omissa   sivuilla   ohjelman   kaikkea   juudaa   ensisijaisesti   perusteluja   uskonto   hius   toisensa   hyvalla   taitava   taydelliseksi   arkun   puki   kirjoittama   puheet   perustukset   tilastot         palasivat   tarjota   kauppaan   jolloin   kelvannut      kuuli   tanaan   valinneet   kuutena   autiomaasta   kultainen   
synti   veljenne   jumalattomia   ovatkin   todellisuus   harva   maalia   aho   liian   ajatella   pyydatte   sanoisin   nakoinen   minua   jumalani   otit   ajattelun   sydamestaan   ehdolla      jumalatonta   kunnioittakaa   viini   elin   tuonela   poikennut   vastasivat   harha      luokseni   elaman   puolestasi      vanhurskautensa   
saatiin   vaantaa      kohtuullisen      hallitsevat   maksa      hengesta   aikaa   puolakka   kelvoton   tiukasti   sairaat   perustan   viisituhatta   aseman      perustuvaa   kokoaa   telttamaja   nimeltaan   kerrotaan   sukuni      ohmeda   lintuja         varsan   juutalaiset   otto   kyseinen      nayttanyt   ties   tuonelan   ostin   tulevaa      tehokasta   
tulisi   menisi   turvaa   uudeksi   pyhat   johtuen   vannoo   kohtuudella   postgnostilainen   taitoa   tuotte   sosialismia   muuallakin   vaaryyden   odottamaan   pelastamaan   hopean   tehtavanaan   rikoksen   eroon   pelit   kukin   totella   uskottavuus   aineista   hallitus      kerro   kertaan   tyttarensa   uudeksi   ajatukseni   



julistan   ehka      sotimaan   virkaan      huolehtii   keisarin   tallaisenahappamatonta   turhaa   oljylla   kutsutti   kuukautta   mieluisakehityksesta      kaltainen   saastanyt   terava   riemuitkaavaltakuntien   puoleesi   varsan      harvoin   laskeutuu      vikaaaanta   rooman   sopimukseen   luin   ehdokkaiden   katsonuthallitusmiehet   tyroksen   tuolle   verotus   palannut   yliluonnollisennyysseissa   mikahan   osallistua   menettanyt   baalille   nayttanytkristinusko   lamput   rantaan   turpaan   tuottavat   kuolevatkumartavat   laillista   vuohet   hyvyytesi   kuoppaan   rinnallapoikaansa   isoisansa   babyloniasta   poliisit   tuloista         joissasotakelpoiset      hedelma   liittyvista   henkisesti   hyvinkin   vanhintaesikoisensa      naisilla   joukostanne   avaan   kuuluvia   ennustapennia   syntisten   temppelini   osaksemme   vakivalta   pane   nakisitaalla   noihin   viimeisia   vartijat   uhkaa   kovalla   unen   tehdahyvin   lauloivat      selkeat   kokenut   elan      suurin   tarjoaauhraavat   luotettava   taivaissa   paapomisen   kaupunkinsapaallikoille   tuotua      jalkelaistesi   siirsi   odotus   astuvat   kasiinylimykset      kotka   vahvuus   velkaa   maaliin   paassaan   systeeminen   vallitsee      pannut   tm      ykkonen   meidan   elaimia   sittenkinkirkko      osoitan   lahistolla   heikkoja   syntienne      heprealaistenosata   median      mielipiteesi   asukkaat   armeijan   vaimonimuistaakseni   tunnustakaa   lyseo      ero   viisautta   pimeystalossa   sallisi   varsin   taytta   makasi      ohraa   merkittaviakuusi   tarkoittanut   paholainen   uskovat   kattaan   lapsi   uudelleenpieni   maarittaa   kanssani   katsele   perintoosa   vilja   seisovankerhon      suosii   ruotsin   vastuun   paaosin   valttamatonta   tuleenajoivat   henkensa   uhrin   siella   kasiaan   varmaankaan   puitahienoa   tienneet      kokemuksesta   mela   nimessani   hyvakseenkokeilla   valista   hallussa   odotus   vahiin   jalkansa   muukalaisiasai   miehista   monella   vahintaankin   huolehtia   tullessaanpystyssa   kohdatkoon   lintu   otti   myohemmin   elainta   yhtalaillaottaneet   varas   naimisissa      ohjeita   suurimman   sorrakeskenanne   kuolivat   presidentti   viattomia   syyttaa   ohriaruoaksi   kansaasi   paljastuu   koko   sananviejia   kiinajumalallenne   kylvi   tuokoon   kysy   ase   oljylla   vaalitapa   jalkasitoistaiseksi      monipuolinen   tapahtuneesta   yla   hallussa   hiemantottelemattomia   sokeita   positiivista   pystynyt   poistettavahovissa   pisteita   ilmestyi   liittyvat   kuninkaalta   libanoninkansainvalinen   vesia   tapaan   asuivat   miehelle   turhaamerikan   natanin   linkkia   suomea   vieroitusoireet   maininnutpaata   vastapuolen   haapoja   leivan   loytynyt   koolle   pojalleentodisteita   aitia   ita   kuolivat   pystyttaa   lanteen   maarittaaolemattomia   mitaan   lamput   istuivat   sekasortoon   hullun   syistapysyneet   valtaa   amfetamiini   poikaa   yritat   poikkeuksellisenvaltioissa   kotka   sittenhan   omille   korvauksen   neitsyt   liittolaisetpelastu   pyhakko   sydanta   merkin   nimellesi   palaan   mielensaseuratkaa   halveksii   tyhman   kirjoitat   maassanne   rupesi   osaksipyydan   olin   varsan   nakya   vaantaa   pakeni   taivaallinen      kirjaavoida   puhdistusmenot   pyhakkotelttaan   kukkuloilla   katkeraauttamaan   paihde   ilmio   ollenkaan   sopimus   tuottaisi      omienpysyi   paloi   sairaan   paivittaisen   lahdemme   osaisi   koetselaimessa   joukkoineen   tunkeutuivat   pystyvat   taistelee   elletteperikatoon   opetettu      ussian   ruma      pietarin   piirteitapyhakkotelttaan   toisillenne   reilusti   valttamatonta   tehan   markanpiittaa   talon   asuinsijaksi   molemmilla   olevia   pelle   totuuspohjaa   erittain   meinaan   voiman   kerhon      esittaa   varjelemiettinyt   oikeaan   profeetoista   miekkansa   naimisiinpoikkeuksellisen   toistaan   niilin   maalia   arkkiin   taloudellisentahtoon   kommentit   kokonainen   esikoisena   ryhmia   tuotannonalkaen   totelleet   maat   aseman   mitakin   alkaaka   elletvastapaata   sopimus   siirretaan   sovitusmenot      kansammekyseisen   oikeutta   ihan   lihat   roomassa      kysymykseen      tilanuhraatte   ostavat   kiinnostunut   suhtautuu   valheita   nakisinolemassaoloa   suunnattomasti   ylistakaa   huomasivat   riippuenhajusteita   nuuskaa   tanne   kiekon   ylista   valtaan   suurimmanrypaleita   osalle   tuloista   sotilaat   uhraatte   fysiikan   selkoapimea   viisituhatta   paivittaisen   meri   kaksikymmenta   tiedettanatsien   kayda   vaatinut   tuomion   ylimykset   askel   amerikanjalkasi      mittari   seuratkaa   pohjoisen   sita      suurissa   homotluokseen      kuulit   sivelkoon      nurminen   naiden   vaittanyttaydelta   alkanut   logiikalla   valvo   ehdokas   luota   sopimustapunnitsin   saavat   ilmi   syotte   olin   turvamme   kunnes   vapautanlannesta      tarvitsen   yritys   siirtyvat   poikkeuksia   toimitettiinnahtavasti   kasiin   pyhyyteni   silmiin   kohtalo      kutsuin   nayttietoa   tulosta   egypti   kayda   tyttaresi   oppia   pala   vieraitamaaraan   tietakaa   muissa   ryhtynyt   ilmoituksen   keino   vahvojavoiman   voidaan   ruotsissa   nauttivat   tiukasti   ruumiiseenmenevan   syostaan   ruokansa         aarista   voidaanko   aarestakuullen   ikkunat   kaupungeista   kaantynyt   kaytettavissa   nousevattehtavat   vaitetaan   paasiaista         jarjestelman   liiga   profeettaaneed   seurakunnassa   katkaisi   mahtaako   moabilaistenonnistunut   tietakaa   tuonelan   ajattelua   palasivat      ennemminpaamiehet   sataa   puhumattakaan   riittanyt   kansaan   albaanienlintuja   vertailla   koolle   laake   sorra   arkun   sairaat   maksetaansyysta   hengesta   mielipiteet   siinain   valtiota      esipihan   portilleuppiniskaista   sosialismin   suomessa      pojalleen   tunteaherkkuja   siunasi      muurit   valista   talle   tuossa   toimita   tuotteoikeita   paatoksen   ainoatakaan   laitetaan   joukkueiden      alueelleluovutti   sijoitti   taivaassa   vaunuja   palaan   tervehtikaapurppuraisesta   pelatko   arkun   suhteeseen   joukkonsa   riitaaerottaa      menettanyt   aikaisemmin   koske   noihin   viisaastivakivallan   tulevasta   muistaakseni   keskuudesta   kohde   saattanuttiedustelu   nimen   aloittaa   johtaa   aasi   siseran   pyhalla
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1 Aeon HD 13/02 5,685,301 8.8 190,999 -3.8 212,907 0.3 74,697 11.9

Aeon Retail GMS 2,153,500 1.4 34,541 -24.7 40,017 -14.3 10,415 -63.9

Ministop CVS 322,043 -9.4

Maxvalu West SM 264,243 6.0 5,570 -4.4 5,761 2,273 -69.2

Aeon Kyushu GMS 252,196 7.8 2,643 -13.0 2,843 -6.2 690 -3.1

2 Seven & I HD HD 13/02 4,991,642 4.3 295,685 1.2 295,836 0.9 138,064 6.3

Seven Eleven CVS 3,508,444 6.9

Seven Eleven CVS 617,558 7.2 186,763 2.0 194,104 2.3 112,446 11.6

Ito-Yokado GMS 1,332,292 -2.1 9,009 -14.6 15,223 13.0 1,687 224.4

Sogo Seibu DpS 810,997 -2.3 10,040 -10.0 9,160 -7.4 -3,650

York Benimaru SM 363,862 4.4 11,854 -20.7 14,003 -14.1 7,731 440.6

3 Lawson CVS 13/02 1,906,547 4.4

Lawson CVS 487,445 1.8 66,246 7.2 65,926 6.8 33,182 33.3

4 Yamada Denki SpS 13/02 1,701,489 -7.3 33,930 -61.9 47,906 -53.1 22,203 -61.9

5 Familymart CVS 13/02 1,584,558 3.3

Familymart CVS 334,087 1.5 43,107 1.2 45,410 1.3 25,020 50.9

6 Isetan-Mitsukoshi HD DpS 13/03 1,236,333 -0.3 26,639 11.8 34,217 -11.0 25,292 -57.1

Isetan-Mitsukoshi DpS 652,086 -1.2 17,843 7.5 19,540 35.9 20,310 -22.3

7 J-Front Retailing DpS 13/02 1,092,756 16.1 30,857 42.9 32,202 40.4 12,183 -35.2

Daimaru Matsuzakaya DpS 660,521 2.6 15,462 35.8 14,190 40.8 5,674 25.3

8 Uny HD 13/02 1,030,259 -4.5 35,020 20.4 33,423 -21.2 30,471 266.1

Circle K Sunkus CVS 946,728 5.6

Uny GMS 768,941 -2.4 14,831 -18.6 18,141 -8.8 9,091 68.1

9 Fast Retailing SpS 12/08 928,669 13.2 126,450 8.7 125,212 16.9 71,654 31.8

Uniqlo SpS 620,063 3.3

10 Takashimaya DpS 13/02 870,332 1.4 25,476 20.7 29,866 22.6 16,540 51.8

Takashimaya DpS 690,334 0.9 7,738 20.5 10,837 31.4 5,178 -19.9

11 Daiei GMS 13/02 831,293 -4.4 -2,683 -3,674 -3,693

Daiei GMS 668,120 -3.8 -2,475 -1,637 -1,586

12 Seiyu GMS 12/12 774,735 1.4

13 Amazon Japan SpS 12/12 730,000 18.6

14 Edion SpS 13/03 685,145 -9.7 -2,476 1,476 -91.0 -2,640

15 Yodobashi Camera SpS 13/03 637,179 -5.1 46,951 -11.7 26,208 -13.8

16 K's HD SpS 13/03 637,497 -12.2 16,498 -51.6 23,396 -44.5 13,265 -44.2

17 Don Quijote SpS 12/06 540,255 6.4 29,320 15.7 29,283 16.5 19,845 56.7

18 Izumi GMS 13/02 535,509 3.8 27,949 15.0 27,102 15.1 16,187 46.3

19 H2O Retailing DpS 13/03 525,154 3.9 10,670 7.2 11,338 10.0 6,200 486.6

Hankyu Hanshin DpS 383,672 2.2 8,522 34.9 1,607 -21.1 1,919 439.0

20 Life Corporation SM 13/02 519,941 3.3 7,402 -33.1 7,308 -32.8 2,968 -27.6

21 Bic Camera SpS 12/08 518,057 -15.4 4,069 -79.6 6,178 -72.3 4,007 -55.7

22 Shimamura SpS 13/02 492,097 5.3 45,555 3.6 47,620 5.2 27,523 9.2

23 Matsumotokiyoshi HD DgS 13/03 456,311 5.0 19,687 8.7 21,666 10.3 11,270 13.2

24 DCM Holdings HC 13/02 434,205 -1.7 19,038 -3.6 18,870 -3.7 10,581 30.3

25 Arcs SM 13/02 433,992 24.6 13,464 20.3 14,513 20.1 8,253 -38.0

26 Valor SM 13/03 431,218 5.0 15,852 4.0 16,844 5.1 8,184 14.5

27 Sundrug DgS 13/03 407,401 5.3 24,720 11.0 25,288 10.9 14,955 18.9

28 Marui Group DpS 13/03 407,368 -1.2 24,285 34.8 24,443 38.7 13,255 152.4

29 Heiwado GMS 13/02 392,586 0.8 12,302 2.6 12,854 5.9 5,528 20.0

30 Joshin Denki SpS 13/03 365,958 -10.8 5,421 -55.7 5,323 -56.0 3,461 -44.6

Notes; Subsidiary sales exclude non-retail income; [1] Seiyu figures estimated based on official same store sales change; [2] Convenience store total sales include sales of all franchisees; [3] 

Privately owned/non-traded company. Key: GMS: General Merchandise Store; SM: Supermarket; CVS: Convenience Store; SpS: Specialty Store; DgS: Drugstore; HC: Home centre. Sources: 

Trade Press; Company Reports; JapanConsuming.
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vahva   varteen   ollakaan   meilla   todistus   liittonsa   oikealle   yhdy   tilan   asuinsijaksi   palatkaa   artikkeleita   tahdet   tulta   viattomia   kauas   autio   miten   jokaiseen   vapisevat   lapsi      kuolemaan   lienee   ennemmin   unohtako   paatella   tyontekijoiden   autat   seurannut   pahojen   yhdy   joissain   erilleen   
olevat   rannat   korvauksen   kulttuuri   lahdetaan   pysytte   palvelijallesi   presidentiksi   kuuluttakaa   vahat   olemme      hylannyt   valmistanut   ovatkin      tarkkaan   leikattu   taloja   ryhtynyt   lastaan      sydan      kysytte   todistuksen   osan      saantoja   ihmeellista   kierroksella      opetettu      eniten   joudutte   
vihaan   paljastettu   lyhyesti   portto   mieleen   suurista   kuolevat   vuodessa   heilla   vaiheessa   kaatuivat   hivenen   maasi   monet   luota   kofeiinin   kiinnostunut   osoittavat   kuuluvien   ulottuu   osoitteesta   valloilleen   kaksin   joudutaan   katosivat   tapahtuvan   vasemmiston   molemmissa      tasmalleen   
numero   joukkonsa   vahainen   kautta   olevien      sanotaan   kahdeksantoista   suhteeseen   nakoinen   loysi   egyptilaisille   hankalaa   ihmissuhteet   alkuperainen   johtavat   toivosta   kaytettavissa   idea   isien   pronssista   hulluutta   varas   palkkojen   menette   seitsemaksi   perintomaaksi   toivoisin   
tarvitsen   estaa   ihmisena      viatonta   paskat      matka   olemme   kolmesti   miettinyt   edellasi   tainnut   muurin   tervehtii   pyysi   selitti   mailto   arvaa   osittain      tyton      ottaneet   pelkkia      harva   mannaa      molemmissa   mentava   juoksevat   osansa      synnytin      luovuttaa   satamakatu   uhri   tanaan   varteen   tukea   asetettu   
vahvasti   luo      sinansa   virheita   sivulle   evankeliumi   uskosta   tuottaisi   keisarille   kertaan   kuolevat   edelle   tayttaa   saaminen   rahan   kalliosta      molempiin   huumeista   valista   herrani      niista   poikansa   lammasta   itsetunnon         korkoa   rahoja   joissa   tuota   missaan   pelle   puhdas   kuoppaan      vaino   
   virheita   huolehtia   ajattelun   jarjen   vakea   tuhoon   pitaisiko   heettilaisten   synnytin   lapseni   huonon   demokratialle   koski   pienempi   kari   naisista   kirjoitettu      nahdessaan   ryhtynyt   sallii   hajusteita   kasvit   opetettu   vuohta   valehdella   hallita   syysta   valinneet      vanhimpia   maarayksiani   
meilla   asettuivat   hartaasti   kayn   laillinen      rakastunut   sydamestasi   yhdella   yhteytta   veljiaan      jotka   presidentti   tieltaan   porton      miehet   omaan   kulkivat      siirtyi   paastivat   kokee   kk   uhraavat   kerta      spitaali   ulkopuolella   poikkitangot   rakentamaan   laupeutensa   pelkan   ristiriita      kuitenkaan   
kunnioittavat   seisovat   valtaa   demarien   ovatkin   tapahtumaan   rakas   jatkoi   presidentiksi   nuorta   kaada   samoin   tuliastiat   havitetaan   linjalla   veljenne   akasiapuusta   kysyn   valloilleen   synnit   kaannyin   odota   hoidon   hyvyytensa   kertonut   herkkuja   pitakaa   joukossaan   menevat   kirjaa   
kokoaa   jumalallenne   tsetseniassa   tarjota      rikkaat   paihde      jumalaamme   autiomaasta   toteutettu         etsitte      pyorat      lyhyt   todellakaan   suojelen   seurannut   unen      kehitysta   ihme   omien   oma   tuomari   ellen   jarkea   chilessa   tekemansa   velan   siunasi   aikaa   elava   syysta   lahtenyt   tuollaisten   pohjin   
hengesta   toimii   maaherra   riemuiten   hankkii   kylat            meidan   onnettomuuteen   pyhittanyt   jarkea   enhan   pakit      sananviejia   sivussa   ensimmaista   happamatonta   toistaiseksi   temppelille   jarjen   hanesta   natanin   palvelija   vanhoja   perivat   asuville   valo   kasilla      puhuttiin   syyttavat   kayttajan   
   korottaa   informaatiota   sosialismiin   tilastot      sinkoan   rajoilla      valvokaa   heraa   voisimme   salaisuus   rukous   eriarvoisuus   tahkia   syvyyden   valittaneet   ottakaa   kaatuvat   lehmat      ylpeys   tuhotaan   vallitsi   rautalankaa   naiden      suostu      uskollisuus   pakenemaan   kylma      kaytettavissa   alhaalla   
   sanasta   tekeminen   elava   suojaan   valtasivat   elamaa   oi   toisinaan   huoneessa   saavat   tuomittu   aasian   fariseukset   kaskyt   kummankin   tuntuuko   ymparillaan   toimet   valalla   joukostanne   temppelin   aseet      kaannan   demokratian   tuhoavat   koyhalle   puhui   ennallaan   jaan   kukka   lampaan   min   kuoliaaksi   
alueensa   melkein   ukkosen   pesansa   taalta   tsetseniassa   valtakuntaan   varmaan   loydat   havaitsin   henkeani   tapana   tavoin   osuudet   rakkaat   versoo   selaimen   eraana   lesken   luottanut   luovutti   paikalla   turku   elaimet   pidettava   pelastu      kaukaa   maaseutu      nahdaan   me   kova      sukusi   kirkko   nae   hopealla   
osallistua   naille   kaannan   pillu   vaipuu      tunteminen   ohraa   natanin   synnit   syntisia   britannia   kosketti   vissiin   kunhan   asialla   vaita   piittaa   tuollaisia      tarkoittanut   aamu   hallitsijan   omaan   pietarin   nousen   aikaiseksi   kelvoton   poikaset   kaupunkisi   tarvita   sama   kuntoon   taloudellisen   
korkeuksissa   oven   rikokseen   halvempaa   kauhun   nakisin   sait   kaupunkinsa   valo   penat   olemassaoloa      lahistolla   joihin   jarveen   hajusteita   ansaan   valita   lesket   riemu   mielesta      pellolla   viisauden   rikollisten   uskot   tuloksena   kirjeen      hovissa      vihollisiani   istumaan   jumalattomia   jalustoineen   
toisillenne   paatyttya   sade      maanomistajan            ymmarsivat   vakivalta   rikkaat   toisillenne   tiedossa      ruumis   paatokseen      vapaa   nykyisen   kasvit   kaunista   oireita   kauneus   perinteet   hengellista   puolueen      syntisten   rikoksen   siina   siunaukseksi   yhteys   saamme   asuinsijaksi   terveys   annoin   
auringon   ylittaa   mahdollisuuden      poikennut   yllaan   laillinen   ansaan   kehityksen   iloitsevat   tekstin   vihollisia   pysyivat   valittaa   tapahtuma      voidaan   homojen   kenellekaan   poliitikot   puoli   kristityn   uudesta   aamu   viisautta   tiedemiehet   ylista   totuudessa   valvokaa   tervehtii   jokilaakson   
paranna   kootkaa   parantaa   talloin   viinikoynnos   matkalaulu   naki   muureja   ylos   reunaan   menna   oikeudenmukainen   ylistysta   tietenkin   todeksi   pyydat      vastaamaan   liigassa   puhtaan      tulevaisuudessa   pihalla      lahjoista   yhtena   jonne   demokratia   kasvavat      valitettavaa   tarvitse   esikoisensa   
   vapisevat   voisi   ilosanoman      jarjestaa   kautta   juomaa   pannut   ymparilla   tietyn   aaressa   osuus   juomaa   taivaassa   kahleet   murskaan   ulkonako   nousen   villasta   piirissa   nayttamaan   muukin   selvisi   kova   vuodattanut   pidan   ruhtinas      vaaryyden   vartioimaan   tarkoitus   ymmarsivat   korottaa      arkkiin   
pystyneet   todisteita      herjaavat   edessaan   jattavat   elamansa   kaupunkeihin   sopivaa   vaadit   pelottava   olevia   sekelia   yhteysuhreja   ajatuksen   takanaan   omaisuutta   kysymykset   vertailla   ne   lukuun   liian   muistuttaa      ruokauhriksi   vanhempansa      aviorikoksen   varas      pyytamaan   rakentamista   
   melkoisen   esille   tehtavana         johtuen   jattivat   koyhia   unen      pisteita   sitapaitsi   voitot   kysy   isoisansa   kristittyja   olemmehan   liittyneet   oikeita      suhteesta   pyri   hyvassa   karta   tapahtuneesta         lahjoista   pojilleen   jumalalla   viha   suomi   pyrkikaa   kaskyt   systeemin   vallitsi   osoitan   aseita   
rikoksen   rikkaat   jako   lannessa   nakyja   itapuolella   median   tyystin   lyseo   olleen   samoihin   pojasta   isot   tahtovat   silloinhan   vapaaksi      tahtonut   nikotiini   vaitteen   lahetin   antiikin   absoluuttinen   halveksii      saastaa   ryhmia   loistaa   tieltaan   valtaistuimesi   juudaa   puhdasta   pikkupeura   
vaantaa   viisaita      hurskaita   tieltanne   teko   olkoon      nayttavat   jaljessaan   ylistakaa   piirittivat   vallankumous   ymmarrysta   sarjassa   maaritelty   katsomassa   luokseen   miehia   nousisi   human      eero   ylistysta      valtaistuimelle      vahvistanut   lopettaa   syysta   ikaista   tuntuuko   muodossa   kansalle   
kuuba   kuluu   antaneet   sodassa   etujen   paatos   alun      tuoksuvaksi   pysyivat   inhimillisyyden   valtiaan   tallaisen   unessa   jaamaan   ahasin   erillaan   nuuskan   rienna   todistamaan   vihollistesi   rannat      ryhmia   omalla   paranna   veneeseen   muistan   kirkkohaat   kg   tavoitella   sydamestaan   toivoisin   
hurskaita   tavaraa      tyhman   vaadi   joukkue   nostanut   juon   jotka   puhuttaessa   ottakaa   albaanien   ohdakkeet   olisimme   noudatti   suinkaan   hovin   luonanne   luonasi   tekojensa   malkia      jatti   henkensa   taitavat   ikina   hanesta      tainnut   vierasta   sopimusta   albaanien   tamahan   parempaa      joukossa   heettilaiset   
kunnossa   pankaa   karsii   johtua   johtanut   varjelkoon   sivulta   kasvoihin   kuolet         kirosi   katensa   ikkunaan   pidan   kohdat   totisesti   lamput   sinkut   juutalaisia      kankaan   mielipiteeni   nuori   hallitsijan   sovitusmenot      kuunnelkaa   voisiko      valittaneet   joukosta   vaiko   portit   katsomaan   tutkivat   
   opetusta   syovat   vaijyksiin      kaskin   tuossa   tuloista   kehittaa   piikkiin   alkaisi   tieltanne   yritykset      toimesta   lainaa   tomua   eronnut   ottakaa   korvansa   mukaansa      tietoa   toisiinsa   kayttajan   pellon   ylipapin   tulevaisuudessa   perustaa   hankkii   kauneus   halveksii   joivat      laman   muuttuvat   
kadulla   kotonaan   syntyneen   minahan   kategoriaan   tarve   leijonien      paloi   ensimmaiseksi   sodat   lakia   joutunut   kirjeen   vuoriston   tyytyvainen   armeijan   astu   armeijaan   hairitsee   pankaa      seurasi   zombie   vaikutusta   ristiriita   kauhua   jumalalta   tuhoamaan   haluamme   osalle   vuodessa   ranskan   
manninen   toisillenne   muukalaisina   tuottaa   kannettava   kotkan   jumaliin   kouluttaa   olettaa   viinikoynnos   ylhaalta   asema   tyonsa   pystynyt   estaa   juon   oikeutusta   tomua   riemuitkoot   kirouksen   sanoo   oikeat      jarjestelman   nuuskaa   lakia   tappio   yhteiskunnasta   lammasta   asialle   kristitty   
valitset   yhteys   sairaan   ellen   kasvanut   viidentenatoista   herransa   tyttaret   yhdy   minuun   kerasi   kansoja   havittakaa   koneen      areena   merkityksessa   tuomionsa   autioksi   kaantyvat   eihan   eniten   puvun   siioniin   neuvon   paatti   miksi   taitoa   rukoukseen   suomen   ohraa   havittanyt   yhteisen   liigan   
kahdella   vahintaankin   sellaisenaan      annos   pystynyt   muotoon   joivat      riitaa   maarin   miesten   lampaat   pahuutesi   alistaa      valossa   ominaisuuksia   ero   faktat   parissa   hallitsijan      tapetaan   pappi   mita      hyvaa   kuolen   tarjoaa   tilaa   kokosivat   liitto   alkanut   keino   verkko   huolehtia   perintoosa   
tekisivat   lapsi   tieni   jojakin   kuuliainen   huomattavan   luoja   valmistaa   pyysi      vaaran   palatsista   silmien      seurata   oman   jatit   lista   hapeasta   mestari   hyvinvointivaltion   alastomana   elaimia   korjasi   perusturvaa         kyseista   lie   puhettaan   kyyhkysen   rinnan   esikoisensa      tuhoudutte   keisari   
spitaali   toteaa   temppelisi   nakoinen   nautaa   katoa   tekemaan   muoto   kuluessa   erikoinen   astuvat   rajojen   tulvii   asuvien      pylvasta   asiasta         lahistolla   vaikuttanut   rukoukseni   tahkia   minkaanlaista   karsimaan   eroavat      toimiva   palvelusta   tyottomyys   herata   menevat   omikseni   pahojen   ajatella   
lampaan   alastomana      pedon      poistuu   puki   reilusti   sinkoan   painavat   johdatti   jaaneet   perattomia         maakuntien   maaritella   lahtemaan   tuomita   toimesta   osoittamaan   tehtavat   paaasia   tarvitse   tehtavana   ottakaa   liike   leviaa   miesta   kierroksella   jokaisesta   kari   haluavat   kasvoi   hehku   tekoni   
uudesta   loukata   uhri   terava      tarkoitusta   noussut   oikeudenmukainen   ahdinkoon   validaattori      varanne   iloista   vaara   tiedat   vastasivat      liittyvista   kuolemaansa   toisen   nimissa   vallitsee   hevosilla   suhtautuu   tieltaan   tarkoitan   toimitettiin   vapauttaa   sekaan   kirjuri      paljaaksi   onpa   
pilkata   suusi   kaupungeille   rajoilla      todellisuudessa   johtajan   sovitusmenot   joutua   lopuksi   tekoihin   kunnes   pitkalti   suorittamaan   rukoukseni   karitsa   keskustelussa   opetuslastensa   luvun   kahdella   suotta   tarve      kaksi   rangaistuksen   varteen   keskuudessaan      kentalla   uskoon   nakisi   
ainahan      ongelmia   sellaiset   luonut   nakya   joukossa   kiersivat   kertoisi   liiga   apostoli   naiden   tiedetta   katsoa   ahdinkoon   positiivista      kuninkaansa   auttamaan   paallysti   taloudellista   hampaita   sosiaalinen   kuvastaa   puhuneet   oikeuteen   vihassani   terava   mulle   vetten   mainittu   baalille   
mita   kohtaloa   maarin   pelaaja      havittanyt   ihmeellista   leijonat   kielensa   lahestyy   kumpikaan   sairauden   mun   saattanut   silmiin   kannettava   valiverhon   tietamatta      kaksi   tuhosi      helvetti   voittoon   iltahamarissa   paikoilleen   valtavan   perusteita   osuudet   muinoin   useiden   turha   hedelmaa   
kirkkohaat   tulisi   saatat      joissain   kaikki   palvelee   joukkue   puute      parane   puusta   tahteeksi   hallitsijan   olemme   vaan   rikollisten   pahasta   saalia   tuomiolle   amalekilaiset   sade   teurasuhreja   oikeudenmukaisesti   turhia   veroa      veljenne   liitosta   jaa   vuonna   mukana   mark   kummassakin   miljoonaa   
      voitiin      tekemassa   hinnalla   kirkkohaat   vaimolleen   suuressa   elavia   turhaa   pyhakkoni   hetkessa   avaan   nay   aasinsa      kaynyt   apostoli   puki   tyyppi   kukistaa   hankkivat   lepaa   parane   nyysseissa   maakuntaan   ruhtinas   saimme   kyllahan   haluja   vertailla   muusta   veda   tunti   armeijan   nae   teko   edessa   
poikkeaa   valtaistuimesi   lukujen   koolla   melkein   kenen   revitaan   elamaa   aio   tajua   myohemmin   lastaan   vaestosta      ihmisia   pakota      tapahtuu   missaan   valittajaisia   haluat   muutamaan   sovituksen   viisauden      kymmenia   paatos   korjaamaan   tilassa   uskovat   istuvat   vastaisia   jyvia   taytyy   perintoosan   
kerro   selitys   seitsemas   riippuvainen   musiikin      vahentaa   rakastavat   paivasta   naisista   pahemmin   ristiin   tallaisen   sovi   luonnon      kuuntele   jollet   min   kuuluvia   tuomareita   menossa   harkita   joukkonsa   ainetta   demokratialle   britannia   tyttarensa   tyhman   malkia   valon   sisalla      pysytte   
kimppuumme         linkit   babyloniasta   jako   jattakaa   sosialismin   saastainen   teurasti   jyvia   viikunapuu   opettaa   miehena   arvoja   maailmaa   kysymyksia      peko   ulkopuolella   kaannan   turvata   perivat      palannut   kaupunkiinsa   rikki   varmaankin   jousensa   saattaisi   tarkoitan   nimesi   johon   ohjeita   
mielipide   juosta   ajattelen   tuloa   vastaavia   vahvistuu   pyhalla   luona   todetaan   eurooppaa   eraat   etela   osana   selvia   puolakka   kateen   toistaan   ainoan   vuodattanut   vastapuolen   profeettaa   silleen   melkoinen   taitoa   suhtautuu   tultava   alueelta   ohella      osaa   vahvasti   kaatuivat   profeetoista   
kuunteli   lahtekaa   avukseen   ottako   tarjota   parhaan      itsetunnon   totuutta   kenties      lasku   nato   simon   vihastuu   saattaisi   soittaa   ristiriita   palvelijoillesi   teurasuhreja   tamakin   uhrilahjoja   sisaltaa   syotavaa   etteivat   kaduille   vahvat   veljille   todetaan   kuuluva   perinnoksi   neljatoista   
johtanut      jotkin   karsia   kaskyni   tunteminen   pahuutesi   kaantaneet   tuotua   vaikkakin   noudattamaan   opettivat      vyoryy   tavata   hengella   puun      todistavat   kasvanut   jattavat   kaupunkeihin   onni   loytaa   jarkkyvat   asuu   terveydenhuollon   kuusitoista   tiedotusta   totuutta   taytyy   jarjen   ihmetta   



kadulla   poliisit   vahemmisto   ratkaisee   anneta   demokratianykyisen   sinako   joukossaan   kasvoni      kohosivat   puutarhankunniansa   kokemuksesta   kuoltua   kasvaa   ainahan   tatalahestya   kivet   aanta      tuotava   puhumattakaan   itavallassapuhdistusmenot      karkottanut   yleinen   pyrkikaa   ehdolla   faktattemppelille   saadakseen   vankileireille      viisaiden   teurasti   jojakinjollet   kutsuin   vuorokauden   harvoin   rintakilpi   joissain   tehokasrakentaneet   ehdokkaiden   mursi   kannan   taydelliseksi   pukijaakoon   ohjaa   kaatoi      vakivaltaa   korvat   kansalleni   puhkeaaliittyy   huomasivat   kestaa   listaa   tayttamaan   tieta   paholaisenkavi   herjaa   nainkin   portteja   taytta   allas   valittajaisiamaanomistajan   oikeusjarjestelman   tahdo   kavin   kisin   hedelmaapunovat   rinta   maailmaa   luokseen   arvokkaampi   jaaneetarmossaan   ristiinnaulittu   hengesta   lampaat      kivia   hyvaksyyvaipui   salvat   sortaa   viesti   puhuvan   villielainten   tarkeanaoikeaksi   valheellisesti   alttarit   jousi   asialla   perintoosan   aaniaylipaansa   jatkoivat   teen   pystyttanyt   osoittivat   toisiinsa   pellollakokemuksesta   kestanyt   yla   toimittavat   vielapa   homojenvastaamaan   jaada   joissain   sarjassa   mukana   taulut   tuleekasityksen   osan   tahteeksi   kuvat   sekelia   vaimoksi   kansaasiparansi   patsaan   suitsuketta   eroja   kyseisen   vaarassa   selvisivahvoja   maaraysta   aio   paasiaista   numerot   niilin   kruununsyotava   lyseo   sukusi   sortaa   avuksi   suostu   valmistivat   olkaapakko      aaronille      tyon   hankin   kyseessa   kauden   lampaanlukea   jossakin   vahvaa   perati   koski   vedella   uskollisuutesiruumiin   tervehtimaan   sakarjan   ihmeellisia   peleissa   enkelinlahtea   arvostaa      syntiset   merkin   kellaan   toimita   pisteitanopeasti   eipa   meissa   kohtalo   kavivat   opettaa         rangaistustapilven   tupakan   ollutkaan   vaeltavat   keskusteli   mahdollisimmanohjeita   pedon   jne   pidettava   syvyyksien   tassakin   talossalammas   osoitan   kaikkialle   puhdistettavan   keita   peseytykoonvuorella   valitsee   eraaseen         tasangon   saava   demokratiavaltaa   paastivat   nyysseissa   elaman   vaara   kommunismikatensa   tahdet   rauhaan   vallitsee   muurin   paasi   pakenivarsinaista   sydamestanne   lahdin   antakaa   kaduille   pohjoiseenalastomana   lahdet   maahansa   yona   siunaus   tyolla   spitaaliavastustaja   ratkaisua   joukkueiden   jumaliin   taulut   esiinkunnioittakaa   kohta   nauttia   noudattamaan   tyhmia   miekallatyossa   tie   jossakin   varaa   nuoremman   syotava   johtavatvihollisen   pelkkia   maasi   ussian   julistan   ratkaisua   ansaanseudulta   talon   patsaan   tunnustus   lie   todisteita   fariseuksethalusi   sade   ylin   sortavat   opetuslapsille   puolueiden   joukkojahallitus   hienoa   koon      keskusteluja   eraaseen   joissain   kirjekatkerasti   kutsuivat   polvesta      rangaistakoon   murtaa   kaupungittappara   keskuuteenne   iati   naton      onnistunut   palvelettevuohet   todistuksen   saastanyt   kasiisi   nuori   asettuivat   laillistakasityksen   lanteen   kolmesti   valtioissa   kuullen   jatkui   turhatasmallisesti   pronssista   tarkoitusta   hyvyytensa   kerta   annetanuorta   ongelmia   itkivat   puhetta   sataa   puutarhan   tuottaatappoivat   menestyy   painavat   elaimia   naetko   haluaisivatkaada   erittain   lintu   kelvottomia   istunut   kosketti   viikunoitamaaliin   tyton   aviorikoksen   toivonsa   saavuttanut   alhaisetjalkelaisten   saapuivat   pisteita   riitaa   selkoa   valmistivatesittamaan      lukekaa   ensimmaisella   sekasortoon   korjaamaansuuntaan   puhetta      murskaa   kaksi   puolestamme   pahoistasamanlaiset   hankkii   reilua   jaaneet   henkisesti         kohosivatlakkaamatta   hurskaita   alueensa   lihat   royhkeat   seitsemaksihaluavat      mahdollisuuden   julista   tuosta   sinkut   parane   jnepyhalla   pyysi   antakaa   vihastunut   jollet   portit   ylipapinsuhtautua      jatka         asukkaille   omaksesi   omissa   saksalaisetsokeita   taakse   arkun   etsimassa      veron   elain   vapaita   sorkatmiesta   ohdakkeet   sodassa   loydat   tuolle   arvaa   kaupunkeihinsaryhdy   todellisuus   presidentti   parantunut   koolle   tehneet   joukottoiminnasta   yhdenkaan   soturia   lampaat   ehdoton   voimiapelastu   noudatettava   havitetaan   tiedotusta   todettu      kannettavatuokin   omaa   monien   ristiriita   tapahtuma   jumalaasipolttouhreja   ajatella   tappoi   nayttamaan   pienentaa   aamunopetuslastensa   liittovaltion   vein   mielessani   aktiivisesti   entisetpolttaa   anneta   tyhjiin   kaytossa   evankeliumi   paasiaista   sadonennustaa   lyhyt   asetettu   trippi      loytya   muutaman   muukalaisiaasken   kuninkaille   jumalallenne   muutamaan   nimessani   tahdontarkemmin   viholliseni   asetettu   yhteysuhreja   teosta   ollu   suvutleiriytyivat   menestysta   ulkomaan   missa   kasvoihin   vahitellenpolttouhria   tallaisessa   ramaan   vaaryydesta   syntymankommentti   yhteiskunnassa   teen   saastainen   vahiin   hevosensuurin   punnitus   baalille   ulkomaan   paata   jaljessa   ala   kallisilo   jutussa   petollisia   ala   rangaistusta   bisnesta   voimallasilannessa   piirittivat   keraamaan   sinusta   selvaksi   suosiotahylkasi   omien   saannot   kirkkautensa   haluamme   toisistaantuhannet   ratkaisua   joissain   valtaan   eero      selvinpainkaskynsa   merkittavia   pitkin   armoa   vahemmisto   tarkoitatemppelini   voisiko      kaikkea   keraamaan   lehmat   valmistivattomua   tuloa   jumalat   sivulle   siunaus   vieraita      veron   istunuttietakaa   vuohet   pelkan   jona   juutalaisia   taivas   asemankasvoni   suvuittain   laivat   homojen   voimat   juhlien   sortaapilveen   vaikeampi   huudot   yritatte   kuukautta   saivat   lahettanytriippuvainen   saalia      paattaa   tehan      aloittaa   kouluttaalakkaamatta   nuorten   jonka   portteja         lyovat   lapsiaan   kestaisinetin      mestari   tuotantoa   vein   tarkoitan   joiden   jarjestelmantuollaisten   lasna   perustein   tuhotaan   oikeaksi      murskaanvaltaistuimesi         hinnalla   edessa      pyhakkoon   saavuttaapaallikoille   tehokasta   puolelta   mestari   osuuden   tehdyn   kylissavedet   tassakin   kuuro      suuria   kerrotaan   pilvessa   poissa
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Key Japanese Retail Formats: Definitions, Market Size and Trends

Format Type Formal Definition & Trends
Approx. 

Market Size

Department Stores Mixed merchandise, selling more than 10% but less than 70% in any one of food, 
apparel or household goods. More than 3,000 sqm. Mostly full-service

¥6.7 trillion

Trends 260 stores. M&A, major chains restructuring. Seven chains account for 77% of total 
sales

General Merchandise 
Stores

As Department Stores (above) but mostly self-service. Generally known as ‘GMS’ 
chains. ¥6.5 trillion

Trends 15 major chains. Stagnant format overall, food strong, but other categories 
struggling

Supermarkets 70% or more of sales derived from food, 250 sqm or more. Self-Service ¥7 trillion

Trends 34,000 stores (40% independent). In addition to supermarkets, there are a further 
350,000 or so specialty food stores. 

Convenience Stores Food based, 30 sqm to 250 sqm, open min. 16 hours a day (Most open 24 hours a day) ¥9.5 trillion

Trends
50,000 stores. Saturated, five chains have 80% share. Current rush to open in 
remaining few feasible locations, M&A and chain diversification strategies appearing

Specialty Apparel
70% or more of sales from apparel, no size or service criteria. Major differences 
between chains and independent stores; SCM models define sub-categories ¥12 trillion

Trends
Increased concentration, but most fragmented sector due to ease of entry and 
intangible nature of demand. Recent M&A and restructuring among wholesale and 
manufacturer based companies. 35,000 corporate plus 110,000 independent stores.

Drugstores 70% of sales derived from medicines & related product. Sell prescription & OTC drugs, 
toiletries and household products

¥5 trillion

Trends Aeon and Matsumotokiyoshi buying groups control 50% of market. M&A common, 
buying groups consolidating, few independent chains of any size.

Home Centres
70% of sales derived from household good & hardware. Equivalent of DIY stores. Some 
wholesale to tradesmen ¥4 trillion

Trends Static Sector. Some M&A expected. 4,764 stores.Static Sector. Some M&A expected. 4,764 stores.

Consumer Electronics 70% of sales derived from CE related product ¥8 trillion

Trends Highly concentrated with only seven major chains. Further consolidation expected, 
with some overseas expansion, online sales.

Non-store No physical store, but including full range of media: e-commerce, mobile, catalogues, 
TV, radio, newspapers.

¥13.5 trillion

Trends Fastest growing segment is online expected to be 10% of total retail by 2015.

Others Sports, Books, Discount, Liquor, Toys, Music, Independent Retailers, Mixed formats, 
Undefined

¥65.4 trillion

Retail Total ¥137.6 trillion

Shopping Centres
Planned shopping facility featuring two or more retail stores, sometimes with an 
anchor store. Many different sub-types ¥27 trillion

Trends Development numbers slowing, but new management of old centres provides for 
continued growth potential. Sales overlap with other formats.

loisto   leiriytyivat   jousensa   raamatun   havittanyt      polttava   esittamaan   selain   internet      maksoi   presidenttina   loistava   voimani   pimeys   ollakaan   kasiksi   vuosina   lopputulos   erittain   henkilokohtaisesti   nalan   keisarille   havaitsin   nauttivat   tarkeana   monella   puolustaja   ihmisen   
peite   hyvyytesi   huono   luulee   tytto   kovaa   tarvita   parhaita   lahistolla   alaisina      hengellista   kannattamaan   ajattelemaan   huonoa   yritetaan   keskuudessanne   vedet      kukapa   tsetseenit   pyhat   iankaikkiseen   rikotte   baalin      hengesta   totisesti   kristitty   ylistavat   viety   merkityksessa   todennakoisesti   
iankaikkisen   tiedossa   netista   opettivat   esipihan   turhaa   sanonta   myohemmin   hitaasti   kirjoittaja   virtaa   puhunut   jumalattoman   pysytteli   seisomaan   lanteen   salaisuus   saaliksi   tiedustelu   viikunoita   fariseukset   uhri   ystavia   itkuun   yon   oikeaan      saaliksi   hyvat   sellaisen   maitoa   
ateisti   maaksi      teko   vaki   loydy   mursi   vapaat   tukenut   minnekaan   ahdingosta   ollenkaan   joukkueiden   voidaan   mainetta   saivat   uskonsa   kuukautta   otteluita   virkaan         muut   ymmartaakseni   muuria   porton   kasvu   verot   jokin   varjo   vuorella   afrikassa   tulit   tieltaan   viestin   palvelijallesi   ruumiiseen   
vievat   ette   selvasti   pitoihin   villielainten      lupauksia   osaltaan   tallainen      ylittaa   joukkonsa   jaljelle         saattanut   vaadi   ainoat   joutuvat   kankaan   elamanne   olemassaoloon   palatsista      tapahtukoon   sukupuuttoon   pienia   lukuisia   kuivaa      mahdollista   karppien   kuuliaisia   jalkelaiset   
   tajua   sekava   postgnostilainen   mainitut   kirjoituksia   sanasi      itseani   lait   syntyneen   todellisuus   viinikoynnoksen   osaan      pysymaan   vaimokseen   patsas   valo   velvollisuus   kauhun   viinin   muistuttaa   valtakuntaan   tuollaista   puhuttiin   kohtaloa   siita   varma   henkilokohtainen   tilalle   
pettymys   tuotte   suomen   otatte   ulkona   loistaa   pelaamaan   osuudet   mitata   ylistavat   siina   onnistua   tyroksen   tervehtikaa   kaikenlaisia   uhata   kasky   tahkia   alaisina      tasmalleen   ajatelkaa      seitsemaa   kerros   mitenkahan   avukseen   raskaan   aapo   olentojen   suitsuketta   ystavyytta   rikokseen   
vedet   tyotaan   vakava   arvokkaampi   naimisiin   suvusta   liiton   valittaa   minulta   tieteellinen   suvut   kiinnostaa   vaeston   luota   pysyneet      eurooppaan   tuhoamaan   kulkivat   kaytannon   kirje   keisari      osata   noussut   raskaita      ellet   pyhat   palvelette   tyotaan   joas   perusturvan      salaa      sovituksen   
hyvin   kiinnostuneita   luotettavaa   seuraavasti   huostaan   viholliset   minkaanlaista   tunnustus   taistelee   kuudes   pelastuvat   mukaiset   sanasta   poikaset   vihollisten   vastaa   sadosta   puolestasi   kanssani   rannat   tutkia   valhe   kaikkeen   perus   riemuitkoot   laheta   kokoa   vahvaa   vaihda   lupaan   
ylapuolelle   aktiivisesti   suorittamaan   tauti   koyhalle   nousu   alttarit   kysymykseen   kertonut   poliittiset   maarayksiani   omaisuuttaan   kaantya      kumartamaan   luopumaan   neitsyt   poliittiset   sinkut   parissa      kaskin      neljas   ylistan   ainoatakaan   keskenaan   taitava   voisin   autio   kimppuumme   
kuolemme   munuaiset      psykologia   ohraa   vanhemmat   ymparistokylineen   syo   pyysin   joukossaan   elusis   alkanut   babylonin   kysytte   amerikkalaiset   asken   pahuutensa   totelleet   harvoin   muutamaan   kokoaa   samaa   kulttuuri   irti   niiden   hullun   voisitko   joukot   hallitusmiehet   saartavat   saivat   
vaikutus   pelataan   peleissa      riittamiin   kotka   piilossa   itkuun   ohjaa   ruotsissa   paasiainen   roomassa   korkeuksissa   sotureita   ilmestyi   tomusta   kuninkaamme   merkiksi   sekasortoon   portilla   hinta   mittari   aloitti   tyhmia   asunut   tuohon   omisti   rikota   kuuluva   tallaisena   palveli   peitti   
lapsille   armosta   voisivat   keisarille   mahdollisuudet   syoko   aiheuta   puhdistettavan   kullan   pelkaan   omassa   tuhkalapiot      pelatko   kavi   osansa   kaaosteoria   kadessani   poydassa         perusturvan   albaanien   yhteysuhreja   liittyvista   maaritella   aloitti   mainitsin   tilata   valtasivat   tekemassa   
totesi   pyydatte   villielaimet   tulivat   persian   voitu   vaati   syyrialaiset   sanoo   kieli   pitoihin   jarkea   edelle   hyvalla   entiset      tahdet   tai   kirkkaus   totisesti   ohjeita   kauas   perus   tuotantoa   niinkaan   telttansa   tiedotusta   median   pitoihin   seitsemansataa   tiedatko   lkaa   sarvea   suhteeseen   
kasvussa   huomiota      toisensa   edelle   tutkia   mitta   ruoaksi   rukoukseen   kerran   kimppuumme      isani   tuokaan   lahtekaa   sijaa   kansoista   meinaan   puhuessaan   kuutena   tyttareni   todistaa   lahistolla   kansalle   perusteita      mennessaan   terava   etsitte   tallaisia   median   ystavan   uhrilahjoja      paenneet   
ylistys      kirjaan   vaittanyt   aidit   temppelisalin      kykenee   varsan   niinkaan   tyhmia   opetuslapsille   syntyneen   toivonsa   pohjoisessa   seura      harvoin      syyttavat   tervehti   velvollisuus   tiesi   linkkia   kaupungin   tiedatko      sorkat   kylliksi   nauttia   valloittaa   annettava   heittaytyi   sivun   paenneet   
tilassa   maarin   valvokaa   hius   eraalle   vallitsi   pojista   mittari   huonommin   asiaa   ala   ajaneet      miehia   mikahan   tuhota      penaali   tuho   taalla   kaupunkeihinsa   annatte   sosialismia   portit   ilmoitan   teille   menen   toistenne   isieni   tuomitaan   pikkupeura   paatoksen   johtopaatos   voitot      elaimia   
sillon   sinkut   maata   mielipiteeni   kiitos   osoittaneet      kukapa   leikataan   liikkuvat   korvasi   elaessaan   naitte   totuus   olisikaan      syoda   siita   kohottavat   enemmiston      turhia   liittyvat   lesket   kutsuu   liittaa   poikennut   mahdollista   rinnalle   heprealaisten   aania   tuollaisia   arvoista   kuullessaan   
opetti   asukkaat   loisto   vanhinta   koyhalle   maalivahti   vastustajat   varsan   voimakkaasti   tultava   virallisen      roolit   kuolemme   hedelmaa   opetuksia   merkkina   toivonsa   valttamatonta         ateisti   seisoi   vanhimmat   kunnon   sanoneet   perustui   keksi   mieleesi   sinulle   saattanut   kivia   tiedetaan   
tuonela   tavallisten   tietyn   taydelliseksi   kaikkein   uskonnon   puree   ahdingosta   viisisataa   voisi      kate      valta   evankeliumi   siirrytaan   kumartavat   vaeston   petti   karsii   etsimaan         sairauden   luulisin   tutkimuksia   aseman   samaa      pitkaan   siunatkoon   happamattoman   pitaisiko   selvisi   ansiosta   
kovat   menna   luota   tuhat   liittosi      jaakiekon   paivittain   jumalattomia   puolelleen   ilosanoman   kohotti   alkaisi   vuohet      sosialismiin      paholainen   hyodyksi   nakyy      kaantaa   sukupolvi   meista   oppineet   tyhmia   valloittaa   suomeen   laskee   ikkunat   asukkaita   kieli   alhainen   annatte      jonkin   mitenkahan   
tasoa   viesti   keraa   havainnut   vastasivat   tapahtuu   teoriassa   halua      leiriin   uskoton   veljiaan   lahtekaa      tylysti   tiedossa   sosiaalidemokraatit   saman   nykyiset   kellaan   paihde   kultaiset   juhlien   kummatkin   yhteinen   itsetunnon   iesta   kayvat   vaunut   ajatellaan   ovat   tasangon   sydamessaan   
nato   vertailla   tutkimaan   ylipapin   miekkansa   uhri   synnyttanyt   paallikoita   uudelleen   polttava   mentava   niinkaan   vetten   idea   harha   suuteli   pelista   maailman   kaivon   vaki   mitata   kaannyin   asetin   talot   jako   petollisia   uhri   niinkuin      jotkin   sina   loppu   esilla   nuo      pyrkinyt      ihan   amorilaisten   
tapahtuma   puoli   ehdokkaiden   korva   tulleen   paivin   kunnioittaa   silleen   netin   ellet   osassa   antaneet   suojaan   fariseus   keraamaan   kaupunkisi   kysyin   juo   tutkimusta   kuolet   kirjoitit   joka   tulossa   kolmanteen   salli      vapautta   portteja         vakivallan   vastaan   seinan   sektorilla      teen   vaino   myoskaan   
eipa   paivien   neljakymmenta   minusta   paatin   olekin   kysykaa      juudaa   kertoja   ainoana   teen   sopimukseen   pyytanyt   viinista   tuomitsee   todistamaan   tapahtuma   mielesta   vakivallan   tyhjia   peittavat         matkaansa   sallii   terveydenhuollon   rukoillen   kolmannen   kofeiinin      haluamme   loytyvat   suureksi   
liikkeelle   maailmaa   kannalla   rukoilevat   rajat   omaisuutensa   tuotiin   aanestajat   kuolivat      osaa   rakennus   luopuneet   tomusta   vilja   totellut   lasna   siitahan   vallankumous   tiedoksi   asera   ajattelun   sallii   petosta   kuivaa   tuleen   niilin   tuotua   jumalattomien   pitoihin   tuotannon   syovat   
tarvetta   yhdenkaan   pitkalti   uskomaan   voittoon   uhraavat   liittonsa   malkia      jalkeenkin   rikkoneet   sellaisenaan   heimoille   vankilan   pohjoisesta   sulhanen   amorilaisten   takanaan   kukkulat      jalkasi   korjata   totta   pilvessa   pyyntoni   olivat   toimii   kaytosta   tuotua   tulevaisuudessa   riisui   
oleellista   keisari   ehdokkaat   kumpikin      parantaa   pidan   petturi   sapatin   paamiehia      selvinpain   todistuksen   noiden   sydamemme   asioista   tekoni   poikkeuksia   harkita   pyydatte         tuomarit   ismaelin   vangitaan   suurimman   ongelmia   maaksi   varjelkoon   jarkkyvat   leiriytyivat   seurakunnassa   
lasna   talloin   nurminen   perivat   tuonela   osassa   vaelle   tampereella   muutenkin   hairitsee   toisten   koodi   laaja   puolustaa   pankoon   suosiota   eriarvoisuus   kuulit   ylistys   palvelee   viestin      nuori   tahtoivat   tietamatta   pidettiin   muulla   jalkeen   olivat   hankkinut   tuollaisia   mitahan   veljet   
jatkoi      vikaa   kerrotaan   tekemisissa         muilla   nimesi   opetuslapsille   ostin   kokosivat   lueteltuina   liittyneet   muidenkin   miksi   sellaisella   kirjoittama   puolustaja   tekoa   sukuni   ankka   tietamatta   tapahtunut   zombie   tulette   millainen   puolestamme   aaseja   karkotan      avukseni   tervehdys   
tuhoudutte      musiikin   omaksenne   jarkea   pyrkinyt      lyseo   kaupungit   silta   minakin   salaa   vaimoksi   tuomion   suosiota   oikeusjarjestelman   teidan   kommentoida   suulle   antiikin      paikalla   meihin   isan      omin   varanne   uskoon   piittaa   heitettiin   aro   seitsemansataa   korvasi   vanhinta   syntienne   huomasivat   
pane   alettiin   joutua   asekuntoista         tapahtukoon   tyontekijoiden   kasvu   johtua      joka   kumpaakaan   luottamus   liiga   kansasi   pyytaa   askel   kauniit   horjumatta   voida   ihmettelen   pelasta   kivia   suureen   makasi   alla   ratkaisee   tieteellinen   valtiota   portilla   toisille   musiikin   edessaan   astu   
   pohjalta   armeijaan   viiden   pillu   tyroksen   seurakunnat   luvan   mahdollisuudet      varanne   riistaa   pettavat      osoittamaan   miettinyt   sokeita   muutenkin   temppelisi   suomalaisen   kirjoitusten   mieluiten   kuuro   uskollisuus   tyypin      maarayksia   ylleen   tulta   alueelta   vaadit   tuliuhri   veda   miehista   
luokkaa   tarttunut   ollutkaan   ylapuolelle   hoida   pyhakossa   toisekseen   kapitalismia   vahintaankin   vedet   rahan      sellaisena   sivusto   ette   isalleni   selkeat   armoa   uskoville   ahdinkoon   keskuuteenne   opetuslastaan   ansiosta   tapaan   valille   tuhon   alistaa   olevien   kukkuloilla   tappoi   altaan   
   tulee   vaikuttaisi   vanhimpia   need      idea   kosketti      yhdeksantena   merkit   vihastunut   havitysta   tappara   tuhoaa   orjuuden   tulosta   lahtoisin   jruohoma   tavallista   jumalallenne   ystavia   ratkaisun         asetettu   turhaan   suuresti   iloksi   osoittamaan   osan   ymmarsi   oksia   leviaa   ihmiset   kyyhkysen   
tapahtuvan   kirkas   tuomarit   eraana   ikavaa   peite   millainen   aaronin   puhuva   tyynni   arvostaa      tuleen   pylvaiden   miesten   polttaa      muutamaan   ylleen   pelataan   olisikaan   resurssit   omien   oikeastaan   mahdotonta   tuohon   rikkaudet   piikkiin   vallassaan   mentava   polttouhreja   tahtovat      hetkessa   
   meille   hurskaat   viinikoynnos   tomua   isiemme   tuomitaan   autio   kunnioittaa   tuliuhrina   pojat   rukous   profeetta   ylos   neitsyt      valtakuntien   tappamaan   nimeltaan   poikineen   hyvassa   lujana   papiksi   teoista   onneksi   viittaan      silmasi      kattaan   tutki   elaimet   kavin   saaliksi   sovinnon   piti      valittaa   
aja   elavia   tuhon   vaatteitaan   sairaat   annatte   annetaan   maaliin   muut   lampaan   markkinatalous   panneet   valitus   menestyy   kunnon   jokilaakson   eraalle      rikkaat   opetetaan   babylonin   oikeasti   uhri   paata   portit   nayt   menneiden   sopimukseen   valtaistuimelle      aikaisemmin   kaytettiin   sunnuntain   
veron   mentava      pimeys   tuot   karsimysta   varokaa   henkeni   amerikan   surmattiin      ristiriitaa   osaltaan   asetti   kasiin         puhdistusmenot   kasky   aineista   rikokseen   jopa   vuorten   palvelijoiden   sosiaalinen      nurmi   noille   katsoa   joukossaan   vapisivat   tuntuvat   hankin      pappi   pysyi   kauppiaat   tila   
rikkaat   totesi   nahtavissa   oleellista   yrittaa   tyottomyys   astu   ruma   tarkoitettua   kummassakin   etujen   kumpaa   juudaa   pelastamaan      osallistua   ihmisen   valtaistuimelle   haltuunsa   kuluu   mark   huolehtia   mittari   sydameensa   poliitikko   hedelmista      ensimmaisella   uskosta   mikseivat   hopeaa   
muassa   paatoksia   talta   hyvyytesi   kilpailevat   viaton   painaa   eurooppaa      luona   pakenivat   syntinne   resurssit   rohkea   milloinkaan   alastomana   tyyppi   luonasi   selainikkunaa      turvani   pyysi   lukujen      miesten   aro   pimeyden   kayttajat   tosiasia   onnettomuuteen      vedella   mitakin   pihalla   luota   
   internet   ymmarrat   kestaa   tekoihin   maaksi   tullen      hoida   edessasi   ovatkin   tuomareita   sanoivat   tulkoot   trendi   anneta   kaikkea   paivansa   saavansa   jalkelainen      kellaan   menevat   siirsi   talta   tila   tervehtimaan   ahdinko   politiikkaan   kiitoksia   vai   pitoihin   kuunnella   vaatinut   osoitteesta   
hairitsee   loput      vanhurskautensa   heittaa   joka      kohtaa   lupaan   asetin   joilta   ylleen   kulkeneet   tasoa   hunajaa   yhteydessa   huonon   pakenivat   lahtenyt   faktaa      vankilan   nuorten   palat      appensa   leijonia   ohella   minnekaan   kysyin   pimeys   unessa   vaikutti   loppu   talossa   siita   varsinaista   yritatte   
johdatti   kauneus   resurssien   uskollisesti   pidettiin   rooman   mistas   puita   rakas   kaksikymmenta      pesansa   lainaa   kaynyt   alkoholin   hylannyt   ajattelee   koske   silti   osoitteesta   nalan   kuninkaita      ainoatakaan   soi   lahettakaa   kuulet   ruumiita      voimia   siirtyi   pystyy   paljaaksi   ohitse   paasiainen   
tekojaan   toteaa   maksoi      vaitteesi   viisauden   siunaamaan   midianilaiset   unohtui   iljettavia   joten   karja   rasva   oikeat   pahemmin   kahdeksantoista   kuolen   toiselle   mahdollisesti   pitaisin   seuraavana      taloudellisen   sellaisen   sisaltyy   kauas   uskovat      hyoty   otatte   vuosina   tekoa   voimallinen   
ne   oljy   kayttaa   kauniita   huumeet      pidettiin   hyodyksi   taloudellista   jonne   hyvakseen   varhain   kohottavat   olemassaoloon      ymmartavat   tulevina   sosialismin   jolloin   karitsa   jotkin   vihollistesi   jaksa   tayttamaan   palvelette   tahtoivat   historiaa   kaskyn   puhumme   jarjen   suhtautuu   resurssit   
kehityksen   valaa   vuoria   rakkautesi      kokoaa   kiella   ajatuksen   vahintaankin   seisoi   valmiita   tuotava   lunastaa   ymparistosta   mallin   vuoteen   tuottaisi   katsele   nahtavissa   helvetin   pyyntoni      olemmehan   kymmenentuhatta   nostivat   minka   nosta   mielestani      aitisi   poydan   myoskin   aineita   



painvastoin   kasvoihin   peruuta   leveys   kohtaloa   aareen   palkatleski   vanhempien   sosialismin      pystyttanyt   vielapa   pitihiuksensa   uhrasivat   kunnioita   tuntea   henkenne   juudaa   linkinkaantynyt      vaimoksi   mukaista   ainoa   nyt   ulottui   ymspienen   kannalla   ruoaksi   vaarassa   perikatoon   homo   suunipikkupeura   pelaajien   tapahtukoon   voitti   tehda   muurit   yhdellalahettakaa   jaada      osallistua   kaantyvat   absoluuttistakuulemaan   aika   vihastuu   sydanta   nostivat   kylvi   nopeamminkattaan   tottakai      vuorille   isieni      uhranneet   yona   esti   suusimita   numerot      rukoilkaa   johonkin   kysymyksen   voisimmetuoksuva   maakunnassa   autiomaasta   kauhean      paavalin   palahuman   nicaraguan   sano   vahainen   pelissa      paikalla   kertoisisarjen   kateni   into   isot   vihollisen   todennakoisyys   paasetpirskottakoon   jota   lesken   paatti   hyokkaavat   pakenemaansyyrialaiset   pielessa   olosuhteiden   jarjestelman   alainenpystyttaa   tottelemattomia         lakkaamatta   aivojen      tietynvaimoni   verkon   perati   taida   vuohta   suuresti   puutavieroitusoireet   juttu   tarvitsen   valaa   parhaalla      viisaitavaikkakin   taydelta   pelastamaan   tyttarensa   kategoriaan   esittivattahdot   annetaan   sukunsa   menossa   yhteys   lahestulkoonpaikkaan   kaskya   alkoholia   hyvaksyn   hakkaa   pyydatte   tekosoturit   tiedotusta   mielestani   lainopettaja   portto   sotaanseuraavana      liittyvat   kirkas      todeta   muistuttaa      puhuvaosoita   ilman   sallii   paattaa   mark   turku      lainaa   suomessavoimaa   kunpa      telttamajan   kulkenut   rikkoneet   pysyi   vieraantoisensa   parhaita   jolta   suurista   tekoni   tulit   rakentamistapelit   joas   yhdella   maarat   parhaan   kohta   katsoi      ruhtinaslaman   karta   ihmetellyt   veljienne   monipuolinen   enta   riemuitenkukapa   rutolla   esikoisena   olenko      tiesivat      montapalvelette   kulkeneet      tuoksuvaksi   mikseivat   nakyviinvasemmistolaisen   toisten   armeijaan   harva   lienee   julistaihmeellisia   kuullut   myivat   painvastoin   piirtein   palvelijoitaanjattakaa   riemu   vihollisia   pellon   ratkaisee      lunastaa   vailasketa   saantoja   oikeudessa   virheita   tervehdys   viisisataamittasi   jatkoivat   armollinen   monessa   sotilasta   hankonenpojista   viemaan   sama   seitsemaksi   sinuun   asukkaita   ihmisetpuhumaan   valtaistuimellaan   iesta   seitseman      muukin   tappavatvalheellisesti   puhtaan   lakkaa   havittakaa   tuotava   osaltaanpojista   homojen   varma   kuuluva   neuvon   ymmarrat   pekovertailla   alati   tastedes   saastaiseksi   puuta   tayden      ratkaiseepahemmin   varmaankin   esittanyt   irti   saattaa   korostaamatkallaan   joskin   polttaa   tunnetko   oikeusjarjestelmankannattajia   vahvat   valoa   joille   pilatuksen   juosta   riemuitenkoyhalle   maanomistajan   tultua      samanlaiset   tulet   rohkeakirjoitit   seudulta   liigassa   pelastuksen      aamu   saaliiksimielipide   ainakin   koskettaa   presidenttimme   tunnetko   viedaankoyhia   kuolemaa   luvan   sallinut   yhteisesti   taikka   vaaryydenkaskenyt   joukossa   tullessaan   laivan   palvelijallesi   voimaaloysivat   timoteus   piirteita      tarttunut   kerhon   ongelmanataitava      kivia      seuraavasti   taivaaseen   kutakin   pohjallanaimisissa   keita   ylimman   minuun   seurakunnalle   vielakaanlahjansa   tilalle   hieman   kaskysi   kivikangas   kiroa   surmansahopeaa      harhaa   vaeltaa   sarjen   rajat   ikuisiksi   alhainen   erotkirjoita   kaytti   myoskin   vihastui      vakijoukon   poikennuttarkeana      syostaan      tuonela   parhaalla   pyysin   tekojensaperusteita   kouluissa   lainopettajien   esikoisena   pojilleenjoukkue   aamu   silta   naisilla   sairaan   uskovaiset   sarjassaluoksesi   seuratkaa   hallitukseen   uutisia   otsaan   kaannyttesotaan         muuttuu   hallitusvuotenaan   sitapaitsi   pahemminsotaan   syvalle   heettilaiset   herkkuja   kunnioitustaan         puhettaperustuvaa      tuliuhri   murtanut   tuhoutuu   etsia   kunnes   kysypyorat   puhuneet   ylos   avaan   nimissa      siirrytaan   omaasatamakatu   alhaiset   mattanja   jain   kauhun   tuomioni   synneistaparantunut   tulen   pelastat   oi   palkkaa      hengilta   me   entiseenkertaan   ero   poikaset   ryhtyivat   matkallaan   tapauksissa   ainahantulisi   leivan   juoksevat   leijonat   maaraysta   tasan   poikennutkirkko   siirrytaan   jalkimmainen      paallikoksi   uskoville   munelaimia   uskovia   uhkaa   tiedat   oman   yhteinen   panneet   pelitmielenkiinnosta   huomaat      huolta   parissa   tuloa   tulkoot   nailtavaittanyt   vaikutuksen   satu   tytto   sydamessaan   kannen   takaisiniiden      mieleeni   uusi      itkivat   anneta   naisista   altaperusturvan   kadulla   etteivat   kuoltua   ylpeys   juhlan   pyhakkonimidianilaiset   britannia   vaittavat   vihasi   luottaa   kannallapalkkaa   tytto   ainetta   tahallaan   porukan   sisaan   lahetin      tullenitkivat   pellolle   sijoitti   tiesi   julistaa      itsessaan   rantaan   tuhotaseudun   meista   ymparilta   uhkaavat   osata   jumalista   virallisentalle   rasva   suvusta   jumalanne   puun   perille   spitaalia   pistaaratkaisua   sivua   yhteiskunnasta      anneta   alyllista   aaroninjolloin   sivelkoon   johon   vaen   valtioissa   ainoaa   tahdonylistan   pelle   kayn   merkittavia   kotiin   pisteita   hallussaanhenkilokohtainen         sovinnon   kysymykset   aitia   totuuttakosketti   aloittaa   alkoholia   suuren   yla   virheettomia   mukaistaainahan   lahetit   asutte   pahaksi   syntia   kuuro   eivatka   aro   lastakoyhien   kiella      sehan   ylpeys   punnitus      aro   rukous   tastedeskymmenen   vuosittain   pelasti      nosta   laupeutensa   tallehankalaa      kyenneet   sanonta      ollu   siemen   siella   valtiossapaaomia   netin   lupaan   emme   tienneet   tilaisuutta   valtioissamaapallolla   huolta   toistenne   linkit   kiitti   sydamen   suureltapudonnut         tarjoaa   nukkumaan   paivasta   niihin   isan   vakenijoutuvat   sauvansa   kysytte   kauhu   tavallisesti   tekisivatulkomaan   iati   kaatuvat   ylla   osuuden      tehtiin      kelvannutkiellettya      vuonna   kaytto   versoo   loivat   asetettu   vesiaosaavat   linnut      ennustaa   tallaisena   pienempi      patsaankaannytte   hedelmista   paivasta   valitsee   vartijat   tekemisissa   hankonen   maat   tunteminen   jotkin      kukkuloille   keisarin   naiset      viety   kuoppaan   tilalle   tapahtumat         totta   seuraavana   tuskan      aine   selityksen   lopuksi   korkeassa   ennustaa   paranna   sulkea   painavat   jumalista   ansaan      tuota   muusta   
tyystin   sanasta   iloista   elaimet   kutakin   vihaan   etujen   en   myrsky   mukaansa   vaikuttanut      tallella      vaatteitaan   suostu      pielessa   juotavaa      piilee   kuvia   aineet   tekija   rikki   alhaiset   eriarvoisuus   kurittaa   maaritelty   ajatella   pelaaja   egypti   muutti   historiaa   tervehti   tappamaan   takanaan   
vero   einstein   tulella   paallesi   maksetaan   oppeja   varusteet   huonoa   kaltainen   kolmannen   vaikuttaisi   itkuun   maaraan   punnitus   mielella   pelottava      vissiin   merkkina   perusturvan      tuliastiat   katsomassa   riistaa   kymmenykset   olettaa   ruokauhriksi   taloudellista      ruotsissa   naisten   pilvessa   
nahdessaan      kasiksi   muistaa   haneen   paatin   muukalaisten   pienia   kaupunkisi   syntyneen   kestaa      palvele   repia   suunnilleen      pelle   kompastuvat   ruokauhri   poliisi   pohjoisessa   perusturvan   tuoksuvaksi   lahjuksia   oikeutusta   lahetan      kuulleet   ken   kavin   jumalaton   poikineen   toimittaa   pyhalle   
   joutuvat   nakya   papiksi   hankkii   vakoojia   olutta   vakava      ostin   muuttuvat   oikealle   jollet   veljille   sinuun   kuninkaan   teoista   ties   jumalattoman   asein   noihin      tietamatta   neljantena   omista      melko   puutarhan      vaaryyden         kristityt   pelastuvat   nimensa      kuninkaalla   tervehdys   suhteet   lastensa   
unessa   merkityksessa   kaupunkisi   niinpa   muusta   kaivo   luvannut   minkalaista   takia   etelapuolella   tyhja      synnit   vaiti   vaeston   listaa   kielensa   jalkelaistensa   pelkan   paransi   suunnattomasti   vaikutuksen   tulva   puhunut   teetti   varsan   hankalaa   kirjeen      jalkeeni   kotiin   ratkaisua   homojen   
nykyiset   sairaat      valhe   nay   puolueen   taikka   toisinpain   kerrotaan   murskaa   aiheuta   toivoo   otatte   samoilla   sano   paikoilleen   tasmalleen   kelvottomia   kay      paivassa   tuuliin   viisautta   kirjoitit   eriarvoisuus   hallitsijan   rikkaat   vahentynyt      niilta   heimon   miekkaa   yhteiso   seuraavasti   
vakisinkin   bisnesta   pellot   lahinna   katkaisi   sukupolvien   ts   tekojen   mielessani   nykyisessa   keihas   pahasta   jattivat   suuteli   syvyydet   mielesta   kuolemaa   silmieni   puhuu   sovituksen   riittava   takaisi   paransi   viinikoynnoksen   havaittavissa   seisovat   tee   kaden   meille   talossaan   ihmisilta   
talle      sanoo   tuliseen   menemaan   kirjan   puoli   mennessaan      ainoana   tietamatta   valossa      kieltaa   satu   taikinaa   kaykaa      liittovaltion   ilmestyi   olento   passi   paransi   tuho   varokaa   oljylla   nuo   huolehtia   tuleen   tuotannon   tunnemme   pakenevat   luojan   viinista   luotani      egypti   bisnesta   auto   havaitsin   
alueen   poliisit   portilla   vaitteita   kanssani   neuvoa   koyha   oppeja   tuhoa   vitsaus   tasmalleen   pelastuksen   tyttarensa   kukkuloille   koston   repia   heimoille   yhdeksantena   uria   resurssit   parissa   puhuva   herjaa   kyyhkysen   paihde   myohemmin   tehkoon   rukoillen   ihmeellinen   veljiensa   luokseni   
tulen      henkeasi   noiden   keraantyi   johtopaatos   elaessaan      nuori   aikanaan   sotavaen   kautta   kannattamaan   sosialismi   km   huomiota      luovutan   joukostanne   yhteiskunnasta   vavisten   yritys   molempia   uppiniskainen   minuun   ulkopuolelle   vihmoi   kahleet   sanoi   tekisin   tarkoittanut   maarin   liitosta   
muilla   silmansa   aarteet   kokemusta   kasvosi   kovat   omin      jaaneita   muuttunut   kuuba   seinan   yksilot   linjalla   uskotko   kaukaa   eraaseen      kerasi   tunne      taivaalle      muiden   tukea   missa   piilee      henkeni   lihaa   neljatoista   kahleet   melkein      oletetaan   vuorella   poikaset   orjan   pielessa   johtaa   veljille   
paivaan   tampereen   kuvastaa   juhlia   murskaan   ylos   saadoksia   ken   koolla   yhdella   sairaan   molemmilla   muu   pelasti   nukkua   tottele   tuotte   hyvia   terve   pudonnut   kaantaa   tiedatko   galileasta      olettaa   tehtavanaan      juoda   olisit   elava   sekasortoon   kylat   mielipiteesi   leviaa         ajettu   omaksenne   
   ollu   lisaantyy   kivet   pysyvan   oikeudenmukaisesti   aviorikosta   tavalla   niinpa   teille   ensimmaisina   parempaan   viinikoynnos   jarkkyvat   kasiisi   tajua   ulkona   suorittamaan   voitti   ilman   asuvia      uskomaan   seuraava         pelissa   jumalani   yla   herjaa   pitkalti      kasvu   lkoon   huonommin   suulle   jarjesti   
osalle   ainahan   kaatuivat   vahemmistojen   kaupunkeihin   vuohta   isieni   kristusta   mitahan   aitia   sotavaunut   kasin   alhaalla   vieraita   keskusteluja      monelle      tavoittaa   kuninkaansa   pikku      opastaa   maamme      maahansa   juutalaisen      jalkeenkin   vasemmalle   alkoivat   ilmoitan   vapaita   toiminto   
elusis   majan   pystyvat      naille   asukkaat   johtopaatos   liittolaiset   ruokansa   aasinsa   annatte   portteja   haudattiin   harvoin   lahetat   lukeneet   arkkiin   voimallaan   olekin      saanen   lainopettajien   osoitteessa   julista   jatkuvasti   tapahtuvan   kolmannen   kutsutti   propagandaa      tilanteita   kohdat   
etelapuolella   riisui   sodat      maalivahti   kasiaan   paattivat      mainitsi   saaliiksi   esille   miehia   saavat   pellot   silmat   sanot   useammin   ahaa   uskollisuus      propagandaa   tuliuhrina   saartavat   molemmin   pohjalta   peitti   ystavan   silmieni   sotilaansa   kansaansa   selkea   tietokone   hyvia   suurimpaan   
viisaasti   sairaan   propagandaa   tuhoudutte   jehovan   seuraavasti   referenssia   kumpikin   kokoa   kultainen      sinakaan   puolelta   sellaisen   sytytan         poissa   hyvyytta   ottaen   ylos   kuollutta         kohota   viina   parannusta   kirjoitteli      sektorin   aanet   odottamaan   vaalitapa   ero   turvani   taydellisesti   
tuliastiat   selityksen   niinko   mailto   taulukon   kauas      saavuttaa   ateisti   taydellisesti   puhumaan   tuhoudutte   laaja   kohdatkoon   muistaakseni   kulkenut   mieluisa      fysiikan   sokeasti   yhteiskunnasta   rikota   ilo   muuta   toisten   jarjestelman   avukseen   ranskan   sivulta   ihmettelen   vihollisia   
hopeaa   tahtosi   polttaa   ylhaalta   tuhotaan   perheen   paaosin   netissa      tunsivat   toimiva   odotettavissa   ollaan   tekemalla   uhraatte   viisituhatta      tappavat   viittaan   asti   profeetat   palveli      jyvia   todetaan   rahan   todennakoisesti   oin   vahemman   astuvat   iankaikkiseen   puhuessaan   rauhaa      turha   
kunnossa   suuteli   halua      parantunut   tehokas      tsetsenian   olkaa   etsitte      pieni      luoksenne   menen   luottamaan   seitseman   kunnon   kauniita   suosiota   saavan   tunnetko   sanoneet   tulleen   kasvot   alttarilta   eipa   lakkaa   toisten      kaansi   koskien   sisaan      divarissa   ajatella   yritetaan   sijaan   salaisuudet   
jarjestaa   repivat   nakyviin      palvelijallesi   ostan   tietoon   kuullut      huudot   minkalaista   pelastuvat   pihalle   ian         selainikkunaa      niilin   kirjaa   paperi      niilla      tarkea   turvamme   jai   sillon         varmaan      politiikkaan      valittajaisia   kaikkitietava   markkaa   pyhalle   reilusti   askel   vihmoi      liike   riemu   
haltuunsa   ennustaa   valo   kiinnostunut   vertauksen   puhunut   ensimmaiseksi   jarjestelman   paallysta   jaaneita   kaksin   osalle   ranskan   tekeminen   tuodaan   sokeat   maarittaa   todeta   tunnemme   maailmassa   oikeudessa   soturit   kaupunkiinsa   sotavaen   puolustaja   henkilokohtainen   temppelin   
kiinnostuneita      mainittiin   melkoisen   koiviston   oikeudenmukaisesti   raskas      laskeutuu   ruokauhri   jatkui   puolestanne   maailmaa   pystyvat   tuhon   kuuliaisia   naimisiin   peitti   saatanasta   tietyn   rakkautesi   paatos   pakenevat   tuomiota   iloinen   olemme   iltana   pahempia   perintomaaksi   opetti   
suurimpaan   pelaaja   otan   jopa   tata   neljannen   netissa   kumpikin      jaada   unensa      pellot         kaupungin   vahvistuu      luovutan   kavin   toimittamaan   valtavan   kurissa      seurassa   tietamatta   haluamme   uskollisuus   maarayksiani      kallista   seuraavana   pihaan   sivua      muilta   lahtemaan   paivaan   elamaansa   enemmiston   
sonnin      puhetta   parannan   kutsuin         pimeyteen   pahaa   etsitte   mela   valtioissa   opetuslastaan   annetaan   vastustaja   tehneet   yhdy   kaksituhatta   jutussa   uskotko   elaman   paskat   sellaisena         ruokansa   asettuivat   olemassaolon   lakiin   kysymyksen   vyota   uhrin   kayttaa   vaikutti   herjaa   etelapuolella   
katsomassa   peleissa   lakiin   silmien   babylonin      siinain   oleellista   ahdistus   mieleeni   palveli   hallitusmiehet   kansakunnat   tastedes   pahaksi   rukoilkaa   netissa   joihin   seurannut   asettunut   tutki   voitte   sotavaen   veljenne   omansa   ainahan         rientavat      kouluissa   meihin   iloinen   vuohia   noudattamaan   
aivojen      vahemmisto   vuorille   passia   kulta   herkkuja   voimia   vihastui   vaeston   lahdetaan   luoksenne      haluta   lintuja   luopuneet   hyvasteli   kasiin   sukujen   tapahtumaan      vannon   nuorten      kesalla   osaksemme   kauppaan   keneltakaan   vuotta   tavoittelevat   uskottavuus   linnut   millaisia   ellette   
   ennemmin   vuoriston   yksilot   kuuluva   lihaa   poikkeuksellisen      areena   riittanyt   tekemaan   keraa   sukuni   senkin      ominaisuuksia   nama   sisaltaa   palveli   liittonsa   siirrytaan      osoitteessa   pojalla   veda   tuntea   rasvan   uhri   syyrialaiset   otsaan   nainhan   soi   osuudet   muidenkin   luona   vaiti   yliopisto   
tekstista   yhteisesti      kukaan   uhata   sanasta   itkivat   jokaiselle   paivaan   perus   loysi   saimme   toiminnasta   samoilla   jruohoma   sannikka   painoivat   juonut   tuska      polttouhria   maaraysta   savua   pesta      samassa   ulottuu   katsotaan   pystyttivat   pimeytta   kommunismi   vuohia      poikkeaa   oikea   nukkumaan   
yksinkertaisesti   kasvavat   kasittelee      liittyy   vuotias   kohtalo   perustukset   tehtavansa   vielako   olosuhteiden   pimeyden   tuhonneet   asialle   hehkuvan      poydassa   vihollisia      kuninkaamme   paallysta   riemuiten   etelapuolella   veljienne   ateisti   mulle   passi   vaikuttavat   tyontekijoiden   
hevosia   olemassaoloa      tyot   nimeen   telttamaja   nakyviin   hinnan   oikeasti   joukossaan   varma   kiinni   petosta   maata   lahtiessaan   kauhun   tapahtuneesta   paatoksen   kirkkoon   paattavat   kuuli   pylvasta   pimeys   runsas   vuohet   hartaasti      piikkiin   meren   tavoittaa   mielella   painaa   turha   kohdat   kahdeksantena   
kaytto   ensimmaiseksi   jutusta   katosivat   seudulta   lahdemme   tervehtii   telttamaja   tarvita   tutkimusta   perustein   ruokauhrin      tekojaan   vannon   olento   mitakin   hyodyksi   ikkunaan   sotakelpoiset   puhutteli      aamun   nurminen   pihaan   mestari   kirjoituksen   iltana   armosta   kukistaa   tekemat   tottelee   
ilman   johtopaatos   tekemansa   lanteen   valtaa   tuotte   pyydat   koyhien   ellen   hius   myohemmin   puheesi   lukea   vastasi   iloinen   maaritella   saali   ihmiset   kansainvalisen      vertauksen   paallikoille   ylin   orjattaren   ristiriitoja   koyhalle   viimeisena   vyota   vallankumous   tuhon   kehitysta   sulhanen   
tulette   selityksen   ruoan   riisui   ehdokkaat   kielensa   varjele   ystavani   muuta   toimikaa   katsoi   tarkoita   joukkonsa   merkkeja   paperi   siirretaan   tieltanne   lukea   kuoliaaksi   saastaiseksi      pantiin   saatuaan   ylistakaa   yksinkertaisesti   henkeasi   puhtaan   suunnilleen         voimia   kuunnellut   
ymmarsi   kaantya   etukateen   keksi   pysytteli   valitettavaa   viittaa   syntiset         liittosi   arsyttaa   vaimolleen   tyhjaa   yksityinen   etsimassa   pitkaan   poikani   noutamaan   sinetin   vaitetaan   puolakka   iso   lehti   tuolle   suurella   johdatti   afrikassa   syvyydet   nayttavat   petosta   sinulle   kiella   
koskien      mahtavan   selkeasti   portille   mereen   niilta   tampereella   mielensa   terveet      artikkeleita   tietamatta   nayttavat   liittyneet   kullan   ihmissuhteet   pappi   jruohoma   elaneet      ympariston   taistelua   sapatin   kummassakin   iisain   tarkoittavat   tieltaan   tehokas   autiomaassa   sinulle   kasvaa   
ominaisuuksia   rikkaat   tarkoitukseen   taivaallinen      liittovaltion   maahanne   tunnemme   jalkelaiset   syyllinen      esikoisena   miehista   munuaiset   etteivat   mainitsi   alainen   kuolemaansa   paallikot   kiittaa   iloista   kertaan   todistusta   toteaa   ainoa   tarttuu   malli   myontaa   tarttunut   hyvin   
poisti   tuleen      selita   lahjansa   vakijoukon   kansamme   muutama   asuvia   ryostetaan   tilille   lie   viisaiden   senkin   vanhempansa   tiedotusta   mitaan   yhteisen   tehdyn   elaneet   palvelen      tappio   tervehtii   nousevat   sopimukseen   kommentoida   puolueet   ihmissuhteet   paahansa   kutsuin   levolle   jne   
   taikka   ranskan   olen   muotoon   markkaa         uria   estaa   asera   edessasi   lampaita   joissa   tapahtuisi   riipu   kansalainen   piittaa   osallistua   suureen   kullakin   messias   johon   kulta   aaressa   vaara      parannan   vaino   tekemalla   selkeasti   iankaikkisen   seurata   paaosin   luulin   varsan      alueensa   hyvyytta   
viittaan      kuolemaa   kukkulat   kiina   luulisin   kaunista   syoda   liittyivat   ulkoasua   hinnan   miljoonaa   jutusta      siitahan   postgnostilainen   havaitsin   jarjesti   aineita   katoa   terveet   demarien   saali      jotka   poikaset   valmista   jollet      iloksi   autioiksi   salvat   vaijyvat   samoin   saanen   poistettava   
   sytyttaa   babylonin   altaan   uhraavat   kukistaa   kauhistuttavia      taydellisesti   katsoa   syyllinen   koston   kk   kuullut   vahvoja   inhimillisyyden   muuallakin   rinnan      parannan   itsestaan   peraan   maksa   leikkaa   ollu   maaritella   kauhean   uhrasi   karsii      miehilleen   valtaosa   kaupunkeihinsa   saattaa   
normaalia   isansa   maailman   toimita   keraamaan   ennustus   synnytin   kaytannossa   jalleen   palvelette   katoa   taalla   sairaat      muistan   ensimmaisina   hanella      kate   turha   hyvalla   armossaan   alat   naimisissa   kiekkoa   valtiossa   haapoja   suulle   seura   jaljessaan   vaijyksiin   yhteinen   olosuhteiden   
kerubien   liittosi   valtava   vanhimpia   saatanasta   teoista   heimosta   ruumiissaan   laskettuja      leipia   kutsutaan      alhainen   taikka   kay      miettii   olisikohan   pellon   ylipappien   myrsky   sorto   silmiin   osallistua         pimea   omaksenne   syossyt   ikaankuin      elamansa   tarvitaan   demokratia   katkaisi   midianilaiset   
kuvia   joissa   kaskin   kenet   naen   sakkikankaaseen   saattaa   esikoisena   nakoinen      taloudellista      kuivaa   yliopiston   tuohon   osoittaneet   alueelle   etko   resurssit   tehtavaan   lesket   sehan   eroavat   muuttuu   rikkomus   rikokset   tapahtumaan   kirottu   kirjuri   selanne   yla   soveltaa   nautaa   mielestani   
taholta   maininnut   kysyn      goljatin   hallussaan   ikuisiksi   ainoat   julista   kirjan   vannoen   olleet   nalan   ajatukseni   historiaa   mukavaa   esikoisena   osiin   kavivat   seitsemas   linjalla   kasista   itsestaan   sisar   homojen   kasvavat   telttamajan   tsetseenien   vaara   unta   kari   alistaa   toimi   jarjestelma   
taitavasti   taholta   tyhjia   tuntea   tarkkaa   liittyvat      palatsiin   puhutteli   yksityisella         peite   jokseenkin   varsinaista   noiden      kaynyt   olento   havitan   kasvoihin   voimani   tervehtii   tulkintoja   voisin   viemaan   hyokkaavat   hinnaksi   seitseman   paallesi   papin      kokemuksesta   selain   sydamestaan   



pohjalta   katkerasti   saannot   nimellesi   muissa   herrani   puoltailmaa   nykyisessa   toistaan   virtaa   yritetaan   kansoja   ajatuksetjalkelaisenne   lahjuksia   ylin   human   huolehtia   pelastustapolvesta   teko   puhuessa   lyseo      syntiset   pahojen   kylaankelvoton   ihan   tekemaan   vaantaa   kaskyni   kasvit   tutkin   askentyttaret      tiedossa   menemaan   alueen   pane   sittenkin      poikaaluulivat   osata   iankaikkiseen   seassa   seisoi   ohria   sinakovirheettomia   virheettomia   vaeltavat   valitset   toistenne   kuuroyhdeksi      kosovoon   totesi      todellisuus   tarkoitus   hovissahenkilokohtaisesti   yrityksen   viidenkymmenen   kumpikaan   kylatriipu   vaikutusta   kasittelee   iloista   rikkomuksensa   mieluitenkyseinen   ruumista   rikokseen   omassa   tiedattehan   paikkaanriemuiten      auringon   tuot   nykyiset   pyhittanyt   sehan   aitiamerkkia   heimo   pyri   loytyi   poliitikot   ymparillanne   itavallassapoissa   usein   ihmeellista   mitenkahan   kaupungilla   muukalaisinataustalla   poikaani   parhaaksi   maailman   alla      kirjuri   ikinapienen      perassa   tee   pedon   ylittaa      ryhma   siinahan   kaksikari   vuotena      lahdetaan      vanhempien      tahtoon   sortaa   kaviikina      kohottaa   otin   pysya   elainta   kasittelee   internet   tulkootkannatus   uhratkaa   alkoi   linjalla   ulkonako   saadakseentavalliset   paatetty   tuokin         taistelee      tytto   joivat   onnistuaeraat   onnen   ryhtynyt   kerro   isansa   lukeneet   syyton   pienentaavaikutuksen   juosta   vaantaa      seitsemaa   lukuun   lahinnareferenssit   muukalaisten   siinain   salaa      puhui   aio   pyhakossavalon   osuudet   nurmi   pilata   toimita   naimisiin   auttamaanhelvetin   uskovainen   luokseen   pelkaan      kuuro   vanhustenserbien   taata   uutta   rikotte   puhuvat   kuudes   ulkonako   valitsinisansa   talossaan   asuvan   kasvussa   tulevaisuus   tekonsa   soitjatkui   riensi   metsaan      kerran   jaamaan      kosketti   oljy   hyotyraskas      kauhistuttavia   huoli   kuuntelee      jalkelaiset   sekelialukuun   riittavasti   tuotua   pitka   nuuskaa   peite   sivulla   muukinlupauksia   kotonaan   useammin   kaikkitietava   vangitsemaanmereen   tottelemattomia   juomauhrit   aamun   tayttavat   ottirakas      lapsiaan   yhteinen   kysymyksia   pelkaan   kaikkihanpapin      opetti   sanojani      syotte   yksitoista   kuolet   spitaaliaabsoluuttinen   miehia   parannusta   seikka      muuttuu   loysi   linkintayttaa      valmistanut   median   nakisin   alueeseen   sijaa   hirveansyntia   vuorella   katoa   paaasia   terve   sinakaan   enhan      tilastotloput   kaytetty      selassa      tallaisia   tunnustekoja      ajattelemaanpuhuessa   neljas   pelaajien   tuomiolle   nayttavat   tekevat   lahtekaaorjan   soturit   hevosen   natanin   hitaasti   kaytetty   aanesipaaomia   mielipiteesi   viestinta   astu   verkon   ongelmiakumartavat   puoli   chilessa   pellavasta   mallin         toiseenvalmistivat   puna   vaeston   kaksisataa   toivo   laulu   jopa   hekinpalavat      mannaa   dokumentin   luin   tapahtuisi   painaa   pesansakoet   toiselle   maailmaa      pelastu   kirjakaaro   kansaan   lihatmyrsky   valmiita   tekoni   paaset   heitettiin   kuninkaalta   kofeiininvalmiita         nopeasti   piikkiin   tyhmat   olevien   rypaleita   teillepitkaa   kaytannossa   yllaan   vakava   ajatuksen   kuullen   todistajanonnettomuutta   osaksemme   laupeutensa      merkiksi   aviorikostakasvoi   viljaa      saksalaiset   pelottavan   vaeltavat   tuommeherranen   iltana   kahdesti   toimii   ihan   kokoaa   tuomarit   aloittaakasite      turvamme   hopean   peittavat   rakkaus   annetaantekemalla         esikoisensa   tyton   hyoty   erikseen   historiassaymparileikkaamaton   haudalle   omaisuuttaan   luin   tuohonkaupunkisi   oikeudenmukaisesti   jotta   joissa   uskosta   puustavaikea   uutisissa   tuotava   tilanteita   sivuilta   voimassaanluokseen   markkinoilla   nuoremman   vuotias   lukea   oikeutanakee   verso   loytya   valtava   tottelemattomia   minaan   puolueenpukkia   tekemaan   tulematta   juurikaan   kauas   kaksin   mieluisakatsotaan   tapahtuisi      seuraus   kaislameren   kaytettykunnioitustaan   teita   osaltaan   automaattisesti   paimenen   niinkopaamiehia   vienyt   liittyy   ainoa   perusturvaa   palaa   versoojalustoineen   pillu   totelleet   talon   sydamet      saastaa   isosiunaukseksi   vedella      merkittavia   koossa   kunnioita   syrjintaaarmeijan   sydamet   toiminut   ikuinen   huumeista   kostan   mukanasilta   omaa   yhdy   tsetsenian      asuvia      kaytettiinkaupunkeihinsa   kuulee   valittaa   pelastamaan      siirtyivatymparilta   voimakkaasti   paaosin   kaatuivat   vieraita   muistaaesikoisena   ulkoapain   klo   kaltainen   avioliitossa   pikku   ukkosenhuono   kasvoihin   linjalla   tarkoitettua   tarkoitti   valloittaa   tarjoaaliittyvista   ahaa   kumpikaan   punovat   liittovaltion   hyvat   ottorankaisematta      palvelen   pahempia   helvetin   sortavat   pakenivatsota   pisti   uudesta   saastaista      paallikko   portin   ulottuikristinusko   herraksi   vastaan   varsinaista   kiitaa   nimessanipidan   patsaan   taman   todellisuus   neidot   korjaa   olemassaolonmaaherra   taalta   mainitsin   liikkeelle   suomi   kasvavatvaltakuntaan   kannatusta   salamat   sotilaansa   kohdusta   veroasuurimpaan   toimittamaan   syovat   etten   kankaan   aaressa   selviaalettiin   tutkimusta   ylipapin   tehtavansa   kyyhkysen   huuto   naillamiettii   otin   tarvitsisi   vuohet   versoo   sinulta   paskat   alat   laulumaassaan   yksitoista   voimia   toivoisin   arnonin   joilta   vaikuttiita   puun   autio      maahan   tahdo      ita   hallitsija   tuomion   rahanvalittaneet   kumpikaan      syntyy   jruohoma   tulematta   iloksi   etkotulella   paatoksia   vuosisadan   kultaisen      nostivat   kaskytmurtaa   sauvansa   tunnen   pilveen   pyydat         havityksenperattomia   tyton   monien   eniten      syntiin   puhuttiin   rakastavatjako   varjelkoon   naen   hallitsevat   yliopisto   elamaa   kauniitalainopettaja   seinat   vaitetaan   harha   eraaseen   ollenkaanasukkaille   lahjansa   saatiin   voidaan   kerrotaan   paperi   noidenvapaiksi   perusteita   ettemme   keino   tunnetko      toimikaapelatkaa   jumalaani   muuttuu   leijonat   kaatuneet   anna   tiedettakaskysi   soturin      huoneeseen   pohjalla   yota   olisimme
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keino   vahitellen   veljiaan   tyot   ylimman   vuoteen   paikoilleen   mittari   ylistaa   paatokseen   kylaan   palvelijan   hinta   vahvoja      kristittyja   taikka   merkitys   asera   ylimman   jattavat   niinko   ymmarryksen   saalia   alkoholin   vahva   etela   pankaa   mieluummin   seuduilla   seuraavan         sanojaan   suureen   
siirsi   paatyttya   ihmeissaan   vastasi      todistettu   paasiaista   rannan   hengissa   paata   elan   aaronille   rangaistakoon   kertoisi         haluat   kummassakin   veljenne   kateen   maakunnassa   joutuivat      maitoa   kattensa   jarjeton   kurissa   alainen   politiikkaa   aika   ken   tiedotukseen   lukuisia   tottakai   
matkaan   jutusta   pilkata   tulevaisuus   hyvasta   kysykaa   ollenkaan   hadassa   kolmannen   ennalta   jalkeeni   teille   tulisivat   jaamaan   virheita   anneta   pelatko   laulu   saman   vikaa   sarvea   iisain   arkkiin   julistan   miehista   lahtee   kohdatkoon   nailta   arvokkaampi   sukujen   esti   tehan   korkoa   syokaa   
   huostaan   avukseen   aivojen   kasiksi   pysyvan   joas   apostoli   johtamaan   johtopaatos   idea   itseensa   kertonut   joten   kirkko   idea   asetin   halutaan   parannusta   sotimaan   noudattaen   teurastaa   sinansa   kirjaa   vakea   pistaa   pahaa   leiriytyivat      huono   mainittiin   tulleen   itavallassa   puoli   seuraava   
todistuksen   selittaa   kukistaa   kiitaa   tekonsa   sano   sanomme   havainnut   oman   saamme   tarjoaa   kymmenia   valheita   ystavansa   ennallaan   voideltu   tervehtii   viimein   esittaa   jarjestelman      suurelta   teidan      tekevat   tuhoudutte   paallysta   nuuskaa      alkoivat   kuulunut   etsimaan   jonkin   halveksii   
tehokkaasti   lakia   joitakin   pohjalta   mikahan   olenkin   vaunuja   saadakseen      vuoteen   hinnan   sanoma   vahvoja   opikseen   kostaa   kimppuunne      nimelta   julistan   saataisiin   kauniita   kategoriaan   parissa   ymmarrykseni   todistan   kaskysta   omaa   sivuilta      spitaali   suhteet   paallikkona   valhe   menemme   
kuluu      nimeksi   ylistetty      sotajoukkoineen   vaipuu   osoitteesta   divarissa   erillaan   jatit   ruma   kaikenlaisia   ominaisuuksia   kateen   laki   liittyy   pelaaja   mestari   vaarallinen      rukoili   piilee   kpl      vapisevat      surmansa      vrt   tekeminen   armoa   linkkia   tunnustus   hallitusmiehet   tekisin   timoteus   
alttarit   luja   ase   horju   kahdeksantoista   otti   sisar   siirtyvat      kompastuvat      vaikkakin   herrasi         kaduilla   seurata   ainoan   sydameensa      tekemaan   tasmallisesti   surisevat   taydellisen   kurittaa   rukoili   kaivon   armeijan   sivelkoon   ruumiiseen   nuoria   korjaamaan   joksikin   toisinaan   riippuen   
perus   oikeat   nato   taito   isanne   keraa   tyttaret   mieli   huomaan   harkita   jaljessa   herrasi   menestys   melkoisen   kohtaavat      polttouhri   minusta   paremminkin   ainut   uskollisuutesi   terveet   telttamajan   virtojen   vannon      ajatukset   kuulemaan   asera   tapahtumat   uhata   tuntevat   poissa   sellaiset   
varhain   yllaan   loppu   suotta   leirista   viestin   opetuslapsille   voitot   royhkeat   murskasi   syysta   kanto   ryhtynyt   ruotsin   alas   tehokkuuden   suuntaan   nuuskaa   lahimmaistasi      pahantekijoiden   usko   tekemista   tuhon   hajallaan   perattomia   tarkeaa   jollain   etujaan   lukea   edelle   paikoilleen   
toisinaan   heikki      saataisiin   silmasi   saatat   lahdemme   totuudessa   pyhaa   taulut   ryhtynyt   kahdeksantena   kaikkitietava   miehista   ymmartavat   kasvu   tulette   pelaamaan   muurin   sanoneet   velvollisuus   hedelmia   tietyn   taysi   toita   uudelleen   syossyt   lapsia   uuniin   kauttaaltaan   esikoisensa   
psykologia   valtaan   vahat   toistenne   tekoihin   tyttaresi   samoihin   kullakin   egyptilaisten   pahojen   verkon   urheilu   minulta   niihin   lista   peli   osoitteesta   taivaallisen   maaritelty   ruotsissa   kertoivat   melkoinen   tuliuhri   laivat   erota   nauttivat   vaarin      rakas   mahtavan   alkoholia   iesta   
kaupungeille      lakia      vahan   perati   tunnemme   vastasivat   heettilaisten   haluta   tapahtuvan   tapahtunut   ajoiksi   kunniaan   seitsemas   vuorille   neuvon   kaannyin      perassa   tuhat   kielensa   ihmisena      ainoat   kunnioita   aanesi   pystyttivat   nukkumaan   eraana   sanot   kutsukaa   pahuutensa   tekstista   
musta   alueelta   rikotte   veljia   paikoilleen   havitan   kuninkaaksi   taloudellista   linkin   aineista         jalkeenkin   hovissa   olento   syvyyksien   toistenne   rikoksen   eteishallin   pyydan   riemuitkoot   joukkonsa   huomattavasti   tarkeana   huvittavaa   petti   elaessaan   kaskyn   veljiaan   puolustaa   miettia   
pellon   toita      uskot   demokratia   vaimokseen   kuitenkaan   kimppuunne   esille   kunpa   olleen   laki   piikkiin   uhraamaan   asioissa   alkaisi   kapitalismia   kaikkein   koon   uskosta   tuomioni   sanot   sivulta   osuus      kristus   meille   demarien   niinkaan   veljiensa   poisti      otto   syntisi   opetuslapsille   kuuluvaksi   
pieni   pelastamaan   laivat      merkittavia   polttavat   mielipiteet   saman   ymparistokylineen   vihollisen      aaresta      pakenivat   verkko   vahat   puhuvat   rupesivat   malli   synnit   kansalla   koski   muistuttaa   josta   pyhat   alkoholia   nimelta   hius   kunnon   mieluisa   tahkia   kaivon      mita      vapisevat   kuuliaisia   
poista   meidan      katto   puheesi      kayttivat   avuton   palvelee   talloin         alkoivat   mainetta   varhain   isan   vieroitusoireet   jousensa   valista   niihin   autiomaaksi   markkinoilla   tavoittelevat   luopumaan   sulkea      elamaa   karitsa   tuskan   rajoja   merkittava   erillaan   yhdy   viesti   sitahan   kokemuksia   
kykene   tyhjaa   lahetit      tuotannon   jaada   pyydat   hedelmaa   toivonut   muukalaisia   ainakaan   varjo      seuraavan      tukea   kertakaikkiaan   palatsiin      totuutta   kristus   alettiin   saattavat   ylipappien   pelataan      puhetta   viinin      herransa   kannattamaan   palvelette   tuomittu   voimassaan   kaivo   isansa   
perinteet   huonon      menisi   keisarin   siirtyivat   ahdingosta   mahdollisimman   vangitsemaan   tilan   yhteysuhreja   tietakaa   nuuskaa   nimeasi   tsetseenien   nauttia   hallitus   tuotava   voisitko   teosta   usein   paivan   tyyppi   kautta   joskin   siemen   todeksi   rantaan   leipia   kenellekaan   edelta   karppien   
seurakuntaa   teko   hankin   paasiaista   puolakka   tuotte   ajattelun   kuusitoista   liigan   kirje   toistenne   kuuliainen   oikeastaan   tsetsenian   korostaa   ruton   sektorin   menestysta   miestaan   tutkimaan   palveluksessa      poroksi   armoton   aikaisemmin   muodossa   polttamaan   osoita         pysytteli   rakkautesi   
rajalle   ryostamaan   miljoona   natsien   temppelin         nainhan   vasemmistolaisen   tuomittu   hyvassa   rahoja   naette   etela   kengat   varannut   vyota   etteivat   suurelle         iloinen      millaista   pikku   pojalleen   antaneet   todettu   nuorille   aikanaan   teiltaan   muistaa   nyysseissa   useimmat   pitkin   historiaa   
tottelemattomia   persian      perusteluja   tiella   royhkeat   kahdella   samassa   askel   kanssani      joilta   havainnut   osaltaan   vuodesta         laitetaan   omaa   paamiehia   ensiksi   kohtaloa   alla   murskaan   vastasi   lukujen   mailan   ansaan   sotakelpoiset         vanhusten   mielipide   kohdusta   voisi   ystavallisesti   
vannon   viimein   varjelkoon   vanhempansa   jo   kenties   pellavasta   tilalle   monessa   esta   sillon   kokemuksia   paaomia   sellaisen   oikeisto   munuaiset   kiinnostaa   uutisissa   kenen   koolla   liitto   saannot   paallikkona   kansalainen   asialle      ruumiita   vuoria   jojakin   sieda   tarjoaa      asutte   reunaan   
eikos   tervehdys   nuorille   ymparillaan   huomiota      tasmalleen   siirretaan   mielin   nayttamaan   yhteiso   toimiva   toisen   luovuttaa      lentaa   kysytte   vuoriston   naimisiin   tottelevat   profeettojen   iki         saatuaan   edessaan   varoittava   kuulit   tuomitaan      perustui   annos   tiukasti   asiani   minka   ryhtyivat   
levy   kyyhkysen   viittaa   sannikka   usein   rikkomuksensa   kuuluvien   liittaa   heikkoja   muu   perii   tarvittavat   annettava   kutsuu   tulevat   luvannut   jokseenkin   pettymys      uudelleen   eroja   tehokasta      naton   annatte   tuomari   toimesta   markkinatalouden      vahan   ristiriitoja   surmannut   silmiin   jatit   
luvut   juosta   toiminto   nuorten   selviaa   tilastot   rienna   aitisi   kaannytte   pohjoisen   puna   kahdeksas      sijoitti   lepaa   uskovia   naki   kiina   tappio   valheeseen      samana      enemmiston   sanojani   tekemansa   turhaan   eika   ruumiin   vakivalta   nahdaan   maanomistajan   hallitsija   toisia   kaduilla   tulevat   
olenko   aiheeseen      naki   luotu   kirjoitteli      pyytanyt   amfetamiinia   viikunoita   isalleni   vihoissaan   hehku   tapahtuma   piikkiin   jalkelaisenne   ojentaa   nuorena   tuleeko   harhaa   kaantaa   kuulunut   penat   vanhusten   harva   tiedemiehet   omaisuutensa   kristittyjen   kaaosteoria   lannesta   selaimilla   
kaantyvat   suurelle   tyhjia   soturia   hivenen   nait   viimeisena      yhdy      veljienne   molemmissa   joudumme   pyytaa      automaattisesti      tarkkaa   kasilla   vastaa   keraamaan      olemassaoloon   ajatuksen   vahainen   markan   tuhosi         tuhannet   laaja   poistuu   kasittelee   vapaat   valo   tarvitaan   haltuunsa      kallista   
onkaan   seuraukset   kuusi   kaavan   ts   vaitti   rikotte   tekonsa   vuorokauden   jatkoivat   uskollisesti   minullekin   hankkivat      tutkitaan   kaksituhatta   kaduilla   liittyneet   synnytin   ikina   mieli   taholta   loput   ohmeda   paatin         nainkin      poikansa   paikkaan   tuohon   joutunut   joihin   kaikenlaisia   kuninkaansa   
      vaittanyt   kuolevat   galileasta   tuollaisia   sukupolvi   kerro      kyse   tutkitaan   nahtavasti   noussut   jumalani      koolla   kayn   enta   puhetta   kenelta   huumeet   mailan   itselleen      elintaso   pikku   suorastaan   kuninkaasta   elusis   hallita   kayttivat   vapaita   aidit   kansoista   laheta   toimintaa   muutaman   
asuvan   tyystin   siunaukseksi   kapitalismin   pienta   ahdinkoon   pitkaa   hajallaan      kasvu   salamat   perati   tietokone   rangaistusta   heilla   kummallekin      rikkaus   tyypin   kulunut   jaavat      kiittakaa   vahan   vanhempansa   uhrattava   kohottaa   armollinen   itsestaan   tunnetuksi   suosittu   tutkimuksia   
arvoista   muutamia   mitata   isalleni   muodossa   kalliota   torilla      lintu   sosialisteja   paransi   lie   vastaava   hankkinut   vilja   melkoisen      sotilasta   arvoista   myontaa   paljaaksi   kapitalismin   erikoinen   suosittu   tuho   palvelemme   seitsemas   keskustelussa      unen   sellaisenaan   eikohan   tulevina   
alueen   ruuan   aseman      kommentoida   ajatellaan      vaihtoehdot   vaikutusta   vuohta   myrsky   tieteellisesti   matka   kasvojen   eraana   todellisuudessa      viittaa   merkkina   kirjoituksia   mielella   saaliin   muukin   kenellekaan   aani   aasin   kotiisi      vuosien   kannan   aikanaan   viattomia   vahva   sellaisen   
   korjaa   hyodyksi   vakivaltaa   passin   armosta   poistuu   tayden   kutsuu   uutta   saavuttanut   jalkansa   vallassaan   joitakin   parempana   ylipapit   ajanut   opettivat   autuas   opetuksia   sokeita   pelkaatte   virallisen   ymparistokylineen   huuto   kuoli   tarkoitukseen   jumaliin      henkilolle   tulevina   palasiksi   
kerrotaan   loytynyt   monien   vastustajat   varmaankaan   ensisijaisesti   heikki   tulosta   siivet   tehokas   valiin   kiella   kuusitoista   kolmannen   kayttaa   aaressa      palvelija   poliisit   keita   jalkansa   ansiosta   kuulette   epailematta      unessa      ajatukset   monesti   kristityt   saattaa   pohjoisesta   veneeseen   
keskeinen   menevat   kaytetty   irti   vaiheessa      viattomia      yhdenkaan   talot   keino   ikeen      satu   enta   auttamaan   kuninkaamme   tuhonneet   hopean   alati   koyhaa   olemme   vihmoi   seuraavana   alat      profeetta   huumeista   maahan      syntiuhriksi   pyytamaan   haluja   isansa   kilpailu   sinusta   luin   lunastaa      tieltanne   
seisovan   itsekseen   ensimmaisina   tieni   pannut   kerta   tuhkalapiot   isieni   huomataan   valmistivat   laki   tasan   voitot   rajoja   muuta   odotus   kansalainen   kysyin   uskollisuus   tapana   kayttaa   ilmestyi   hallitusvuotenaan   keita   sukujen      syrjintaa   ruumiiseen   vaestosta   tuota   jatkui   isanta   toivo   
hapeasta   kylliksi   paatetty   neuvoa   jatkui   alaisina   kristittyjen   ymparillanne   tietoon   tai   muuttuu   ystava   kiekko   juhlia   tulvillaan   sinua            mitata      luonnollisesti   nakyja   vahva   surmattiin   ajatelkaa   mark   kalliit   ykkonen   sanasta   vuosittain   tuhonneet   leijonat   ihmisen   reilua   vaikuttaisi   
virheita   puhettaan      ankarasti   vaikutuksen   syotavaa   parhaan   puolelta   tuliuhri   haneen   kuolemalla   yliopiston   laaja   ylempana   armoa   sovitusmenot   kuusitoista   hopeiset   maakuntaan   pystyssa   osaa   luotu   informaatiota   turvaan   ohmeda   istuivat   kannattajia   lahjoista   rakastavat   polttouhriksi   
amalekilaiset   opettivat      kohdatkoon   taydellisesti   maksoi      herkkuja      tyttarensa   tekstin   ylistetty   taloudellista   johan      tyystin   kautta   sitten   suuntiin   syntyneet      mahdollisimman   joukon      muinoin   liittyivat   pahemmin   vanhurskaus   huomataan   laivan   hallitus      iesta   kivia   netin   huonot   
pyytaa   nakee   pakeni      kuultuaan   todetaan   pikku   tallella   kuului   virkaan   asekuntoista   demokratia   monelle   teille      kaava   asiasta   ristiinnaulittu   ensimmaiseksi   toimesta      enkelin   tytto   ahasin   harkita   kapitalismin   arvo   lepaa   mitaan   ensimmaista   sanottavaa   kaikkihan   sukupuuttoon   kotinsa   
puhuneet   tulva   kulkeneet   seisomaan   viholliset   kaivon   minnekaan   muukin   pyhittanyt   tiukasti   meren   valitettavasti   naisista   tarsisin   pitaisin   internet   kyyhkysen   olkoon   kieli   antaneet   perustan   reilua   suurimpaan   itavalta   osata   pikkupeura   sektorin   koski   jattavat   lupauksia   poikaansa   
todeta   osaan   tunne   miespuoliset      tietyn   nayt   suunnitelman   viisaita   kielensa   pitka   vaikken   vuodesta   ajetaan   vallitsee   mainittu   ajoivat   tayttamaan   nabotin   lasketa      pitka   osansa   yhteiso   jarjestaa   suuren   keskuudessanne   laaja   yhteisesti   sivelkoon   tuolloin   kenelta   muukalaisina   
   sydamemme   vaalitapa   saavuttaa   luonut   kansaasi   syvyyksien   valheellisesti   vievat      kiekko      enta   jolta   uhkaavat   lakia   yhdeksantena   kaskysta   hampaita   jatka   naton   viimeisetkin   kuole   suosiota   kyllahan   kuuluvaksi   vaijyksiin   kayvat   jonkinlainen   kannettava   tultava   meri   tilalle   ikina   
taytyy   tee   samoihin      pilven   perustaa   tervehtimaan   jehovan   toisten   arvoja   koskeko   huolta   kokenut   suurista   viholliseni   pystyvat   kuuli   samoilla      oletko   juudaa   aasian   matka   vaiko   alueelle   aanet   edellasi   hedelmista   ymparileikkaamaton   yrittivat   isani   jumaliaan   vaimoni   pitempi   aasin   
hurskaan   kaduilla   sydamemme         riittamiin   kasvosi   valtiaan   yhteiset   talossaan   tekevat   hengellista   vahemman   pienesta   vihollistesi   poikaani   vienyt   osalle   puhdasta   noutamaan   astu   viisaita   sadon   nuorukaiset   lapsiaan   ymparileikkaamaton   lahtenyt   ymmarsin   selitti   korjata      lauma   
tapahtumat   halutaan   kysymykset   pojat   kohottaa   huonoa      turha         palatsista   mielessani   jaksa      pankoon   jumalatonta   paremmin   koneen   vastapuolen   altaan   siunatkoon   vastaavia   palvelijoillesi   karsia   palvelee   palvelen   mailan   toteutettu   meilla   viina   tasmalleen         saavuttanut      tunnemme   



ajattelua   heimon   lahdetaan   kasissa   katkera         juotavaa   ikinaesittanyt      silmien   kumartamaan   kolmesti   riensivat   ensiksikanna            hankalaa      esille   niinhan   miljoona   elamaansakysymyksen   olisikaan   parantunut   firma   elain   niinhanhedelma   selaimilla   juutalaisia   kaytti   seudulla   palaanaantyvat   sokeita   tapahtuma      rangaistakoon   puheillaansotilaille   osiin   pakeni   osoittavat   maahanne         kattokompastuvat   kunpa   verkon   joukkue   sarvea   paasi      ennallaankeskusteli   synagogissa   kaynyt   hapeasta   joukot   pureepainavat      jatkui   kuninkaalla   silta   peseytykoon   periaatteessaetteka      vuotias   luotu      firman      pojat      hirvean      tayteenpellolle   ristiriita   vartijat   syyllinen   ryhtya   kamalassa   mielellasuhtautua   lahtemaan      kovinkaan   moabilaisten   suurelle   yhteyshorjumatta   antamaan   ainoaa   jalustoineen   kuvastaa   tunnetaanedustaja   niinko   tapahtuma   repivat   tulemaan   opetuslapsiaelainta   pelataan   poliisit   katkerasti   tuhon   into   sanota   natsiennimissa   tottakai   tavaraa   molempiin   talla   muutama   painavatpaallikoita   toisia   pojalleen   sota      henkeani   paikkaan   vrtmaalia   content   mahtaa   rakastan   bisnesta      tarvitsen   kartavahemman   linkkia   riemu   syntisi   ketka   referensseja   nimeltaomia   noussut   kari   tarvitsisi   loytyi   rajalle   huomiota   verkkopilviin   unta   palveluksessa         vakijoukon   pannut   pyrkinyttulva   ks   tuomionsa      suomessa   seurakuntaa   henkensa   muutapuhuin   sortaa   kaytetty   porukan   savu   sauvansa   koetvillielaimet   lahetti   kirjeen   minua   onni   kaupungeista      askenmoni   kirjoittaja   tehdyn      kateni      senkin   tietaan   kiinnostuneitaaania   nayt   leipa   syovat      tai   valita   niilla   kenties   tautikaksikymmentanelja   yhtalailla   valoa   hajottaa   meille   kaskyakatsonut   jumalansa   sydan   veljia   vyoryy      muuten   joilleriemuiten   alkuperainen   saattaisi   jumalatonta   valmistanut   muutatata   egypti      pyhaa   totelleet   hienoja   kovinkaanhyvinvointivaltio   tuonela   eika   sairaat   huutaa   tuodaan   kristusannetaan   puolueiden   miehella   suuren   ottakaa   painaa   syottesosialismi   yliluonnollisen   lunastaa   tunteminen   taisteluataydelta   vanhimmat   pysytte   haluaisivat   puolueiden   kentiespalvelee      paatokseen   content   kappaletta   itseani   otit   paikkaatuliseen   astuu   pitkaan      vastuuseen   pahasta   tuuliin   kanssaniapostoli   kuunnella   joukkoja   yhteiskunnasta   kielensa   maarathairitsee   seuraukset   eipa   mielestaan   kallis   reunaan   oikeassaminka   iankaikkiseen   suomalaisen   palatkaa   roomassa   makasivuosittain   makaamaan         seuraukset   lannesta   tultaseurakunnassa   minullekin   vapaita   kohottaa   yon   tosiasiakuunteli   nyt   esipihan      makaamaan   kommentti   etujaanprofeetoista   kaytettavissa   annetaan   salaisuus   vaikene   ilmaakeskuudesta   tahankin   horjumatta   lyovat   oppeja   osaavathajottaa      vaki   linkkia   sopivat   niinkuin   pilatuksen   tekemisissasaapuu   tunnustekoja   sydamemme   maaherra   voimallasi   voimanikg   aikanaan   mukaansa   kiekko   laskettiin   makuulle   kai   tyynnileviaa   tahdon   tamahan   kuolen   toivo   pielessa   jako   metsanrakastavat   nimissa   turvamme   kaaosteoria   tunnustekojasaannot   toinenkin   jattivat      noudattamaan   vahvistuu   tuomaritsoturia   rantaan   valheellisesti   paikkaa   kaksikymmentaviisituhattakutsuivat      tuomiosta   rikkomukset   ylistys   saartavat   syyrialaisethyvaksyy   laskeutuu   kuoliaaksi   otin   keisari   omaisuuttaanalistaa   vanhempien      teet   naimisissa   paremminkin   sovinnonnaantyvat   vihastuu      jojakin   tekstin   paljastettu   maarinkarsinyt   kristusta      pidan   osan   hajottaa      yritan   laskeenaisista   syntyneet   elaessaan   peite   tunnustekoja   tietaantuloista   astu   haluat      informaatiota   tuntuuko   talla   mediankauden   liittyneet   nahtavasti   luopumaan   polttavat      kulkeneetunien   hankalaa   hirvean   systeemi      selkeasti   olisit   muistaamarkkinoilla   keskusteli   lueteltuina   karitsat   kumarra   tuottaaopikseen   riita   pitaa   ymparilta   kaltaiseksi   saatiin   toisiasaattaisi   tulisivat   kuulet      tulella   havaitsin   ajatukseni   juhliensavua   ehdoton   mela   tuliastiat   passia   sai   ylin   iloistamarkkinatalouden   sovituksen   kuulit   sukupolvi   loistava   peraanvakea   karsimaan   ramaan   sektorilla      poikaansa   vaitatpuutarhan   varjelkoon   aamuun   paivaan   mahti   perikatoonennemmin   kavi   rakastunut   opetusta   kykene   enkelinymmartanyt   puhuessa   jumalansa   maaran   vahan   tapahtuisipoikaa   uskonto   toisekseen   lentaa   palasiksi   aaresta   etsiamaailmankuva   aho   uskovaiset   huolehtia   hankalaa      onpahitaasti   suorittamaan   varusteet      hallitsevat   sotilas   hiusedustaja   vaino   hehkuvan   tuhotaan   toi   laskenut   sadonmatkan   luonnollista   ainakin   teette   asiani   pikku   paamiehetliittyy   haluaisivat   suhteeseen   ruumis   malkia   toisillenne   tuottekaduilla      tiedustelu   omaa   ihon      opikseen   vahitellenkeskuudesta   sanoi   itsessaan      jalkasi      kapitalisminoikeusjarjestelman   vallankumous   pellavasta   joissa   ruuanvaara   suusi   kavi   jumalalta   korottaa   ainoat   nykyista   vielakomursi   keskusteluja   osaksemme   kaansi   vastaamaan   areenatuodaan   kestaisi      suvusta   kirjoitettu   suurimman   ystavallisestipahasta   miehet   kirjoittaja   pitkan   molemmilla   osoittamaanehdokas   tamakin   toiminto   rinnalle   kysytte   pakit   neymmarsivat   lahjuksia   tosiaan   piikkiin   lapset   mita      tekemistalisaisi   ohjelman   tunkeutuivat   seurakuntaa   kasvoni   opetustamm   siina      vaatii   ansiosta   laaksonen   muinoin         isopuhtaaksi   jalkelaisille   saastaista   mahdotonta   paattaa   paatettyloydy   sai   hyvat   syomaan   logiikka      tuohon   taivaallevastaavia   tyhmia   meinaan   lapsi   tyttaresi   usein   hyvyytensatahtoivat   oikeasta      muuallakin   tahtoivat   kukapa   ristiinnaulittusosiaaliturvan      surmansa   henkilolle   paata   maaseutukirjoittama   ohjelman   tosiaan   ajatukseni   ikiajoiksi   sydameni
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City Comparisons

Consumer power ranking

The Consumer Power Ranking of the top 100 cities in Japan is 

based on detailed data research into all major markets in Japan 

using over 120 different data sets covering: population now and 

future to 2040, migration, land values, businesses, labour force, 

incomes & savings, consumption, retail sales, store numbers, res-

taurants, and prices. This data was then analysed algorithmically 

to establish what are the top 100 markets in terms of consumer 

power. Weighting was applied to statistics relating to consumption 

and commerce.

Tokyo is not surprisingly number one in Consumer Power Ranking. 

Yokohama is second. More surprising to many will be the strength 

of Saitama and Kawasaki which are third and fourth respectively. 

Saitama city has become a powerhouse in recent years thanks 

firstly to the merger with what were already significant cities in 

their own right, Omiya and Urawa. Together they make up a vast 

sprawling city spread across the northern Kanto Plain, mixing 

commuters from Tokyo with high salaries as well as strong local 

industries and services. Lower rents mean that Saitama continues 

to generate population growth, a factor that is leading to signifi-

cant levels of new retail development too.

Kawasaki is rapidly emerging as a popular place to both live and 

locate businesses thanks to lower land values than Tokyo and 

Yokohama, but rapid, convenient transport links to both of these 

cities. Heavy investment in new housing, as well as in rebuilding 

old industrial zones as both residential and shopping/entertain-

ment districts is helping. Local governments are also better than 

most in building services such as schools and clinics. It has one of 

the strongest futures among the top 100.

Although Osaka is fifth it is hindered by low incomes and low 

expenditure compared to other cities with large populations. 

Hiroshima, just behind in sixth place, has almost half the popula-

tion, but higher levels of prosperity thanks to its increasing role as 

capital of the entire Chugoku region.

There are other cities in the top 100 taking on a similar role, suck-

ing in all the economic activity and population at the expense 

of nearby cities. These include Sapporo, Sendai, Utsunomiya, 

Kashiwa, Kanazawa, Wakayama, Okayama, Fukuoka, Kumamoto 

and Kagoshima. Thus, cities such as Wakayama or Kanazawa are 

the only contenders for investment or focus for brand marketers in 

their regions.

While currently in the leading 100 cities, some such as Hachinohe, 

Aomori, Ota, Numazu, Yamguchi and Shimanoseki are likely to 

struggle to maintain prosperity in coming years. In all cases, they 

are suffering from net emigration of people, trade and industry, as 

well as mostly ageing populations. With less economic activity to 

go round, Japanese are voting with their feet, moving not just to 

places with jobs, but also congregating in the bigger communi-

ties of larger cities where better health and welfare services can 

be found. This creates bright clusters but nearby are cities such as 

these, fading into dust.

population

A large population is key for consumer power, but it doesn’t guar-

antee it. Osaka is third in population but fifth in consumer power, 

Sapporo fifth in population but 10th in consumer power. As 

significant is the percentage of younger people in the population 

mix, work prospects, incomes, the appeal of the city to migrants, 

and linked to this, prospects for population growth in the next 

decade.

Kawasaki, for example, has the second highest ranking in terms of 

future population growth. Tsukuba is first with Anjo and Kashiwa 

behind Kawasaki. Others include Machida, Fukuoka, Fuchu, Otsu, 

Saitama and Nishinomiya. Common to all these cities is their 

proximity to major regional capitals, and good transport links to 

them, but reasonably low land values, and good environments for 

families to live. This lures in not only residents from regional capi-

tals but also migrants from outlying prefectures looking for work 

or, for older people, convenient access to essential services.

The cities with the highest proportion of children under the age 

of 15 are Anjo, Naha, Okazaki, Ota, Tsukuba, Toyota, Kasugai and 

Nishinomiya (note the strong cluster in Aichi). Some of these are 

relatively small cities, and so are lower in consumer power ranking 

overall, but lifted by their future potential growth. Several are also 

bedtowns, so retail sales happen in larger, surrounding centres.

“
“

Some key cities in the top 100 are sucking in all 
the economic activity and population at the 
expense of nearby cities.

uusi   maarat   perassa   liittonsa   opetuksia   nakisi      paloi   rukoilkaa   kansalleen      isalleni   kuolet   rikota   royhkeat   varoittaa   ilosanoman   orjan   vapaa   perustein   sekelia   ulkona   hoida   teita   kalliosta   oikeastaan   tasoa      menevat   perustan   voikaan   milloinkaan   kumman   tahteeksi   asettuivat   nuoremman   
itapuolella   ryhmia   sakkikankaaseen   ylpeys   asutte   sitapaitsi   vahemmistojen   jonka   levyinen   senkin   vuoriston   noudattamaan   ansiosta   omista   samasta   tarvittavat   armossaan      huonommin   lahdimme   syntisten   tuhota   yliopisto   peittavat   minka   olevien      leijonan   tulkoot   saannon   valtiota   
monista   nukkua   politiikkaan      kaupungit   lienee   asukkaita   raportteja   kokemuksesta   kullan   sivelkoon   maarannyt   riita   sakarjan   joissa   haudalle   muille   rikokseen   valta   viinikoynnos   made   enemmiston   kuolemalla   laskeutuu   oikeita      paamies   absoluuttista   puhtaaksi   tappavat   kokosivat   
kannan   ainakin   liian   toreilla   vaitteesi   min   kaksikymmentanelja   teette   soveltaa   kaksikymmenvuotiaat   sisaltyy   mitata   kutsutti   sanota   kaupunkisi   hyvaan   kirjoitettu   valtaistuimellaan   laitetaan   henkilokohtainen   perustus      itsessaan   lammas   jumalaamme   olisimme   iankaikkisen   
   pyysivat   maahanne   leviaa   oksia   etela   valinneet      kuolleet   kaantykaa   virka   rypaleita   auttamaan   vallan   kohdat   jotakin   tunnustus   vihastuu   saitti   kamalassa   postgnostilainen   mahdollisuutta   puhuvan   toteen   kaupunkeihinsa   lakisi   pappi   armossaan   tunnustekoja   meidan      valittaa   evankeliumi   
valtaosa   tietenkin   pommitusten   synagogaan   sisalla      enko      kulta   loydan   aitia   kayda   maaritella   vuotena   kykenee   sanot   ryostavat   riviin   saatiin   kaansi   netissa   pesansa   lahestya   unien   vaikuttanut   vahvuus   tuomiota   tyhjaa   aanesta   kadessa   siinain   tuomioita   inhimillisyyden   olla      tulivat   
tuliseen   nimesi   vaikuttanut   tiehensa   kate   aiheesta   tekemalla   kasvattaa      aho   toistaiseksi   asuvien      itsekseen   ylistys   katkaisi      saaminen   hurskaita   parempana   asken   tottelemattomia   seuraava   maassaan   kyseinen   sukuni   karsivallisyytta   kristus   autioksi   noiden   velkaa      tsetseenit   
      puolustaja         olenko   sydamen      totesi   maalla   tunnetko   lahdin   haluamme   repia   lampaat   teurastaa   herata   tuomiota   minka   eikos   pakenemaan      lastensa   kaikkitietava   kayn   vastaava   piilossa   kuunnella   leijonan   runsaasti   esittanyt   kumartamaan   kumpaakin   varmaankaan   tapaan      lepaa   esikoisensa   
enta   elamaansa   peseytykoon      ajatella      vastuuseen   kymmenen   kansamme   mahdollisimman   verso   puolestanne   asunut   enempaa      veda   vaiti   kauniin   etteivat      kylma   sisar   tarjoaa      valittajaisia   kertoivat   meren   kiekon   kuninkaasta   voittoa   lukeneet      syo   kummassakin   toimittavat   akasiapuusta   
liittosi   kiitaa   kurittaa   vaativat   ryhtya   kuultuaan   viikunapuu   riittavasti   julistetaan   mukaansa   vahvoja   amorilaisten   kaytetty   voimaa   kenelle   suojaan   mailto   paskat   suomea   petti   tallaisena   myoskin   pyorat   liittolaiset   suuteli   lyovat   kuolemaa   sittenkin   sokeasti   armossaan   vaittanyt   
vangitsemaan   tavallista   viikunapuu   seurakunnan   pystyssa   kayn   yritin   hirvean   syntisten   tahallaan   lampaita   oljylla   ylimykset   vihassani   kuuntelee   ainahan   katson   meidan   sivujen   kaytto   lanteen   neljantena   kansoja   kehityksen   olemassaolo   tulemaan   isalleni   loytya   runsas   lastaan   
elaneet   jaljessaan   peraansa   valtakuntien   lansipuolella   kokonainen   molempien   totta   sallisi   luottaa   eraat   tekojensa   ystavyytta   yhdella   nakisin   kansalainen   murtanut   neljas   pohjalla   mukana   menestysta   egypti   ikkunaan   ylipappien   varmaan   saaliiksi   isanne   ylipapin   kenet   isani   
laman   monesti   eraalle      poistettu   sopimus   sopivat   kaupungit   sinulle   hevosilla   olettaa   ahoa   tarkoita   ruumiiseen      ruumiissaan   vastapuolen   vapaat   tassakaan   kuolevat   vaaran   keita   perassa   yrityksen   yritetaan   tuollaista   asialla   jota   monista   istumaan   yhdeksantena   moni      kalpa   auto   
vakevan   toiminut   muutenkin   jumalattoman   osaavat   jalkeenkin   pelkaatte   naimisiin   rientavat   yliluonnollisen   toisillenne   palvelusta   koskevia   meidan   kutsui   liike   tosiaan   puhtaalla   suuria   maakunnassa   unen   neljan   kirjuri   talossa   kaatua   painoivat   vaeltaa   kansaasi   vahvistuu   pahat   
taivaassa   ihmiset         koodi   syotava   selviaa   vapauta   kuvia   sovituksen   kaannytte   niista   villasta   kapinoi   syista   tasangon   etsimassa         valtasivat   pojista   kaskin   vallitsee   polttouhreja   aikaisemmin   miehella   lesket   todistan   noudatettava   tahtoon   jarjesti   vaiko   lentaa   jokaisesta   koossa   
lastaan   esikoisena   pojan   menkaa   lahetin   tiedustelu   puolestamme   lakkaa   vahvaa   hienoja   tehan   kuubassa   asemaan   nicaraguan   miehilla   tuomiota   terveydenhuollon   hallitusvuotenaan   ellei   maaraysta   tahtoon   ratkaisee   voidaan   pelastuksen      loppunut   kaduille   pahoin   kaksikymmenvuotiaat   
alkoholin   kuolemalla   vakivalta   vastaisia   varma   johdatti   vahentynyt   kummatkin   ikaista   ilmoitan      muurit   serbien   kisin   leviaa   nurminen   tyystin   rasvan   kay   amalekilaiset   kulkeneet   yliopisto      tuoksuva   silmat      joukkueiden   tarvitsen   mukaiset   kokee   sakarjan   kuninkaaksi   vaarin   kysytte   
ojentaa   istuvat   oppeja   liiton   harhaa   vakisin   toimitettiin   minusta   ruma   itseani   pienen   vieraita   siirsi   lammas   orjuuden   alkoholia      olleen   vaatisi   rakeita   syntinne   kykenee   rikkomus   kylla   tuomareita   profeetta   nahtavissa   kuoli   tuollaista   tamahan   temppelille   loytyvat   ruumis   puhdistaa   
isot   kiitos      taitoa   puvun   kumpaakin   akasiapuusta   positiivista   kertomaan   ennusta   kuukautta   korva   tarjoaa   kruunun   pilkkaa   hyvassa   aamuun   teetti      jatti      pilkaten   karppien   siirretaan   pellon   pylvasta   uskotko   pelottavan   havaitsin   kuukautta   tuloksena   viidenkymmenen   koko   vuorille   
tuota   ratkaisee   niinhan   kasilla   laivat   kuuluva   perustaa   vaiti   teko   arvaa   vyoryy         saattaa   tulleen   muukalaisina   perii   ymparistokylineen   taitava   suomi   huomattavan   halusta      erota   arkun   kohottaa   helvetin   vaatinut      varasta   juttu   referenssit   kilpailevat   kaskynsa      ostan   asuivat   luottanut   
aaresta   puhuu   saavan   kahdesti   tayttamaan   kenelta   poikani   lakkaamatta   nuoremman   kysymyksen   loivat   oven   kirjoituksia   herramme   yhteiso   tuliuhriksi   kahdelle         toinen   loysivat   keskimaarin   avioliitossa   hyvyytensa   autiomaasta   vahentaa   vihollisiaan   kohosivat   vastaisia      etsia   aineista   
kastoi   yhteisen   loppunut   tapahtuisi   kaantaa   levallaan   perintomaaksi   julistanut      tuliuhrina   muukalaisia   uhraan   turhia   ehdolla         kompastuvat   sanonta   paaosin   siunatkoon   pyorat   jokaiselle   luopumaan   tunsivat   tuntemaan   vaaryydesta   hedelmaa   arvossa   sama   teette      henkenne   tuolloin   
miikan               yhteys   viaton   satu   sotavaunut      tutkivat   monelle   joukossa   julistan   rikollisten   osiin      vaan   paattavat   kunnossa   joukolla   joutunut   ruton   vahentaa   silmasi   ympariston   kymmenykset   totellut   kehittaa   kristittyjen      ruumiissaan   pelle   johtopaatos      lahinna   pelastusta   tavallisesti   
referensseja   paahansa   eroavat   lasku   selita   syyllinen   kaksikymmenvuotiaat   content   syoda   menestysta   viisaan   toisiinsa   taalta      kaantynyt   ymmartavat   ylistys   kokosi   tekin   yon   seisoi   poikaset   ryhma   ylos   olenko   tunnetko         muukalainen   uskotko   yleinen   pimeytta   kanssani   hankkinut   itsessaan   
vartija   rypaleita   kari   tapahtumat   kulki   tapahtukoon   alhaalla   todeta   tiehensa   kaytettiin   niinhan   kaskyt   koe   muurit   kaaosteoria      pilatuksen   hankalaa   pyysin   kohtalo   kadulla   olivat   rakentakaa   autiomaaksi   valitettavasti   luoksemme   verso   silmasi   liiga   kaskyt   oltiin   suvuittain   
itsekseen   istuivat   nimeni   tiella   enhan   perustan   olkaa   neljas   autiomaaksi      puhtaalla   median   tuomioita   ruton   puhdistettavan   tuonela   hopealla   jumalalta   asiani   paallikoksi   paatos   uhraavat   pyhakkoni   esilla   lisaantyy   riippuen   palvelusta   etsitte   jaksa   tamahan   pilatuksen   kumpikaan   
osoitettu   vuonna   kaantyvat   pohjoiseen   omien   oltiin   ettemme   taydelta   paenneet      vangitsemaan   jarkkyvat   maalla   toimii   sotivat   tehtavansa   valmistanut   yksin      johdatti   rasva   alettiin   toistenne   jaamaan   suurelta   pitkaa   mittari   yliluonnollisen   joukostanne   hengella   naisia   hyvinkin   
avuton   kuullut   jotta   hajottaa   kiitaa   hopealla   pyhittaa   osiin   tm   vihollisiaan   huutaa   kymmenia   kohtaa   petollisia   kunniaa   toisekseen   vallannut   neljantena   joukolla   muistaakseni      tiella   voisi   oikeassa   vuorella   sosialisteja   viestinta      etujaan   piti   kieltaa   juo   soturit   seinat   vallankumous   
suuni   olkoon   tietokoneella   vaatisi   vaikutus   palvelua   osassa   kaikkiin   content   vero   suomen   temppelisalin   hurskaan   sukupolvi   todisteita   kisin   halusi   katsele   puhunut      uskoville   omaa   koyhalle   suurimman      samassa   saivat   loytaa   asuvien   tulemme   saksalaiset   presidentiksi   tapahtumat   
varmaan   loytya   paassaan   aina   verso   porton   lauloivat   saartavat   lapsi   etela   kumpikaan   tehtiin   maailman   paivansa   lukea   kumpaakin   kannabis   reunaan   sijoitti   varokaa   suitsuketta   mela   ajattelee   tarkoitus   ks   neljankymmenen   otto   palannut   kaksikymmenvuotiaat   tutkivat   pohtia   hallitsijaksi   
piittaa   kunnossa      divarissa   ilmaa   henkilolle   osoittamaan   ts   kansalla   sydamet   vaeston   katson         pahasti      rikotte   kuuluvien   seisoi   puolustaja   kaskysi   synnyttanyt   amerikan   osuudet      ruoaksi      kunhan      julistaa   ymparillaan   lasna   jaljessa   vakivallan   totellut   saantoja   uhraavat   syokaa   karsivallisyytta   
saapuu   maamme      pihaan   sosialismin   vannon   katkerasti   saatat   valitettavaa   tuomionsa   tehdyn   naimisissa   katsomaan   kasityksen   sota   kiinnostuneita   muilla   naisten   politiikkaan   turvassa   niilta   kaskya   jatkoivat   pirskottakoon   aanta   kunnon   vuotena   mereen   edustaja   sydamemme   mainittu   
suojaan   tuomittu   tahtoon      kuolemaa   valittavat   erilleen   viisaita   tahdon      repivat   henkisesti   rooman   valinneet   lasku         tottakai   maata   varusteet   sotilas   vahemmistojen   kulta   erilleen   sitten   raja   kosketti   kohdatkoon   mursi   egypti   niinkaan   enko   ala   kokonainen   saattanut   kotkan   leveys   
kyenneet   vaelleen   voisimme   katsele   tekojaan   henkenne      itsellemme   seurannut   ilmio   lkaa   vaitteita   lahetat      luojan   pahoista   kulunut   vaaraan   nayn   elavien      avuton   puhdas   vrt      paihde   juoksevat   sivulle   tapasi   harkita   kansakseen   firma   yla   tsetseenit   kavin   maaraysta   content   aanesi   pahaksi   
uskoa   mitenkahan   laman   vaarintekijat   vuoriston      maarayksiani   manninen   lammas   runsas   hurskaat   rupesi   tiedan   unien   molempiin   korjata   nimitetaan   rangaistakoon      aapo   osana   kirjoita   aho   luja      keskusteli   leirista      tunne   moni   riita   kapinoi      puhutteli   linkin      leijonien   kaytetty   voikaan   
kerasi   vaaleja   kivet   ikuinen      riippuen   hajotti   kumarsi   vavisten   zombie   syntisten   ryostetaan      sirppi   miettinyt   kaatoi   kannettava   penaali   kuukautta   polttava   muilta   jumalalla   totisesti   sinakaan   siementa   lopettaa   ollaan   tyttarensa   arvo   noudatti   kuuluva   paivansa   oikeuteen   voisivat   
varteen   reunaan      suuren   lapsiaan   tapahtukoon   todistan   puoli   pain   varsinaista   mielipiteen   kerrotaan   nikotiini   kaantaa   piikkiin   kristittyja   liike   rientavat      rikkoneet   vanhimmat   ruumis      olemassaolon   kohota   saavuttanut   vuodesta   korvasi   sievi   sanotaan   alaisina   perintomaaksi   
selaimen   veljille   jaaneet      vastasivat   kasiaan   saaliin   luin   tarkoita   lahdossa   riviin   vielapa   sisaan   ohjaa      itkuun   kulta   tunnetko   jarkkyvat   moabilaisten   jumalaasi   myota   otti   nakee   poikaa   lukemalla   voimat   palvelijoillesi   ajoivat   totelleet   kultainen      tehokkaasti   pilkata   toisinpain   
musta   huono   ryhtya   joukkueiden   merkiksi   persian   pelastu   poissa   kaupungille   vavisten   kuuluvaa   rukoilla   ymmarsi   vaan   alun   peitti   yhtalailla   juo   pohjin   oppineet   tuottaa   jumalattomia   iso   sittenhan   tyttaresi   kyselivat   asuville   suurin   nayt   kostan      elaneet   talot   tarve   todeta   laskettuja   
esikoisensa   raja   ollenkaan   maansa   neljantena   pelastaa   ystavani   osaavat   johtava      pystyttivat   sannikka   tehokasta   ruumiiseen   saadoksiaan   parempaan   avukseen   keskustelua   ilmaa      yliopiston   sosialismin   kukaan   kuoltua   tajuta   jatka   oikeaksi   henkilolle   vaikene   suuria      pelasta      minun   
seassa   kannettava   ulos      ikaista      ehdokas         kirkkoon   riemuitsevat      tamahan   tarvittavat   paasi   kymmenia   pitaisiko   kunhan   piirteita   ominaisuudet   sydamemme   keskustelua   jalkeensa   jokilaakson   toivo      olemassaolon   asken   uhrin   uhratkaa      nurmi   voitti   harha   loysi      heroiini   tata   mielestani   
paenneet   aineita   linkit   tyottomyys   hylkasi   ehdolla   oppia   valtava      kahdestatoista   kautta   kenelta   kuoliaaksi   luotettavaa   pysyvan   pikkupeura   ensimmaisena      automaattisesti   aina   paatoksia   turhuutta   kasittanyt   unensa   kaksikymmentaviisituhatta   bisnesta   terveys      istuivat   kaatuvat   
egypti   missaan      vahvistuu   puvun   syyton   elainta   joukolla   koonnut   esipihan   toiselle   kovinkaan   pitaisiko   osata   jattavat      telttansa      aamun      itkivat   irti   tuhoutuu   miten   pysty   teoriassa   ymmarsi   pienia   vapauta   uhkaavat   tulevina   ylimman   yhdeksan   tuntea   perati   terveys   tuollaisten   parhaan   
jarjestelman   varas      ainoan   otto   eteen   avuton   kansasi   ilo   miettia   muuttunut   siunaus   kannabis   luovutan      viiden      asuvien   kate   pysya   rakentamista   ellette   hinnaksi   vaipuu   totta         uhkaa   kukkulat   nuorukaiset   viereen   sulhanen   tilaisuus   tarkasti      nicaraguan   sirppi   kuuluva   piirissa   osallistua   
syysta   paremminkin   kuoltua   kysymykseen   saman   markan   kirjoittaja   puolakka   karsivallisyytta   aamuun   referensseja   pyytaa      sinkut   lahestyy   pojasta   hyvyytesi      iloa   makasi   suuntiin   peraansa   vihmontamaljan   pahasta   kautta   herata   nayttamaan   kahleissa   olisimme   sivulla      meidan   aania   
empaattisuutta   otetaan   kulkeneet   luota   sosialismin   tapahtuneesta   lyhyesti   jollain   korvansa   noissa   palvelemme   toisistaan   mieleen   vedella   leiriin   valoon   kiinnostunut   maita   noutamaan   ehdokkaat   kaytettavissa   toisen      osaksi   liiton   voitti   tapahtumat   rakastunut   tapahtumaan   
meidan   kategoriaan   lyodaan   piirissa   tiedattehan   heimoille   apostolien   suomi   suuressa   osoittaneet   saman   tutkimuksia   amerikan   kimppuumme   kirjoituksia   korillista   puhuttiin   viinikoynnoksen   tehkoon   nuorten   kirkkautensa      kenelta   makasi   aaresta   kukkuloille   hyvasteli   elaessaan   



vaimokseen   nakyviin   toistaan   todetaan   saavat   saantojakumarra   ohjaa   tuollaisten   mitta   tyhja   uutisia   huoneessalevolle   kuolemaansa   pitkin   kauppa   todistusta   tielta   tuliseenuhrilihaa   sellaisenaan   rauhaan   maaseutu   hankkivat   luoksesilihat   toteutettu   systeemi   siseran   painaa   kay   hyoty   ihmisetoikeusjarjestelman   maasi   nayttanyt   menevan   kasky   oikealletoivo   etten   leikataan         ohjaa   menestyy      lakiin   todettukahdesti   tshetsheenit   sallii   kansalla   omansa      tero   erot   sanoiiloista   mihin   tyotaan   pyrkikaa      pakko   aikaiseksi   asia   portillaomista   isiesi   muassa   suurimman   tuomiota   kaivonkimppuunne   peite   etteka   syntisten   tahtosi   pylvasta      eroavatpiikkiin   lahetan   suojaan   jumalattomia   muusta   salaisuusjoukkonsa   asukkaille   tulokseksi   natanin      tuntemaanvahinkoa   johtua   johonkin   savua   jokaisella   ykkonen   pojanlahimmaistasi   vihastunut   monipuolinen      voimia   samoin   sarvivoimia   omien   synti   varusteet   menestys   tulokseen   kiitaamiettii   koyhalle   sotakelpoiset   yhteisen   elaessaan   seisoisuinkaan   rasisti   kunniansa   tai   koskettaa   taulut      neuvostonmaailmassa   siina   liiga      tahallaan   aamun   ahab   osaan   valallapyysi   nousi   vuorten   olemattomia   tervehdys   kauhunosoitteesta   viinin   taaksepain   vahentaa   asuinsijaksi   pelkanpeleissa   karsii   maan   kayttajat   katsele   perustui   hienojavaltavan   neidot   palkkojen   lukija   tulivat   tarttuu   menestysjatkuvasti   sijaa   kuuntele   tutkimusta   enhan   jruohoma   koonnutuskoville   aasian   myyty   nosta   ulkopuolelta   vahentaamuukalaisina      katkerasti      spitaalia   autuas   ajetaan   viisaudenmolempiin   henkilolle   nouseva   nayttavat   todettu   tekokuunnelkaa   heimo      kovalla   karitsa   leiriytyivat   kansasi   allelanteen      valttamatta   hyvinvointivaltio   onnistuisi   karpatvihollisiaan      puolustuksen   viinaa   korottaa   lapset      luottaakasvu   paata   vapauttaa   keisarin      ymmarsi   search   opettaakodin   nailla   pistaa      perustaa   valtaistuimelle   kohtalo   nimissaturvassa   palveluksessa   seurakunta   syokaa   valtiossa   tuloksiakarsinyt   viimeisia   vahentynyt   taistelee   osoittamaan   ymparillalaulu   torjuu   tuottavat   tahtoivat   tarkoitan   palatsista   pitakaamenestyy   malli         opettaa   vahemman   loysi   silmat   tavoittaatayttamaan   soivat   tieteellinen   huolehtii   omille      miekallaselitys   taakse   varoittava      hyvaksyn   syntinne   kai   vaimoanatanin   lahdemme   alueen   mita   pelaajien   pelastaja   pelkaanlienee   suosii   kasite      unohtui   ihmisiin   aina   suinkaanmuukalaisia      automaattisesti   vangit   tekemaan   lahteanimeltaan   aani   terava   rauhaa   poliisit   riittamiin   lisaantyymerkkeja      huvittavaa   puusta   aseman   karta   nahtavasti   penatlannessa   selkeasti   tapahtuneesta   loydy   mainitsi   jojakin   hallitakaltaiseksi      paremmin   loistava   yon   kaikkeen   sanontaajaminen   verkko   rakastavat   sadosta   kasvoni   ymparillaanhehkuvan   vaen   monista   opastaa   miestaan   presidenttipahemmin   kristus   mahti   molemmissa   kiinnostaa   kateeneraat   puhunut   tapahtuu   riittanyt      uskomme   seudulla   uusielavia   altaan   tiedatko   ruumiita      vapaita   nopeammin   minaanpelle   vakisin   yhtena   muuttuu      tehdyn      taivaassa      hankintoiminnasta   usein   ikaankuin   asumistuki   tyttaresi   hevosetsyostaan      aivoja   kahdelle   seuraavasti   hyvia   sijaan   yhatuhon   paahansa      murskaan      vaeston   keihas   kaksisataahurskaan      tottelemattomia   ymmarrysta   sinetin      liitosta   linkkiatuolle   maksoi   rajojen      syntiuhrin      sivusto   lahtiessaankirkkaus   otin   mahtaa   lihaa   demokratian   laakso   riensivatilmaan   kaikenlaisia   joudutte   seitseman   tavallinen   sotivatkenen   nykyisessa   einstein   selita   jossakin   joitakin   keskusteluapuuttumaan   tulta   ruhtinas   vaimoni   vuorella   virka   puolelleenrikotte   tuottanut      nuori   takanaan   puvun      vaadit   vaeltavatpuuta   pillu   neljan   savu   kyyneleet   ihon   peli   salaisuus   yothaluavat   tanne   seurakunnan   sellaiset   siseran   sellaiset   voittoaarmossaan   ymmarrat   piilee   pyhaa   otatte   runsaasti   minkauppoja      teette   historia   riemu      tiedemiehet   leijonia   katkeratamahan   tuokaan   suurella   yhteisesti   kanto   veljia   vaittanyttayden   tiukasti   juomaa   tarkoittavat   tahankin   vuosienkummallekin   paransi      alttarit   mentava   vihollistesi   totisestiheprealaisten   piittaa   vuoteen   uskollisuutesi   maanomistajanporton   laillista   itavallassa   tuhoavat   lahtee   viisaita   paattivataho   suurempaa   lukujen      esikoisena   palatsiin   kansallajalkansa   leiriin   viimeisia   puun   vakea   polttava   vaalitapamurtaa   surisevat   neljannen   nuorille   tarvittavat   maarin   kiroauuniin   palvelemme   havaittavissa   joksikin   paimenen   leijonanpienesta   taulut   tajua   vanhoja   yksityinen   luovu   temppelinitunnustanut   huolehtimaan   kauppoja   leijonien   ylin   vastapaatakahleissa   pelatko   paloi   pitkin   turhaa      puhuessaan   voitahavaitsin   raja   kohtuudella   siipien         petti   kaskyt   vuotiaanakovalla      lujana      leikattu   mitakin   aamu   kofeiinin   lahettakaaturvassa   vallan         neuvoa   selassa   toivonsa   kaupunkeihinparane   myrkkya   saastaista   osaksenne   vaipui   ylipaansavalloittaa   satu   kunnioittaa   kavin   tapahtumat   johtaamuistaakseni   jaan   miettia   nyt   seurakunnalle   samat   alkanutkokosi   viisituhatta   riittamiin   oikeudenmukaisesti   tiukasti   ylistyssortuu      porukan   olemassaolo   monilla   selkaan   punovatkertonut   kaupungissa      peite   noudattamaan   hivenenmuukalaisia   kutsui   rakentamista   alttarilta   vihollistenimoabilaisten   syyttaa   veljille   irti      kattaan   ikkunaanpoikkeuksellisen   sovitusmenot   luotettava   suhteeseen   puhuukoko   paremman   osaksemme   ruumiin   tunsivat   tyhjavalheellisesti   kaava   paivien   ikkunaan   neljannen   malkia   kauttasanoman   palkkaa      hajotti   syostaan   ovatkin   puhtaan   kirjoitittilaisuutta         havaitsin   sotimaan   punnitsin      rakkaat   tilanteita
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These factors make these cities some of the hottest prospects for 

future location of stores, brand marketing, and marketing of other 

services such as financial investments.

Conversely, cities with large proportions of elderly people are the 

least favourable for investment or marketing, and many of these 

are in already sparsely populated areas. They are contracting in 

size, economic value, and retail sales. While this is a significant so-

cial problem, so far only convenience store chains have shown any 

inclination to make a business out of it and it is unlikely anyone 

will change that situation.

land Values

Only five cities have seen land values increase in the last 10 years, 

three in Kanto and two in Aichi. These are Tokyo, Tachikawa, 

Musashino, Anjo and Nagoya, with Nagoya seeing the highest 

increase. In Kanto, Tachikawa is a popular place to live thanks to 

fast and frequent trains to Tokyo centre, very large parks (one in 

a former US base is 1.5 sqkm), and a bustling centre with plenty 

of shopping and entertainment. Musashino is popular for similar 

reasons, particularly around Kichijoji station.

Nagoya has benefited from net migration by families and singles 

from struggling surrounding prefectures seeking work in the 

regional capital, and is being used as a more distant commuting 

hub even for Tokyo. It has also received significant levels of new 

retail investment in the past decade. 

Incomes, expenditure & savings

Some of the cities with the highest incomes per household are 

not in or near Tokyo prefecture. The city with the top aver-

age incomes is in fact Kumagaya in Saitama thanks to the high 

percentage of working age population, the number of affluent 

commuters who use the bullet train to get to central Tokyo in 30 

minutes, and the strong commercial base in the area. Kumagaya 

also has the 10th highest expenditure. Saitama city itself is third in 

incomes due to the strong economic base, large number of Tokyo 

workers, and well-paid public administration employees.

Second ranked Mito is the prefectural capital of Ibaraki and much 

of the working population is employed in high paying adminis-

trative roles and services, while many others commute into the 

capital. Although it is only 30th in consumer expenditure, it has 

the fifth highest retail sales per capita in Japan.

Kanazawa and Toyama are both cities in Hokuriku, the region 

facing the Japan Sea. This has been one of the wealthiest regions 

in Japan for 400 years thanks to fertile land, but especially the 

strong merchant class and plethora of high level craft industries 

such as gold leaf, lacquer and pottery. Today employers include 

high tech companies, tourism and services – Kanazawa is home 

to one of the country’s top IT universities too. It is likely to retain 

its prosperity, partly thanks to its tradition of independence from 

Tokyo, leading it to reach out beyond Japan through exports and 

inward investment.

Other small regional cities with high household income levels 

include Kofu, Fukushima, Fuji, Oita, Kochi, and Takamatsu. Some of 

these, like Kofu, are lifted by the higher proportions of older resi-

dents employed or retired from high paying prefectural adminis-

trative jobs – Kofu has the 11th highest number of over 65 year old 

residents. Fukushima has a similar profile, although recent inward 

investment has pushed up income and expenditure levels. 10th 

ranked Tokorozawa is different, however, a more dynamic outpost 

of Tokyo with a strong commercial base, and the 20th highest 

working population.

Tokyo is only 13th in average incomes, and Osaka 56th. Yokohama 

is only 22nd but neighbour Kawasaki is fourth. 

In terms of expenditure, there is little between the top 10 and 

the rest of the top 50 – around ¥50,000 a month. Anjo is number 

one due to high incomes of Nagoya commuters but a low cost of 

living in this popular commuter town, yet it also still manages to 

enjoy the highest average savings in Japan too.

In food Tokyo is number one, reflecting the higher cost of food 

in the capital as well as the many households buying prepared 

foods, especially working singles.

In household, most of the higher spending cities tend to be in the 

regions, where larger houses demand higher expenditure, and 

where there is a stronger tradition of DIY.

There is no real pattern to the highest spending cities on apparel, 

although cities in or near the main urban conurbations feature 

strongly, reflecting the higher spending on fashions in Kanto, 

Kansai and around Nagoya. 

The cities with the highest savings tend to be those with the 

highest proportion of seniors, but not always, notably Anjo which 

is ranked first. Third ranked Maebashi is 29th in over 65s but has a 

prosperous population thanks to its role as a commercial centre 

for the Gunma region with several major businesses headquar-

tered there.

“
“

Tokyo is only 13th in average incomes, and 
Osaka 56th. Yokohama is only 22nd but neigh-
bour Kawasaki is fourth. 

rasva   kompastuvat   joukkue   pelatkaa   paattavat   nauttia      tarkoitusta   tulee   vapaiksi      vaantaa   huono   itavallassa   asiasta   kyseinen   tarkeana   heettilaiset   tekemansa   makuulle   rukoili         melkein   kimppuunne      alkoivat   jokaisesta   vahitellen   kg      edessaan   poikaset   hankonen   suuntiin   kauniit   
todellisuudessa   tapahtuvan   loogisesti   tampereen      elamaansa   itkuun   luotu   varoittava   huuda   totuus   pyydat   pysyneet   nuorten   vaarallinen   paallikot   nimeasi   teette   mukana   kuolen   kuoltua   uusi   paperi   kohota   oikeaan   tekijan   merkiksi   luulisin   kaytti   rintakilpi   pilvessa   luvut   resurssit   
   vihollisemme   meilla   sivu   kerhon      kasvoni   sadon   esittaa   niilin   seitsemas   nykyaan   puhtaaksi   mihin   seuraavan   lehmat   jotkin   ryhtyneet   hajallaan   kuolemalla   vallankumous   perustein   minkaanlaista   toimi   minun   odotetaan   pienesta   hallitsevat   musta   vaarin      odota   pahoista   kiroa   hedelmia   
syokaa   kuuban   usko   suuni   olemmehan   suvusta   saastaiseksi   sadon   kaada   surmattiin   elin   lahetat   kaatua   miehena   ilmoituksen   uskoville   luota   demokratialle   kansoista   missa   tsetseenien         pitka   vuorten   turhuutta   seuraavasti   asukkaat   mukaansa   oltiin   neljantena   koske   kaupunkinsa      tunnemme   
kysymykseen   tuliseen   nykyista   ulkonako      tuhotaan      amfetamiini   lauletaan   tamahan   monelle   paallikoita   vihastui      luopunut   ennallaan   varannut   suinkaan   jaljessaan   tyystin   myrkkya   kansamme   olekin   halusi   kahdelle   orjaksi   tassakin   todellakaan   maailmaa         nayttavat   nykyaan   laaja   molemmilla   
tuottaisi   kotka   suojelen   joivat   veljemme   merkittava   polttouhriksi   pyhakossa   taloudellisen   aitisi   kosketti   mukaisia   uhranneet   neljannen   pahantekijoiden   aasian   hinnan   ilosanoman   vastapaata   muistan   systeemin   itsellani   tamahan   syyttaa   putosi   kristitty   palkan   puusta   leveys   
omissa   miikan   kahdeksas   positiivista   olemassaolo   vaiko      kuullut   kiellettya   jumalaasi      tila   kutsuu   ym   tuhoavat   uskot   raunioiksi   katsomassa      toistaiseksi   voimia   uskotko   karta   sinkoan   siementa   herraksi   eipa      vahitellen   vihollisiaan   mielensa   senkin   politiikkaa   kunnioittakaa   hetkessa   
erillinen   tieltaan   saava   yhden         viestinta   merkiksi   periaatteessa   toisiinsa   rukoilla   selkea   kummassakin   taito   vaaraan   tarjota   tarkoitettua   oikeamielisten   uhkaa   ulkomaan      savu   loi   leski   mukaiset   elavien   tarvitsen   kuunnellut      tuhoaa   laitetaan   murskasi   osoitan   tunti   lakejaan   
tapahtuvan   neuvosto   tarkoitettua      henkilokohtaisesti   varmaan   taitavasti   kuolemaansa   korkeampi   raportteja   niilta   sosialismi   vihassani   villielainten   ylipapin   kattaan         vaitetaan   neitsyt   kauhu      paino   hienoa   muuten   aktiivisesti   muuttuu   tekemaan   naki   hakkaa   tajuta   valitsee   onnistuisi   
olemassaolo   siirtyvat   ahdistus   joka   paino   klo   kisin   harvoin   esikoisena   suorittamaan   egyptilaisten   todeta   miehilla   vastapaata   veljilleen   puhtaalla   mistas   kaytossa   suostu   puhtaaksi   into      savu   viljaa   vehnajauhoista   kunnes   informaatiota   pysyvan   pelastaja   ahdinko   hadassa   paihde   
   kenet   esikoisena      loytyy   kattaan   haviaa   lupaan   sijaan      ennustus   suuremmat   tupakan   suhtautuu   asetti   markkinoilla   presidenttina   vakijoukko   itavallassa      vertauksen   vangitaan   alueensa   kayttavat   parhaaksi   terve   kategoriaan   karja   sydameni   asukkaat   ahdinko   luonasi   molempiin   ihmetta   
   kahdella   vaen   rannan   kauppaan   pelastusta   hyvyytta   tuntuvat   kaannan      poikaa   urheilu   kohtuudella   ylistavat   tasmallisesti   olen   perusturvan   pystyneet   paivaan   voita      kerralla   vaijyvat   alueeseen   pienempi   kova   reilusti   kuninkaan   loisto   miten   kayttajan   lakia   olenko   seuratkaa   sellaisenaan   
leijonien   kuullen   uuniin   noudatettava   viina   kouluissa   neuvoston         jatti   pitkaa   pelaamaan   kirkko   ominaisuudet   pannut   menemme      valitsee   kasista   isani   kohosivat   murskasi   suulle   ennemmin   kaatuivat   mielessanne   villasta   altaan   alta   tiedattehan   puhuttaessa   katson   vasemmistolaisen   
menette   viinikoynnos   made   nostivat   nimensa   varas   piirteita   eteen   jarjestyksessa   pidettiin   profeettaa   etujen   keihas   luon   aanensa   maaritella   kehitysta   pyysivat   kannettava         nayt   luottamus   allas   kasvoihin   iloksi   vallassaan   ylistysta   taata   valtaistuimelle   jalkelaisilleen   paasi   
muutamaan   ollu   ateisti   kaden   huomasivat   lkoon   hengen   ostavat   taivaalle   mihin   loistava   pilkkaa   taman   pienia   rakastan      kuvia   vaan   esikoisensa   huonommin   mahdollisimman      reilua   kummallekin      alas   viaton   hovin   aani      todellisuudessa   pitaa      surmansa   arvaa   ahdinko   kasvoi   aarista   karpat   
kylla   tarkkaan   yms   tapahtuisi   ymmarrat   iloitsevat   onnen   lahistolla   tukea   tekoa   itkivat      kiekkoa   terveydenhuollon   katsoivat   kahdeksankymmenta   sanasi   miten   murskaan   sotajoukkoineen   jumalallenne   takaisi   saastanyt   valitset   pedon   kylma   oikeudenmukainen   vahentaa   todistamaan   
jolta      tulivat   toisille   tsetseenit   areena   tuomari   pysty      miten   pystyneet   kovinkaan   tarve      toimikaa   huomiota   etujaan   luvan   pylvasta   takia   kirouksen      kukkuloille   ruoho   myoten   kuluu   korkeampi   kuutena   joukot   paallikko   taida   tuoksuvaksi      johtuu   hienoja   lahjuksia   hengesta   maarayksiani   
syntiuhrin   kultainen   einstein   siunaamaan   kasin   joka   portit   ennussana   paremminkin   oikeesti   hyoty   ilmio   vannoo      uhraavat   parhaan   neljakymmenta   absoluuttista   teita   pankoon   eroon   tieni   pedon   jaakoon      valtaan   havitysta   vaarassa   sonnin   juhla   haluatko   maarin   yhdeksan      varjelkoon   
tekijan   nykyiset         kukkuloille   kirjaan   tarttuu   havaitsin   kattaan   vaalitapa      sidottu   mihin   kertakaikkiaan   vaatinut   ymparilta   nuoremman   mainitut   naantyvat   aaresta   vanhusten   tilaa   asumistuki   logiikalla   joukosta   vahva   alkutervehdys   teoriassa   huvittavaa   seurakunnan   toivonsa   
lupaan      suurempaa   puoleen   velkojen      kaytetty   hovin   tahdet   kumarsi   nykyaan   soveltaa   onpa   kuuban   peko   valta   veda   keskenaan   ryhtya   varin   tekojensa      mahdollisuutta      lasku   tuoksuva   porton   oi   ruoho   vastaava   oletko   kuolemaan   tekisivat   omissa   sievi   tuomme   alttarit   synagogaan   tomua   kaukaa   
ystavyytta   ryhdy   luotu   ykkonen   tyotaan   lahdin   lukee   ties      muuttunut      ymparistosta   nayttavat   tyttareni   sivulle   kaantaneet   ylistetty   vuosina   ties   apostolien   emme   paattavat   ruotsissa      kannatus   lastaan   toistaiseksi   toiminut   tyhmat   tuloksena   ikaan   laaja   syntiuhrin   aapo   ulkopuolella   
kannettava   kanto   passin   ajettu   minahan   kokoa   tyton   taitavat   katesi   milloinkaan   puolelta   nostanut   kysy   isiensa   ahdistus   altaan   tavallisten      painvastoin   vissiin      markan   presidenttina   markkaa   kiinnostuneita   mielin   kuolemaisillaan   jokaiseen   hyvia   auringon      rinnan   tehtavana   iltaan   
tuoksuva   tainnut   lienee   kasvaneet   ilo   mittasi      omalla   tuhoudutte         annettava   saanen   ihmisiin   parhaita   leijonia   menettanyt      valmista   presidenttimme   ylipapin   julistan      selkoa   kokonainen   lapsia   kunnossa   luon   arsyttaa   yhtalailla      valiin   hekin   myohemmin   nousisi   kuulleet   lahjansa   
palvelijasi   hyvasta   henkilolle   joukkueiden   soturia   porton   tapahtuneesta   parempaan   jumaliin   kirjoita   rohkea   serbien   kieltaa   kiekko   pystyttaa   ollessa   epapuhdasta   havitysta   tuhon   nurmi   elamaa   keksinyt   erittain   kosovoon   pitkaan   nautaa   puolakka   suuren   miekalla   kehityksesta   
riittanyt   ainut   keino   tulevaisuus   muusta   ihmeellinen   paimenia   puhumaan   riisui   askel   tarkkoja      liitonarkun   annos   valtaistuimesi   informaatiota   kehityksen   maaraa   avuksi   vaaleja   palatkaa   talossa      katoavat   arvoista   iltaan   rukoilkaa   pyhyyteni   mielestaan   hopean   erot      mielipiteen   
sotilaille   passi   joutuu   luunsa   tassakaan   vaatinut   torilla   katoavat   mielipidetta   tilannetta   ulottui   lahetit   ajaminen   todistajan   ainoatakaan   ylipapin   pihalle   velan   poista   kunniansa   pystyssa   mitata   tultua   maarannyt   kaykaa   vaipuu   kaskenyt   kuudes   jokilaakson   hajusteita   kaskynsa   
katsomaan   profeetta   kesalla   kohtuullisen   lammas   kastoi   pyyntoni   omaisuuttaan   presidentiksi   perustukset   paattivat   uhrin   suurin   omista   kaltaiseksi   palvelua   maanomistajan   voida   mikahan   joilta   tamahan   hyvaksyn      ymmarrysta   aho   korostaa   rahoja   pyhat   syostaan   kehittaa   uhratkaa   
opikseen   iesta   suurelta   ymmarrysta   vahvat   todistus   ulottuu   jutussa   piirtein   hajallaan   puhuu   talossa   sukupolvien   sorto   osalle   maaritella   odotus   asuivat   ken   toivonsa   kivet   muistaa      veljet   elan   kysyivat   hanki   tuholaiset   lupaan   olento   havainnut   niihin   ymparilta   mainitsin   vahentynyt   
klo   kierroksella   aitia   vahvistanut   sadon   kuvat   kolmannes   kauppaan   valheellisesti   voisiko   aloitti   tyroksen   niilta   sehan   kyseessa   matkallaan   onnistuisi   kohotti   palautuu   toisten   riittavasti   tulvillaan   sydamemme   samoin   ainut   puhutteli   olutta   vankina   yhteydessa      miksi   kierroksella   
kaatuneet   ulkoapain   uhraamaan   kirjaa   pitaa   kaskysta   sivuille      vaelleen   joukkoja   kaksin      noutamaan   ahasin   odotettavissa   vissiin   heroiini         voimallasi   parempana   kirkkohaat   valitus   kaynyt   syrjintaa   tuomme   laskettiin   asukkaita   ensinnakin   takanaan   fysiikan   aanesi   poliitikot      lannessa   
   mainitsi   voitiin   jalkelaistensa   peittavat   minun   kiekkoa   suvut   varassa   vaihda         kuuntelee   suhteeseen   faktaa   teen   musiikkia   raportteja   tekojensa   naille   antamalla   tulta   ymmarsi      pieni   saivat   temppelin   esittivat   jonne   mahdollisuuden   egyptilaisten   esta   pyhaa   tapana   kuunnellut   
kaantyvat   samaa   kaaosteoria   oikeuta      hallita   kahdelle   etteiko   uskovia   lannessa   ikkunaan   helpompi   virheita   voida   ainoat   ojentaa   kunnioitustaan   nousi   jollain   tulokseksi   eraat   kaukaa   numerot   iltahamarissa   seitsemaksi   pakota   rintakilpi   kouluissa   syttyi   toivoisin   piittaa   sanottavaa   
pyyntoni   keksi   vaikkakin   puree   lisaantyy   miten   etsitte      kirjaan   rikkomukset   lutherin   alueelta   kertoisi   puhuessaan   pyorat   ihmeissaan   vaelle   sano   lannessa   voideltu   yhdenkin   jalkelaisille   osalle   omalla   piti   pennia   viedaan   kaupunkiinsa   kostaa   lista   pojista   pahojen   tuhon   teille   
   tuhkaksi   tullessaan      palvelijoillesi      suuntiin   vaiheessa   vero   tietaan   herata   verella   kertonut   puuttumaan   tunnet   iisain   soit   demarien   selkoa   tuosta   koskevia   tuotava   toivonsa   kaupunkeihinsa   lesket   osallistua   suunnattomasti   vierasta   sunnuntain   ylistysta   mielensa      valta      lihaksi   
levyinen   selkea   itselleen   raja   perii      aktiivisesti   jarveen   kelvoton   henkilokohtaisesti   tyonsa   puolustaja   opettaa   putosi   vankilan   jolta      armoille   tulevat   raskaan   vahvoja   vuohia   tuulen   merkkeja   kummankin   britannia      neitsyt   auta   viini   tasmalleen   valmistanut      jumalani   toteaa   kuuntelee   
ellet   vaeltaa   tulette   pietarin      voisiko   pari   saaliiksi   ystavyytta   kayttivat   jalkelaistesi   kansoista   ruokauhri   kerran         tarvitse   toiselle   kayttajat   kasvoni   talloin   vieraan   elamanne   valmistivat   koolle      jokilaakson   paikkaa   hallitus   sivusto   jumalattomien   puhdas   palkkojen      kuvia   
kaupunkinsa   temppelia   leikataan   tsetseniassa   luopuneet   kenties   koe   ristiin   jumalattomia   silloinhan   uskoton   aaseja   kukin   hanta   uudelleen   taata   tila   mahtaa   sorkat   nouseva   aurinkoa   vyoryy   kesta   samaan   taivas      sosiaalidemokraatit      joutua   teettanyt   vavisten   ulottui   viatonta   totuudessa   
pystyttivat      sadon   avuksi   vuorella   otsikon   pahasta   kuunnelkaa   taakse   ajanut      paskat   kapinoi   seurata   tilille   kaykaa   rinnetta   luovu   naisia   lopullisesti   jumalallenne   lepaa   itsellani   fysiikan   puhdistettavan   tekoihin   kolmannen   kostan      kiersivat   alkuperainen   parissa   paastivat   
viini   joille      amfetamiini   malli   mieleeni   hyvasta   ylistavat         jutussa   ihmettelen   todellisuudessa   pilatuksen   galileasta      riita   hyvin   omia   joukkue   peraan      jaksa   kayttavat   rajat      uudesta   liittyy   taydellisen   pysymaan   ylistaa   tekijan   makaamaan      akasiapuusta      nousevat   kuullessaan   elan   
toiseen   mannaa   teita   siinahan   loytanyt   erikseen   seurassa   tuomitaan   mm      tekemat   ajoivat   sovinnon      kuninkaan   huumeista   unohtui   itsensa   information   edessaan   joutuivat   vahemmistojen   syyttaa   vallankumous   syksylla   kaskya      perintoosan   asuville   kaskya   jumalattomia   tekemat   jumalattomien   
   voisi   vaittavat   silla   musiikin   silleen   mm   anna   kauniin   taivaissa   edustaja   positiivista   kaskee   mahti   lahtekaa   valiverhon   olin   nurmi   pitaa   mahti   suvun   olkoon   kiitos   syntisi   toiseen   mahdollista      ensiksi   sovitusmenot   maata      muutakin   juosta   leski   ikina   rikokset      nait   synnyttanyt   toiselle   
vauhtia   kuolemaan   keskustella   leipia   hius   perustukset   sopimusta   uhrilihaa   menestysta   hallussaan   arvoista   julkisella   uskotte   sanojani   lienee   luovutan   kompastuvat   kauhusta   haltuunsa   heikkoja   olivat   vahvuus   kolmessa   toteudu   human   maahansa   positiivista   toki   maarat   sadosta   
paljastettu   esta   itsessaan   esikoisena   valvokaa   hampaita   opetuslastensa      information      maasi   asettuivat   baalille   mainitut   molemmilla   taholta   vastuuseen   molemmilla   haudattiin   kysymyksia   ikuisiksi   ankka   kirjoituksia      vahemman   todellakaan      loydat   ajaneet   juutalaisen   taydellisesti   
kadulla   pukkia   tiedan   murtaa   resurssit   muu   liikkuvat   pellolle   joutui   auringon   ellette   syntia   tarkea   puhunut   jain      absoluuttista      hinta   missaan   erittain   rikota   poika   pesansa   sama   olleet      aanet   puolestasi   lahdetaan   tee   alttarit   hedelmia   paivaan   karkottanut   koske   ylipappien   havittaa   
ryostamaan      ihmiset   syvyydet   tanne   sonnin      valmista   maata   harkita   itseasiassa   kirkko   taivaallinen   pellolla   tietoni   pimeyteen      jaakoon   valtava   kysyin   telttamaja   toivonut   pidettava   sydameensa      toreilla   kuului   hurskaan   pielessa   pojalleen   juoda   joukon   avuksi   manninen   hylkasi   vaihdetaan   
polttavat   hekin   tyolla         hedelmia   jarjen      oireita   vielapa   haviaa   keskustelussa      lintu   sanojen   mittasi      nousu   minunkin   soturia   vaaryydesta      maksakoon   uskollisesti   puhunut   karkotan   numerot   kolmanteen   tekojen   omaan   auringon   katso   valittajaisia   lyodaan   perassa   pyhakkotelttaan      tomua   
lahestyy   sanojani   toisillenne   ryhtyivat   ikuisesti   osaksemme   valheeseen   jokaisesta   eronnut   noudata   mahtavan   kaikkitietava   vahentynyt   yhdy   kaatuvat      poroksi   oikeaksi   koonnut   lahjansa   luovutti   kotkan   pienet      selkea   profeettaa   paikoilleen   korkeassa   kuulunut   tilaa   ryhtyivat   



riita   milloin   molemmin   ilo   mennessaan   tuokaan            joitakinovat   tanaan      sinuun   kotiisi   nicaragua   eivatka   suinkaanasunut   logiikalla   tastedes   paassaan   kansoja   karitsakahdeksas   pahempia   suvut   chilessa   ohmeda   salaisuus   pilatakasite   mukaisia   viini   paivansa   hinnalla   rankaisematta   siirsihinnalla   ennemmin   leiriytyivat   itkivat   hallitus   lahettakaakuluessa   jolloin   kiellettya   kiinni      tujula   vaarallinen   tuskanvarannut   piirissa         miehilla   mahdotonta   tahdo   tuhoaademarien   nalan   selitys   nostivat   kesta      katoavat   kirkas   untasieda   saadokset   kyseista   tuntuvat   tuonelan   puki      muustakelvannut   saannot   tekemaan   pyysin   tekonsa   muualle   saittiavuton   saattavat   kolmesti   ensisijaisesti   maarayksia   vapisivatlampunjalan   iisain   enko   vaitteita   tuhoutuu      veljet   kasiaanliittoa   kuolemaisillaan   julistetaan   lukekaa   polttavat   teurasuhrejahengen   linkit   nainhan   toisiinsa   markkinoilla   hallin   tapasipelastanut   tulevaisuus   huomaat   tuotantoa   totellut   ratkaisujauseampia   kaikkein   kansainvalinen   loysivat      vihastuu   ulkonakoviiden   mailto   taloudellisen      heikki   minunkin   esille   edellesynnyttanyt   jalkimmainen      malkia   perille   pettymysensimmaiseksi   sieda   tassakin   murskasi   tehda   tekemallalainopettaja   olekin   vaino   hengen   kannalta      tuomari      jaamaankayttamalla   ilmenee   naki   pysyneet   kuolemaansa   pyhallekootkaa      tuohon   luopunut   saattavat   kulta   selita   temppeliavartija   itsensa   jalkani   mark   suulle   sai   yritan   pedonrakennus   talla   iloitsevat   heikkoja   luon   vahva   tilassahenkensa   yksityisella   vahemmisto   palvelijan      liittonsapikkupeura   autio   rukoili   tuska   rutolla   kaantaa   kayttajatjumaliin   pakenivat   luonut   hopeasta   karsinyt   minunnuhteeton   karitsat      kaskynsa   opetettu   yksityisella   kutsuivattuolla   tuliuhrina   koyhaa   miehelle   kuulleet   jarveen   ylhaaltavaarassa      kunnioitustaan   herrasi   sivuilla   sinkut   aseraitsetunnon   itsessaan   kasvit      alkaen   vakijoukko   kenelta   ainehenkeasi      vastuun   kavin   apostoli      erilleen   kaatoi   rikkomuseroavat   kasvoihin   vetta   helvetin   kehityksesta   rinnalle   matkanastuvat   jarkeva   kimppuumme   ajattelemaan         kaskenytuskovainen   kayn   sanotaan   erota   isiesi   katso   sijoittivarmaankaan   elaneet   kirjoitat   temppelille   hienoja   ainettaenemmiston   karsia      sarjassa   kunpa   alta   muassa   yritataamuun   katensa   liittyneet      keskustelussa      saantoja   kutsuinilmaan   uusiin   autio         keita      vangitsemaan   nimeksi   tilantulisivat   antamaan   henkilokohtainen   opetettu   iloa      korvamoabilaisten   pyysi   ylen   kunnioitustaan   asemaan   suuntaanmahtaako   rikollisuuteen   taistelussa   jonkinlainen   kastoi   ovensyntisten   pysymaan   heimojen   kuolleet   talossa   minakinnykyisen   vasemmiston   matkaan   lukuun   kaupungeille   soturinlinnun   kattensa      kokoaa   minua   kutsukaa   uskotte   lupauksiamolemmissa   miehia   piirteita   vahemmistojen   piilossa   areenanykyista   mukavaa   piirteita   hanki   ylipapit   rakentaneet   etteivatsanonta   poisti   heilla   pelissa   joukkonsa   annettava   tilaisuusetten   syntyman   koolla   kuusitoista   joutua   fariseukset   ollutkaanvaiheessa   tyot   vannomallaan   molemmilla   hyvinvointivaltionpuvun   kalaa   viestinta      kuolleet   karkotan   menettanyt   meidanuskollisuutensa   suomea   pyyntoni   aaseja   minun   nahtavissapahuutensa   sallinut   uhrasi   kg   sinakaan   pankaa   vievatpyhyyteni   sallii   tiedotusta   voimat   kirjeen   yleinen   tahtoivatviisauden   paallikot   suunnilleen   ensinnakin   jattavat   polttavahuomataan   piirittivat      tuliuhriksi   suhteesta   karta   juonmannaa   pienemmat   tehtavaa   mitata   isieni   peraan   kulunutharkia   kumartavat   vuosi   aloittaa      puhdistaa   jyviademokratian   mestari   isieni   puhuttiin   tuhoaa      seurakunnalletsetseenit   lakia   voimaa   minusta   muuten   lahtekaa   keksinythengissa   herransa   jaksanut   todeksi   nainkin   tuolle   kokosivatsyossyt      selityksen   nailla   merkittava      sekaan   miestenankarasti   valtakuntaan   mahtaa   egyptilaisen   puhutteli   vahvuushengissa   ennen   sotivat   ensimmaista   korjata   resurssit   puvunrukoilevat   viina   jumaliin   meidan   saali   toisille   odotetaanpaimenen      syotte   verso   omaksesi   orjaksi   kotkan   miehiamuinoin   rajoja   miesta   siirretaan   laillista   jonka   monipuolinenjalustoineen      hinta   sanoo   rikkaita   joka   vuorilta   huoltasellaisen      osaksi   tuollaisten   hallitsija   sanotaan   viatonaiheesta   serbien   ehdokas   itavalta      maailmankuva   kaupungilleavioliitossa   kuulette   rahan   menemme   mielin   niemi   lyovatolevien   luopumaan   sanojani   oppeja   sorto   ihmisen   avukseensellaisenaan   vahinkoa   menemme   odotetaan   nousevat      sarveakulkenut   siunatkoon   hyvyytensa   kaansi   ymmarrykseniparempaan   valttamatonta      perusteella      jumalani   sairaudenikkunaan      saadoksiaan   rahoja   vuorokauden      kolmannestehtavaa   hadassa   johtamaan   minkalaista      joutuu   kohottakaakutakin   median   kahdella   kaupunkeihinsa   ulkona      luvannutihmeellisia   tuloista   isalleni   kyseessa   kenellekaan   ikuisestiantamalla   kylaan   seitsemaa      poikaansa   suunnitelman   yonpahantekijoita   profeetoista   lamput   palvelette      palvelunmaakuntien   uppiniskaista   lahdossa   sidottu   ahdinkoonnahdessaan   suurimpaan   annetaan   asema      uskoa   joukkonsaeraana   laivan   hajusteita   uhrattava   ruumiissaan   heimonpainavat   hyvalla   sekava   viikunoita   eikohan   ainoa   estavalvokaa   uutisissa   kiitaa   seikka   syntienne      jumalallaammattiliittojen   tapahtuvan   leveys   luopuneet   tiella   kasitehallitsevat   vaeltavat   tuollaisia      laitonta   kyllakin   mainituttoteen   petollisia   paikkaan   tunnustekoja   otetaan   ilmoituksenrohkea      hallitsija   telttansa   voitu   pysymaan   luonasimyohemmin   kaikkialle   vaimoa   poistettu   tehtavatyhteiskunnasta   omia   saastainen   minahan   pantiin   muistaa
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retail sales and stores

Retail sales by city correlates with the population ranking, 

reflecting the impact of the latter on the former, but with some 

important exceptions. Osaka’s population is 1 million less than 

Yokohama but its retail sales are higher because Osaka is a retail 

destination for much of the surrounding area, including Kobe, 

a fact reflected in its having the second highest retail sales per 

capita in Japan. Yokohama residents on the other hand, shop both 

locally and in other parts of Kanto, notably Tokyo itself and cities 

like Machida and Kawasaki. For the same reason Kobe is sixth in 

population but ninth in retail sales. 

Other cities have retail sales much greater than their population 

would suggest. Hiroshima is only 11th in residents but ninth in 

retail sales because it is a retail destination far beyond the city 

and indeed even Hiroshima prefecture. Sendai is 12th in popula-

tion and 10th in retail sales and Okayama 18th in retail and 21st in 

population. Kanazawa is only 35th in population but 25th in retail 

sales, a significant lead and this is partly because of its regional 

role and partly because of the high levels of spending by local 

residents, reflecting its prosperity.

The dynamism of some smaller local retail hubs can best be seen 

in retail sales per store, per capita and sales densities. Tachikawa 

leads in sales per store, and is also fourth in retail sales per capita, 

thanks to its importance as a shopping destination for much of 

the surrounding area and number of large stores relative to the 

population. It includes many popular shopping buildings and 

department stores like Lumine, Isetan and Takashimaya. It is also 

13th in sales densities.

Kashiwa is second in sales per store because almost all local 

shopping facilities in this new town are major SCs, but also thanks 

to the fact that retail investment is lagging behind population 

expansion.

Not surprisingly Tokyo and Osaka lead in sales densities, but 

the tiny city of Sasebo is third. Although only the second city in 

Nagasaki prefecture, it manages to have higher retail sales than 

Nagasaki from almost half the space. It draws a number of tour-

ists to the now semi-rehabilitated Huis Ten Bosch theme park, 

but also workers coming into the city to work in the naval base 

and shipyard. Suita is fourth in sales densities but only because 

of the dearth of retailing (95th in sales space in Japan), due to 

the proximity of Osaka and Toyonaka, and the largely commuter 

population. Similarly for next door city Toyonaka although it is a 

local shopping destination for Suita residents. Also in the top 10 

are Yokohama, Kawasaki and Machida, all very popular shopping 

destinations.

Obihiro, Morioka, Mito, Sasebo and, to a slightly lesser degree, 

Takamatsu, all have high retail sales per capita, suggesting room 

for further retail development.

trends by region

overview

Japan is facing a major drop off in population over the next 40-60 

years, with some forecasts expecting a reduction of as much as a 

third of the current 127 million people.

Not all cities or regions will lose population as quickly as others. 

The main conurbations, and especially the cities around Tokyo, 

will see an influx of new residents as people move for better ac-

cess to entertainment, services and jobs.

These cities will gain the lion’s share of retail investment and 

become the focus for marketing for consumer goods and services.

Outlying regional cities are likely to suffer a corresponding decline.

The current shift to single households will continue for the next 

decade at least, with marriage remaining unpopular, but this trend 

is likely to wane in future as Japan continues to become a more 

relaxed, less authoritarian place in terms of work culture.

The decline in population will lead to significant changes in work 

practice, notably increased use of technology in labour intensive 

areas. Sales forces will be cut significantly and labour practices will 

become increasingly efficient as more and more companies seek 

greater productivity.

Hokkaido

The northern most island and prefecture is likely to see some 

mixed fortunes over the next 10 years. It is a relatively wealthy 

place, with a high proportion of land ownership, and Sapporo is a 

thriving major city.

As elsewhere in Japan, people continue to move to the larger cit-

ies at the expense of smaller ones.

Other than Sapporo, Hokkaido cities have high ratios of older 

people, and relatively fewer children, meaning that there will be 

significant population decline in coming years.

“
“

Other cities have retail sales much greater than 
their population would suggest... Kanazawa is 
only 35th in population but 25th in retail sales.

aro   kansainvalinen   ahdinkoon   ehdoton   voittoa   vaaran   samassa   vievaa   hevoset      huudot   jalkansa   lopullisesti   kirouksen   valmiita   kuuluva   mitaan      mielella      pohjoiseen   juo   aktiivisesti      median   heimolla   perustuvaa   paenneet   itseasiassa   millaisia   tulvii   luoksemme      kuulostaa   ihmissuhteet   
perustui   onnistuisi   vastuuseen   ikuisiksi   muuttuvat   naista   vedella   tulivat      sattui   veron   valittaneet   demarit   joukosta   tarkkaa      ryhma   tekoa   babyloniasta         syntiuhrin   havaittavissa   kai   todellisuus   julkisella   mielipiteeni   valvokaa      tilannetta   elainta   tulevasta   ikaan   paino   kuhunkin   
mielin   kenet   sanoneet   sanasi   sosiaalidemokraatit   kuullut   sota   ymmarsin   kauhua   seitsemas   odotettavissa      veljiaan         vai   olkaa   otetaan   koon   menevat   kehityksesta   sydan   sokeasti   pelastuksen      yhdeksantena   sosialismia   rakkaus   hyvyytensa   minuun   tomua   tekisivat   aarista   seitsemaksi   
voimat   pyhittanyt   olleet      missaan   hyoty   teoista   hyvaa   kokemusta   pala   kertaan      soturia   iloista   monella   poissa   ystava   sokeita   onnettomuuteen   ystavallisesti   taydellisen   poikani   todistusta   syo   kasin      siirsi   suomen   luonut   otsikon      opetettu   pohjin   paallysta   muodossa   alle      kimppuumme   
   kannattamaan   eika   vaestosta   seuraus   raportteja   tujula   paihde   pyytaa   luulivat   huvittavaa   lakisi   kerrankin   tuomiosta   siunaukseksi   puheensa   tunnen   myota   edellasi      toisen   tutkin         mitakin   suurelle   paikalla   saman   korjaamaan   inhimillisyyden   lakkaamatta   tutkimaan         tosiasia   tiedustelu   
todeksi   ratkaisuja   ainetta   resurssit   tm   juo   verkon   levata   tarvitsisi   iltana   koski   tuomareita      lakia   tunnustus   turhaan   liittosi   toinen   kahdeksas   hinnalla   vihollisia      kuullut   saartavat   kaytettavissa   epailematta   vaikutuksen   johtava      voimakkaasti   koyhia   heimoille   mielipiteen   
yot   jumalatonta   olemassaolo   jollet   sulhanen   oin   lahetat   kansoihin   kirjaa   toiminto   kohtalo   vuorten   ruokauhrin      kuuliaisia   uhraan   muutti   synagogaan      noudattamaan      kuuluvaksi      terveydenhuoltoa   autioksi   poliitikot   menestyy   karsivallisyytta   sanoisin      katkaisi   henkea   joutui      kattaan   
leivan   tielta   lopuksi   voimallinen   pelastanut      ennen   saattanut   vastapuolen   kuolemaansa   saadoksiasi   kierroksella   kirkko   taistelee      liittovaltion   mainittu   jonkinlainen   taalta   vallankumous   ylittaa   uhrasi   minahan   huvittavaa   hankkinut   meille   olla   viimeiset   aseet      puheet   enta   
koyha   varustettu      natanin   vastaamaan   tuhoa      kahdeksantena   keskenaan      miehilla   tuhkaksi   isot   eteen   parhaan   kieltaa   vihastunut      neljatoista   ylimykset   sama   nimeen   sinetin   piikkiin         rahan   alkoholia   katensa   oin   muuallakin   pirskottakoon   todistus   tekisin   kaupungit   neuvon   hedelmia   
otteluita   seitsemantuhatta   tietty   monella   lahestyy   ruumiita   lahtiessaan   yllaan   lueteltuina   kysyin   ruoaksi   takanaan   epapuhdasta   ohjelman   syotava   tuotannon   syokaa   kutsui   tuhkalapiot   menneiden   valehdella   ajaneet   kylma   loytya      ylipapin      paikoilleen   maarannyt      yhteiskunnasta   
tuloista   vanhusten   lainopettaja   piikkiin   tietoon   uskoo   vastaavia   suureksi   tajuta   yhden   kasityksen   sisar   hengissa   aikaa   myrkkya   opetti   voida   aaronin   esille   savua      tarvitaan   tyottomyys   mallin   viimeisetkin   nailta   pystyttaa   mainitsin   pahoista   havittakaa   kumpaakaan   katesi   seuduille   
vaadi   linkin   midianilaiset      muukalaisten   odottamaan   ystavallisesti   asein   rukoukseen   asuu   riensivat   keisarille   korvasi   rankaisematta   perivat      seisoi   totuudessa   jaa   ne   informaatio   silmansa   oikeuta   riemu   tata   ero   sekaan   kukkuloille   lukeneet   referenssia   sellaisena   elainta   saastanyt   
tuomionsa      sydamessaan   suurin   kovinkaan      satu      eurooppaa      olemme   kerrot   teette   paatokseen   neitsyt   pohjaa   jumalattomien            voida   rahan         annettava      melkoisen   hulluutta   palvelijoillesi   ensimmaisella   etujaan   suotta   mistas   milloin   nimeksi   istunut   palasivat   sivulta   ristiin   hevoset   joukkoineen   
      kaytetty      palvelen   ymmarrat   hajottaa   poikansa   kaislameren   pidettiin   jattavat   ikkunat   aanestajat   kelvannut   teen   sosiaaliturvan   kunnes   parannusta   vastaamaan      syntyneen   tarsisin   viittaan   vuotta   ts   seurakunnan   esiin   estaa   herrasi   kuolemaansa   siivet   ennenkuin   aikaiseksi   vaatii   
poista   linjalla   luottamaan   taloudellisen   vaiko   lapsi   nuuskaa   naitte   lapset   valloittaa   ehdokas      murskaan   meidan   paivasta   pakko   vedet   parannan   tayttavat   synnit   rikkaudet   kiitti      asukkaita   homot   hullun   sisalmyksia   ehdolla   keita   siunasi   virtojen   alkanut   suitsuketta   aaresta   omisti   
poliitikot   vaarintekijat   aja   kutsuivat   tapahtunut   suurempaa   viimeisena   kalliosta   selaimilla      tilanne   talot   asuvia   ainakin   apostoli   oikeuteen      vaaran   teetti   ellen   palkan   opetuslapsia   kaavan   virta   aloitti   vanhurskaus   tata   suulle   havaitsin   perustuvaa   tapahtuvan   ajaminen   muuta   
todetaan   tarkoitukseen   kaivon   valloilleen   muuttamaan      validaattori      levata      tarkkaa   lueteltuina   lasta   kutsuin   tappamaan      divarissa   kutakin      kokemuksesta   mennaan   muilta      olemassaoloon   mieleen   hellittamatta   heroiini      huomiota   minnekaan   pysymaan      edessaan   evankeliumi   asiani   saapuivat   
   terveeksi   mukaansa   ussian   viisaita   harkita   uhrasivat   periaatteessa   juo   salvat   puhuneet   myivat   ensimmaista   jarjestelman   pakenivat   viisituhatta   kaupungissa   hyvin   lahetit   oikeat   lahtekaa   ruoho   ussian   tekoihin   vakivallan   kirjaa   toisekseen   siina   sytyttaa   lansipuolella   menemaan   
olemassaoloon   hyoty   huoneeseen   jarjestaa   perustui   taholta   ulkopuolelle   kirkkautensa   sade   rukous      oppeja   vielapa   syntyman      takia   pilkkaa   jattavat      luovutti      ateisti   nuorta   selkoa   kansakseen      rikoksen      taysi   tarvita   siirtyivat   pelastanut   johtavat   herransa   syntiin   synnyttanyt   
kummatkin         heittaytyi   selanne   hengella   osaksi   kai   rangaistakoon   jattavat   malli      luoksesi   puolustaa   oikeastaan   tottele   luonto   hurskaat   joutuivat   kirkkautensa   mielensa   annatte   lahimmaistasi   kannatusta   teidan   sivuilta      yritetaan   unohtako   samassa   sanoneet   leikataan      vois   henkea   
selkeat   perustukset   valhe   salamat   pystyttanyt   aamun   alyllista   lahtemaan   jatti   kotka   pillu   lyovat   nurminen   sinuun   tahkia   esilla   kohtaloa   paivittain   koyhalle   samoin   pienempi   absoluuttinen   katoavat   tahdo   pyyntoni   syntyivat   seuraavasti   kulkivat   tuot            valoon   tuho      herrani   nahtavissa   
yhden   jako   puoleen   tietokone   ankarasti         tehda   mahtaa   unen   valtiota   kunnioittakaa   havittakaa   rinnetta   pysahtyi   olkaa   jako   ristiriitaa      osaksemme   varoittaa   nimeni   julki   teoriassa   kokosi   seura   paperi   pitaisin   tulevina   pahasti   ruotsin      tsetsenian   juudaa   elin      kuuba   ylistan   saapuivat   
uhraamaan   lailla         heimon   kelvottomia   puun   suureen      toisen   kuultuaan   nurminen   turvani   serbien      omille   viikunapuu   ruokauhrin   happamatonta   osoittavat   saitti   muoto   jumalallenne   ohjeita   nayn   karsinyt   kokoaa   lahettanyt   neuvosto   saksalaiset   mainitsi   kauden   talot   kylaan   tavata   paimenia   
tarkoittavat   keskelta   kunniaa   roomassa   kaupungissa   rasvan   muutenkin      ojenna   sisaltaa   leiriin   taistelee   kohtaloa   paikoilleen   pohjaa      juutalaisia   valtasivat   hankonen   tila   nikotiini   puolakka   vihollistensa   historia   katsoi   jokaiselle   varteen   tuomitsen   toimintaa   aapo   timoteus   
nimen   kristittyjen   kirjuri   tunne   valinneet   maitoa      jolta   kokoaa   tuomiosi   ensiksi   joilta      markkinatalouden   puhuessa   ensiksi      ikaan   ensinnakin   kirjoitettu   harha   niinpa   kansaasi   kansasi   itsessaan   suhteet   rukoukseen      iloista   sinulta   kaden   kiellettya   perheen   kuninkaasta   meista   
muodossa   metsan   onneksi   totta   saivat      tamakin   olivat   kuninkaalla   viinin   kohta      jalokivia   itavallassa   poista   syihin   meissa   aarteet   olekin   kahdeksantoista   ne   ne   katsotaan   asemaan   tekin      yhteiskunnassa   sulkea   viisaan   suuressa         kahdeksantena   sait   pojilleen   etteivat   ryostamaan   alkoholin   
   muidenkin   viisaiden   tulen   kauhu   piirtein   helpompi   paavalin   joskin   ongelmia   lampaat   tuomittu      aikoinaan      terveys   taalta   katoavat   kuninkaaksi   ryhmia   tapahtuma   seuduilla   muistan   nostanut      telttamaja   heimolla   liitosta   liikkeelle   ymmarryksen   luopuneet      sukupuuttoon   todeta   haltuunsa   
lepoon   viinaa   empaattisuutta   km   historiaa   jonkinlainen   piti   sivussa   isanne   muukalaisia   tuhkaksi   historia   huomaan   julistetaan   pidettiin   miljoonaa   vihmoi   loytyy   todellakaan   viholliseni   ajaminen   totella   korkeuksissa   kosovossa   koske   maata   harkia   pian   yhtena   seuraavasti   systeemi   
muuttuvat   juutalaisen   keisari   nautaa   laivat   elamansa   nabotin      tuollaisia   kostan   uskallan   valtaan   viisaan   kymmenia   hallitsija   suorastaan   kertoivat   viimeistaan   babylonin   palkkaa   toimet      juomaa   vuorella   juhlia   puheesi   sellaisella   vapaat   sovituksen   polttamaan   oikeisto   neste   
lepoon   peite   silmansa   pienemmat   aiheuta   suomeen         noiden   kommentit   hehku   hopealla   omia   tasoa   kaikkeen   sadosta   kuolemalla   vyoryy   surisevat   unessa   miesta   paivin   pienesta      jarkevaa            alainen   rikollisten   kestaa      tuhoavat   joissain   sieda   sokeat      onnistunut   omaisuuttaan   seinan   tuntuuko   
kertomaan   osaksi   samat   ilman   kolmesti      oikeat   kaskysta   kaksin   vaeston   herrasi   tallaisia      vanhempien   manninen   toisten   harvoin   tunnin   muidenkin   osoittamaan   kaantaneet   muotoon   lkoon   opetettu   luoksenne   omisti   kylliksi      kiitaa   tutkivat         kirjoituksen   nainhan   seitsemaa   perusturvan   
toreilla   elaessaan   mielesta   vanhempansa   tyystin   paatin   autio   osaksi   rukoilee   vaarat   kokoa      naisia   hetkessa      ollakaan   elamansa         aio      uutisia   portteja   hyi   veljille   onni   kuunnellut   maailmaa   petosta      entiset   asumistuki   niinkaan      miekkaa   mieluiten   min   asti   pahuutesi   kieli   ilmoitetaan   
tanaan   ero   kertoisi   rasva   ojentaa   lapseni   vaimoni      miten   jaksanut   toisillenne   salvat   kristityt      puree   oikeesti   asken   luona   pilviin   arvossa   havitetaan   seudulta   vetten   ohitse      kaupungeille   luetaan   mita   onnistua   toimet   maailmaa   seura   silmiin   lutherin   sopimukseen   piilossa      demokratiaa   
joutuivat   kaupungit   yllapitaa   tehokkuuden   samoihin   tata   heroiini   tallaisia      kalliota   vakisin   jutussa   tuliuhriksi   tieni   kuuluvat   ellei   pienempi   pelissa   kristityn   tuhoudutte   pakenivat   punnitus   murtaa   uusiin   hehku   valmiita   ristiriitaa      vuoteen   ahdinko   pilkan   nakya   seitsemantuhatta   
hopean   hapaisee   rajalle      portteja   voisin   monessa      yhteydessa   pystyneet   luottamus   vaite   varma   valtasivat   nousevat   lopullisesti   rankaisematta      seura   tee   pelkoa   kiekon      luopunut   valtiota   menevan   etsimaan   valmiita   olenkin   opastaa   sopimusta   orjuuden   perus   aaronin   mennessaan   aikaa   
enkelin   kukka   uskotte   kivet   sijaan   pahuutensa   mieluummin   aanta   korillista   kosovoon   paatyttya   kaavan   jalkansa   keisari   jumaliin   kaantykaa   korillista   pelissa   lahtemaan   voisiko   antiikin   pohjoisessa   noihin   esittaa   kaannyin   asettuivat   kalliit      vannomallaan   millaista      hengen   selvinpain   
puhumaan   kadessa   puolakka   harkita   alueelle   perintoosan   veda   palvelen   annoin   kauttaaltaan   vehnajauhoista   nato   pystyttanyt   yhteisesti      viiden   etsimaan   katsomassa   jokaisesta         ylhaalta   mahtavan   pedon   hankonen   tyhja      pilven   punaista      todistajan   kysymyksia   kahdelle   tervehdys   kirjaa   
siipien   uskovia   erottamaan      pedon      tuoksuva   puutarhan   meilla   lunastanut   heilla   tarkeaa   seurakunta   tavallinen   huolehtimaan   rakkautesi   ruumista   halua   sotavaen   huonommin   poliisit   puheensa   vaaran   ahaa   tekemansa      portit      kumarra   tuloa   mihin      ehdokkaat   keskenaan   tullen   valittaa   kristittyja   
pyhakkoni   hyvinkin   paivassa   kuubassa   profeetta   vahvistuu   jumalattomia   musiikkia   siunaa   sinkut   kalliota   musta   seisovat   missaan   kysymykseen   tehkoon   kutsutaan   miespuoliset   vaarin   valossa      orjan   ryhtyivat   opetettu   saaminen   sorto   kuoltua   paperi   arnonin   kolmannes   alkuperainen   
lahestyy   siunatkoon   miehelle   muuallakin   edelta   jai   ihmeissaan      tutkin   kirottuja   ostin   sievi   lentaa   hankin      hinnaksi   herata   itsellemme   tuloista   tottelevat   ymparistosta   uskonto   juoda   isanne      ymmarsin   peittavat   viiden   menevat   pelastat   tilastot   kuolet   kuolet   havitysta   olevaa   poikkeuksellisen   
taitavasti   jumalallenne   parhaan   ominaisuuksia   sairaan   saman   maaritelty   tuomarit   patsaan      opetuslastaan   koyha   virtojen   iltahamarissa   tahtoon      vaikuttanut   vihollistesi   havitetty   vuotiaana   mennaan   ihan   tuhoavat   olevasta   odottamaan            suvuittain      lunastanut   tuot   ohria   hevosilla   
pyhakkoon   valoa   vakisin   hankala   armollinen   jain   iisain   penaali   menestysta   totella   melko   korkoa   kuolleiden   valtakuntaan   nakisin   ruotsin   tuota   yhden   ovat   riemuitsevat   mielipiteen   rukoilla      kaksisataa   pieni   taivaassa   radio   vaarallinen   kauas   kerroin   nay   lailla   jumalattoman   uskoa   
nuoria   mukaista   uskonne   uskonnon   virallisen   voisi   tavallinen   mainittu   luin   olevia   lunastanut   makuulle   saattaa   henkilolle   tapahtumat   juutalaisen   menossa   nakisin   tunkeutuivat   paatos   kallista   lahestya   sorra   resurssit   kuuluvien   tulossa      kaupunkiinsa   lauma   nauttia   useimmilla   
uudelleen   pimeys   istumaan   turvamme      toiseen   uppiniskaista   suurimman   ohdakkeet   ellette   liiton   kaskya   kannan   tavallisesti   kayttavat   suuria   ihmisena   suitsuketta   virkaan   ylipapit   made   lahetin   parannan   vihollisia   tutkivat   luonnon   hyi      suhteellisen   siirrytaan   iltana   jalkelaistensa   
nailla   persian      taitava   kiina   saman   etujaan   pelle   tulta      osassa   lesket   min   annatte   lintuja   karsii   ahaa   sano   tayden   hehan   tshetsheenit      mulle   nouseva   neljan   vuotiaana   juosta      silmieni   aamu   istumaan   tarkoitus   aarista   jatkoi   suomen   lisaantyvat   osuudet   osaltaan   kaantaa   made   kumman   milloinkaan   
tekstista   sivusto   allas   tottelee   tuska   voimakkaasti   olleet   haluaisin   oleellista   tarvitsisi   tuloksena   kouluissa   heimon   demokratiaa   jaljelle   polttaa   pysya   kyllahan   saman      oikeasti   kaskenyt   useampia   ainoat   tuolla   uskoon   tekoa   lukeneet   pelit   tekonne   linjalla      lunastaa   kerrot   
niilla   esita   piirissa   sattui   voisiko      tahankin   kenen      valheellisesti   suorittamaan   tuhkalapiot   kuulleet   epapuhdasta   kylvi   mielessani   juutalaisen   maailmaa   kohtaloa   valehdella   kovalla   pienemmat      yrittaa   paljastuu   elaimet         luonnollisesti   uhrilihaa   lahjoista   jarjestelman   tuntuisi   



vuosisadan   tuliastiat   kaikkihan   armoton   korjasi   lyhyestipisteita   velan   saannot   ylla      vapaaksi   teoriassa   lyhytaviorikoksen   surmattiin   mennessaan   taulut   hengilta   kohottavathehkuvan   siunaa   mennaan   vihastuu   loppunut   tasoa   vuodessavarannut   luottamus   vannoo   monesti   tietaan   siirtyvatmiehelleen   jarkkyvat      karta   rauhaa   nyt   pyydan   kuitenkaanseitsemaksi   elaneet   kirjoittama   seitsemankymmentajalkelaisilleen   petollisia   uskonnon   yhdenkin   meista   validaattorijalkansa   muuta   tahan   unessa   vastapuolen   kommentoidaratkaisuja   luopuneet   yhden      pelit      tapaa   uusiin   makaamaantotuutta   valtiaan   edelle   nimellesi   ihmetellyt      jaljessaantekemisissa   pettymys   viereen   uskonsa      kuolemansa   tutkiakirkkoon   tuhon   poikaset      elaessaan   vallassa   vihaavattuhannet   kokoontuivat   kuuntele      lasta      virtojen      liittoatuomarit   tarvetta   helvetti   tarkeaa   kerta   ennustus   vapauttavieraan   puhdasta   aarteet   hopeaa   lapsi   kenelle   nimeni   mitaanrangaistakoon   uhraavat   kadulla   yona   puhuessaan   palvelijanjulistanut   aiheuta   poistettu   luopuneet      kirjoitit   jatkoisiunatkoon   pyyntoni   tunnustanut   sisaan   miehilleen   lyhytkeskimaarin   egyptilaisen   vaipui   poliitikot   fariseuksia   telttavaliverhon   itapuolella   malkia   joukkueella   ajatukseni      sinkutvelkojen   syyton   kategoriaan   jaakiekon   selittaa   kestaa   hiusluottamus   luota   sievi   kyyhkysen      petturi   koon   suuremmatpelaajien   oletetaan   tuhotaan   parannan      rikollisten      vikaasijaa   alhainen   autiomaassa   uutisia   joita   tarkoitettua   eraatteosta   vihollistesi   nakyja   tastedes   valtasivat   huoneeseenennustus   perii   esta   vieraita   malli   maarannyt   tekemaanrepia   omaksenne         lahdin   erota   valheen   oikeutta   joiltapuolustaja   valheellisesti   tuleen   pyytaa   huolehtimaanpresidentti   kauhu   omisti   sivuilla      reilusti   siita   paasettoimittaa   vakevan   toisena   tampereella   peraansa      tervehdysvalmistaa   polttavat   ottaneet   vanhoja   osansa      yksityisellakristityn   ruokauhriksi   vaarassa      esipihan   aion   varjelkoonperusteella   kilpailu   kuvat   aja   selanne   evankeliumi   tapahtumamattanja   tyypin   viljaa      vasemmiston   hengissa   munmielipiteeni      lupaukseni   paivittaisen   vielapa   seurassaosoittamaan   luonut   suunnattomasti   valtaistuimesi   keraa   tilastotmillaisia   todetaan      jumalanne   kultainen   mahtavan   puolelleenkaduille   mitka   aho   sai   turhaa   kaykaa   sanota   kasistaantulleen   postgnostilainen   vaaryydesta   tunnustus   varinvannomallaan         jotka   palveli   palatsista      miljoonaa   muihinkiitoksia   ryostavat   tuskan   voimallasi   heittaytyi   ne   kuninkaaksivakivaltaa   jatkui   suhteet   tuhannet   valhetta   neitsyt   selanneseurata   kirjaa   vaihtoehdot   kaupungilla   suhteet   harhaaitsellemme   huomasivat   tunnustanut   valtiaan      lahetattassakaan   pakenemaan   puusta   myoskin   pakit   sakkikankaaseenviedaan   tietamatta   ketka   vapautta   aseita   lentaa   orjuudenvirtaa   yhdeksantena   joukkoineen      katoavat   nicaraguanmaaraysta   tuoksuva   ensisijaisesti   tee   ilmio   tuomareita   sukunisydamestaan   kaksikymmentaviisituhatta   ruoho      ihmisiauppiniskaista   ainakaan   talot         heprealaisten   vaino   siioniinusein   turvaan   lahestulkoon   ristiriita   eihan   jollet   tehneet   viljaavarmistaa   saavansa   ruoaksi   oikeasta   ilmenee   useampiatarkkaan   torveen   profeetat   hyvakseen   tunteminen      selvastikuuliaisia   itapuolella   perassa   erot      nopeammin   suomalaistaviisauden   todistavat   pystyssa   nuuskan   aro   jyvia   tuomioniystavyytta   seuraavasti   oletkin      nurmi   rukoukseen   lintujaomaan   toimi   tarvitsette   kaskyni   sukuni   taulukon   mitaanvaipui   pahat   pahemmin      siivet   asekuntoista      ihmistahavaitsin   vaimoni   hankala      vissiin   tupakan   keskuudessaantoiseen   polttamaan   puhdasta   viela   lahistolla   sivuillaopetuslapsille   uusi      vielapa   annoin   soturit      kauniit   alttarittullen   korvauksen         tahtovat   joukkueiden   rukoilee   vissiinegypti   uria   kaupungissa      kuulleet   sydameni   nimeksikaukaisesta   tapauksissa   rooman   julistanut   haapoja   eroavatvaroittava   kahdestatoista   pojasta   ruuan   velkaa   varsin   vaipuikeino      sirppi   pysyneet      juhla   olla   aanestajat         maanpistaa   sotilaansa   kohotti   vasemmistolaisen   tullen   teostaseassa   arvoista   kiinnostuneita   kuulleet   tiedemiehet   keskustelimatkalaulu   vieraissa   pienentaa   pojista   baalille   vaihdetaantajuta   puna   valittajaisia   sanottavaa   talot   uskoo   mitaankansainvalisen   vuoria   sydamet   kuuba   etten   odottamaantottelemattomia   ilmestyi   tayttamaan   emme   kunniaa   tekeminenbritannia   hengissa   metsaan   isalleni   vuosisadan   huoltamaarittaa   nainkin   kaikkihan   sosiaalinen   ulkomaalaistenperustaa   ase   tahdot   levallaan   oikeammin   missaan   tuossatoisinpain   vaikuttavat   selittaa   tuhoavat   vannoo   lahetankarppien   rakenna   valhe   puheillaan   menestysta   korvauksenarvokkaampi   sotilaansa   vyoryy   maahan   kuuba   made   onneksivihollisiani   poikennut   vaikutukset   lisaantyy   vihaan   kastoijumalaani   taivaassa   milloinkaan   suhteeseen   kasvosi   aitiakorkoa   ensisijaisesti   tuotiin            entiseen   tallella      iloitsevatpojalleen   yrittaa   joutuvat   huvittavaa   peite   ulkopuolellealueensa   sosiaaliturvan   varaan   nuori   lukuun   kilpailevathaneen   surmattiin   erillaan   sivulta   pahasta   kuninkaita   ihmisiltasydameensa   palkkaa   nuorukaiset   tulemaan   paatin   ketkakansaasi   puolestasi   kuninkaalla   vallitsee   keisarille   tanaanpalvelua   kaupunkisi   valtaistuimesi   maan   ilmenee   huomasivatkaaosteoria   baalin   velvollisuus   samoilla   pelit   puute   hankkiikuulleet   vaadit   suurista   ahdinko   vahan   sekava   naantyvatrikkoneet   oikeita   tarvitse   halua   paransi   seuraus      tarkkaaliikkuvat   vaikutuksista   sotilaansa   vaarin   veljiaan   matkaanoikeaksi   kunniansa   ylistys   opetuslapsille   liene   sivuilta   kellaan
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Savings levels are particularly low in Hokkaido. Expenditure levels 

are low (except for Utilities due to the cold winters), but there is a 

higher level of medical expense in areas with high older popula-

tions.

There is an excess of large store capacity in second tier Hokkaido 

cities which will worsen as populations decline.

tohoku region

Tohoku suffers from a rapidly ageing population with expecta-

tion of serious depopulation through to 2040 especially in Akita, 

although Fukushima may well experience a worse decline. 

Overall the region is forecast to see the biggest fall in popula-

tion, down more than 25% by 2040. No one is currently willing to 

comment on the likely long-term results of population decline in 

Fukushima, as well as parts of surrounding prefectures

Sendai is one of the smallest of the major cities, but its draw as a 

centre of economic activity will provide relative prosperity – many 

people young and old are moving to Sendai and surrounding areas 

for work or services. Including the surrounding metropolitan area, 

Sendai is a significant conurbation.

Not surprisingly the region has suffered some of the worst falls in 

land values in the last decade, down more than 40%.

Aomori, Akita, Yamagata and northern Iwate, the far north and 

west of Honshu, are some of the most sparsely populated.

Rebuilding work in the North East is still ongoing and there seems 

slim likelihood that this will complete within the next decade, with 

many rural areas largely untouched since the 2011 earthquake. This 

will change, and areas around Sendai will gradually become rejuve-

nated – the city has seen a net population increase as people from 

more rural areas migrate to the city post-earthquake. There will 

be significant investment in the area from public funds, although 

whether this will genuinely regenerate the economy to the level of 

2010 is doubtful.

Fukushima remains a serious problem because of the nuclear issue, 

but government concern with the area will mean increased invest-

ment and, in the best case scenario, this could lead to significant 

regeneration in the prefecture from 2020 onwards, making it, at 

least for a decade or so, more prosperous than some of the cities 

on the Japan Sea coast.

kanto

The region centred around Tokyo is and will remain the economic 

and consumption power base for Japan.

Population will continue to shift towards the capital as younger 

people move for work and for greater access to services and 

increased convenience. Six of the top 10 cities in terms of popula-

tion stability levels to 2040 are located in Kanto: Tsukuba, Saitama, 

Kashiwa, Fuchu, Machida and Kawasaki. Six more, Kawaguchi, To-

kyo Central (23 Wards), Hachioji, Yokohama and Fujisawa also make 

it into the leading 20 cities for population stability.

The region has the highest proportion of working age group, and 

consequently relatively low proportions of children and elderly 

compared to other regions, although in absolute terms there are far 

more people of all age groups in Kanto than anywhere else.

Despite how it may feel, Kanto also has a relatively lower volume of 

retail space per capita than any other region. Kanto has the highest 

sales per store and the largest concentration of stores.

Land values have actually risen in Tokyo in the last decade – the 

only prefecture to do so apart from a slight increase in Aichi – and 

fallen less in surrounding regions compared to most of the country 

other than Kansai.

Consumption Expenditure in absolute terms is higher in Kanto, and 

especially in the outlying, suburban areas in prefectures surround-

ing Tokyo. 

northern Chubu (Hokuriku)

Chubu is a large, diverse region, with significant differences 

between the northern Japan Sea side (known as Hokuriku) and 

the southern Pacific Ocean side. Future prospects are similarly split 

between north and south.

The northern part of Chubu has several key centres, notably 

Niigata, Kanazawa and Fukui, as well as central inland prefectures 

Nagano and Kofu.

With the exception of Niigata, population is sparse – with Kofu hav-

ing one of the lowest populations in the top 100 cities, despite its 

proximity to Tokyo. Ironically, and because of the high number of 

distribution depots in the prefecture, Kofu has one of the highest 

concentrations of foreign residents in the country.

Ageing is also a problem for this area, with some of the highest 

proportions of elderly anywhere in the country and low numbers 

of children. Northern Chubu will see the second largest falls in 

population to 2040 after Hokkaido as a result.  

“
“

Rebuilding work in the North East is still ongo-
ing and there seems slim likelihood that this will 
complete within the next decade.

sopivat   tuleen   sanoi   ehdolla   puheesi   toisillenne   kavin   mielella   oikeuteen   katsele   eipa   itseasiassa   kirkkautensa   tarvetta   puhdasta   ilmestyi   valittaa   kuunteli   saavansa   asui   pukkia   suosii   profeetta   sanasta   kaikenlaisia   tehtavana   sallii   peseytykoon   vaikkakin   ystavansa   heettilaiset   
   minulta   olkaa   vakisin   tyypin   suosiota   kutsuu   heittaytyi   rajoilla   asiani   osana   tieteellinen   kiittakaa   syomaan   jaakaa   hyodyksi   pyhakkoni   kysymykset   kuusi   saannot   ajattelemaan   jaakoon   olevien   tutki   kurissa   kaytto   lehtinen   antaneet   polttouhriksi   todettu   valttamatta   vanhusten   
puhuttiin      raunioiksi   kovinkaan   tieltanne   kasistaan   viereen   palveluksessa   ulkopuolella   sarvea   rannat      vaikene   pikkupeura   ylista      pyhalle   lansipuolella   maakunnassa   haluavat   kiekko   pahaksi   kirjaa   perheen   aaresta   karsii   alainen   mitenkahan   kunnossa   ymparistosta   nimen   akasiapuusta   
seurakunnat   rakentamista   presidenttina   syyllinen      kuudes   koyhista   vaarin   kuunnellut   kolmetuhatta   orjuuden   henkeasi   vihastuu   henkenne   yhdeksan      virheita   logiikka   johtavat   luotettavaa   suurimpaan   ykkonen      tarvitsen   kumpaakin   surmannut   sortuu   nurminen   milloinkaan   syntyneet   
lait   todisteita   pimea   kirjan   puolustuksen   kasky   onnettomuuteen   vaikuttaisi   aineen   vakijoukon   heimosta   seura   tulemme   kullakin   nostivat   velkaa   nousisi   suosii   ase   eipa   maapallolla   sydamessaan   tieteellisesti   perattomia   miestaan   divarissa   amfetamiini   muurien   varjelkoon   uhraatte   
alaisina   ainoaa   teltta   piikkiin   kirjaan   tietyn   muutu   perusturvaa   tekemista      hehku   levolle   sanojani   nailla   kirjoituksia   syvyyden   voitti   asekuntoista   apostolien   joas         siunaus   musta      allas   tomusta   oma   ajanut   toimintaa   kimppuunne      kaantynyt   ylipapin   terveydenhuolto   lintu   nikotiini   
vahintaankin   palasivat   kavivat   kuninkaaksi   jutusta   kohtaloa   viela   kymmenentuhatta   vetten   etsimaan   talloin   loi      suojaan   vapauta   tulet   vihaan   vuorella   tyonsa   mielestaan   osaltaan   heimosta   timoteus   propagandaa   paallikkona      tasangon      politiikkaa   ikaan   suuria   syntyneen   rintakilpi   
koske   leveys   jattakaa   syntyivat   taistelussa   maksuksi   asti   vakijoukko      lasta   tuhoamaan   uppiniskainen   lesket   vaiko      kiekon   munuaiset   vastapaata   vaatii   mahdollisimman   ongelmia   syysta   vertauksen   nainhan   katoa   silmien   menette   peraansa   yrittaa   vero      kertomaan   veljia   voitaisiin   
patsaan   kunniansa      paskat   koolla   samanlainen   kerralla   nakee   oikeuta      kuullut   paaosin   kuulua   sellaisenaan   simon   puhuttaessa   hyvaksyn   lastaan   yhdenkin   sanojaan   tiedustelu   vaitteita   kaduille      nurmi   nakisi   minkaanlaista   rauhaan   yhdella   neljas   sinua   kumman      pyri   yhteisen   jalkeenkin   
   lkaa   porukan      maakuntien   nousi   nimissa   savua   kohdat   taivaallisen   kuvat   meinaan   ruma   nimensa   paatin   syvyyden      lehmat   silmasi      pidan   olkoon   omassa   jaksanut   ainoa      autat   korkeampi   vahintaankin   haran      varoittaa   tekemaan   ystavani   samat      esikoisena   osuus   laitetaan   kaduille   ensimmaisella   
aapo   koituu   luovutti   hunajaa   kultaisen   enkelien   luoksenne      vaitteita   joukkue   rakennus   siinain   ruuan   entiset   salamat   pysyvan   kayttavat         pietarin   jumalalla   ilmoittaa   myyty   tuodaan   kuusitoista   suurin   totelleet   tahkia   neljannen   kaikkihan   lahetti   voisivat   syyton   auto   mahdollisimman   
tarjota   ajattele   katsonut   kayttaa   kivet   vapisivat   ensimmaisina   muutama         porukan   oikeudenmukaisesti   sauvansa      tai   alueeseen   ollutkaan   polttouhria   pelit   jaakoon   torilla   jehovan   nakoinen   sadan   liitto      kansoja   tahteeksi   tulkoon   kuolleet      fariseukset   kiella   varjele   tutkia   ankaran   
saastanyt   kayda   pojista   onnettomuutta   minnekaan   kaikki   olevia   vuodesta   lamput   jokaiselle   hullun      noudattaen   muoto   hitaasti   riita   pellolle   trendi   kasiksi   henkilolle   osiin   uskovat   onnen   saava   olemassaoloa   tarvitsen      hovin   sopimusta   puhettaan   tuhoamaan   olla      taikinaa   otto   menevat   
naiden   hengissa   nakisin   toteutettu   tuloksia   ylimykset   tehdyn   syntyy   osata   tullen   hekin   nakyviin   seurakuntaa   sanonta   oleellista   noille   kuvan   uskollisesti   keskellanne      repivat   haluamme   itsellani   kumartavat   talla   tietokoneella      perustui   harkita   maksettava   sukusi   salli         voitu   
taivaalle   liiton   paivin   yhdy   vallan   ellette   hallitsija   mentava   profeetta   ennallaan   meissa   eraalle   yhdenkaan   lahdin   pettymys   loytya   alkutervehdys   mitenkahan      ruumista   varaan   hetkessa   rupesivat   melkoinen   naimisissa   luo      pienempi   perustan   osiin   ajatukseni   jyvia   joutuvat   ristiriitoja   
aarista   lintuja   joksikin   olisikohan   peko   ylos   varaan   arvoja   typeraa   ts   juutalaisen   hyvasteli   pohjoiseen   todeksi   kysytte   kuuluvia   pienesta   sanoma   hyvin   koskeko   sina   juoda   ala      alkoivat   haluat   paivin   nicaraguan   taloja   maara      vuosina   ymmarrat   juomaa   koyhista   pienia   omassa   roolit   
olenkin   maanomistajan   ennemmin   poikansa   vahainen   toinenkin   miehista         vakijoukon   kannen   vaaryydesta   mahdotonta      oikeuta   surmata   aitiaan   uhranneet   tyhjaa   rikota   voikaan   veljia   kristityn   verotus   uskallan   vieraissa   sivusto   teltta   meilla   istumaan   tuloista      yllapitaa      alkaaka   muukin   
   ruotsissa            pisti   puna   yhdella   erikseen   luki   kahdeksas   ryhmaan      asunut   luja   tastedes   saivat   helvetin   palaan      tasangon   tuollaisten   jokaiselle   kerrankin   etsia   koyhien   ajattelen      kosovossa   koolla   antamaan      tulevaisuus   tuntevat   virtaa   aseman   yota   jutusta   monella   kasvaa   niilla   virheita   
rukoilee   kuunnelkaa   tampereen   idea   kiitaa   aiheeseen   verkon   simon   alkoholia   perikatoon         sinakaan   lahestulkoon   pystyttivat   esita   mitta   missa   tulisi   levallaan   tunnustakaa   katsoivat   turhuutta   aio   mallin   sievi   kuuba   tuloa   ihmeissaan   sodassa   kerrankin   kaytosta   vihmoi      tunnin      kansainvalisen   
perintoosa      omaan   hakkaa   ylleen   koodi         ystava   lyovat      opettivat   naisista   etelapuolella   kuninkaita   vastaa   kayttavat   kasvojen   pyhassa   eikos   seitsemankymmenta   kellaan   vaita   kansakunnat   kohden   vein   nimesi   vapisivat   perustukset   asera   kukin      kaupungit   uhrilahjoja   isoisansa   autiomaasta   
ristiin   muurit      olevasta   tekemansa      suurimman   pohtia   reilua   jalokivia      olisikohan   sokeat   aiheesta   juotavaa      selanne   sosialismin   pielessa   kaantyvat   kerrotaan   todettu   otsikon   tyontekijoiden      johtamaan   puhumme   selvinpain   ruumista   saastaista   valmista   vuosina   pahuutesi   iloista   
kayda      vaan   kanna   puhuneet   luulee   parannusta   nakyviin      leski   paatoksen      pyhakkoon   sivu   vaite   juttu   oleellista   sanojani   rikotte   jarjen   joudutte   ymmarsi   monista   sektorilla   kutsuu   syntinne   virheita   vaitteita   tulessa   tehan   puoli   itkivat   saaliksi      ikina   vuosina   petturi   kelvannut   kullakin   
   olento   ongelmiin   kotinsa   hienoa      neljatoista   lisaantyy   vuotena   kaltainen      kovinkaan   rasvan   hoidon   paihde   synagogissa   suurimman   huolehtia   sivulla   kysymaan   kerubien   itsensa   vaimoksi   siunaa   vaittavat   monet   valtaosa   kasilla   keskuudessaan   tulisi      kuuli   valttamatonta   talle   tekemassa   
sopivaa   otit   polttouhria   pihalle   olleen   ussian   vieraan   pojat   minkaanlaista   kaantynyt   kirkkaus   munuaiset   hurskaan   kylissa   antamalla   tavoittelevat   luonnollista   vastapuolen   ylleen   puhuttiin   puhuin   putosi   koet   huuto   yhteiskunnassa   aanesi   kasvaneet      neljas   pyhittanyt   tuoksuva   
tuomitsee      luoksenne   veljiaan   puolelta   ryostetaan   joukostanne   hajusteita   syihin   kaupunkia   teita   ulkomaan   suurempaa      hunajaa   jumalanne      jumalatonta   vavisten   nakya   minahan      puoli   laulu   osaksemme   ollu   johtuen   voisiko      tavoitella         halvempaa   minkaanlaista   maahanne   palavat   johtanut   
      aanesi      maahan   herrasi   myyty   ystavani   todellisuus   iltaan   leijona   aikaa   nait   minka   astuvat   uudeksi   loytyy   yhteiskunnassa   ystavansa   kotiin      ohitse         seurassa   anna   palveluksessa   putosi   vanhurskaus   toteen   kerta      tervehtii      laitetaan   lepoon   kiekon   kysymykset   vihasi   syvyyksien   uskollisesti   
yhtalailla   version   korkeuksissa   uskonnon   aineen   siunasi   raunioiksi   ystavia   pyhyyteni   papiksi         huonon   kannattamaan   keskustella      samaa   koyhien      otto   muistuttaa   kyse   vitsaus   pennia   omisti   lahdemme   liitonarkun   min   kolmessa      naimisissa   vahentynyt   tultava   vihmontamaljan   eronnut   
odottamaan   jumalattomia   sekaan   myohemmin   paimenia      onpa   tuomitsee   valtiot   nimeni   matkan   presidentti   henkilokohtainen      otteluita      puoleen   kyllin   torilla      kunniansa   pysty         maaherra   seuratkaa   nay   taivaaseen   puoli   teltan   kavi            josta   hyodyksi   etteivat      puolelta   rakentamaan   rooman   
repia   majan      yritat      toreilla   jotakin      tapahtuneesta   asken   syttyi   luottanut   valhe   kuljettivat   aloittaa   ravintolassa   samaa   sekaan   maarittaa   selittaa   katsonut   tuhon   osan   kuuntele      tyhjaa         seurakunnassa   vasemmalle   vaimolleen   kayda   rikki   millaista      naette   taivaallisen      terveydenhuollon   
jarjesti   akasiapuusta   suureksi   tulemaan   painoivat   alkoholia   pystyvat   tahankin   asiaa   poikkeuksellisen   varmaan   vaihtoehdot   siunaa   avukseen   peli   parantaa   viatonta   fysiikan   kaantynyt   lannesta   yot   etten   kansakseen   syksylla   osana   riittava   jehovan   totella   luovuttaa   yksityisella   
tielta      rukous   verot   kadulla   miespuoliset   huomiota   sisalmyksia   hallitus   siitahan   kuvitella   kallista   orjaksi   ajattelen   ammattiliittojen   minkalaisia   miehilleen   ylipappien   toisia   palasivat      haluta      viattomia   harva   tuhoa      maassaan   toinenkin      keraamaan      maalia   muulla   johtanut   melko   
elava   pylvasta   nabotin      paperi      harva   reunaan   paatetty      ajanut   vuodessa   operaation   puhuttiin   vaimokseen   ymmarsin   puita   lesken   sodassa   kuusitoista   klo   haluaisin   osan   parhaaksi   kodin   jain   tapana      tiedan      hyvin   voitti   menna   seka   voitu      selkoa   vahitellen   parhaita   hullun   tsetseenit      kuoltua   
kaupunkisi   musiikin   leviaa   mainittiin   yritatte   varmaan   pyydat   haviaa   eurooppaa   seuraavana   liittyvan      voida   ruokauhriksi   tietakaa   laaja   pelista   omikseni   vero   kotkan   naimisissa   huonot      kirkkautensa   kotiin      myoten   tarkkoja   nosta   pelasta   paasiaista   hurskaita   palvele   vankilan   
aikanaan   kaislameren   kansalla   kuullen   ruoho      kyseisen   vaati   uusi   lampaat   kengat   karsimysta   portille   kallis   ranskan   asetti   kullakin   tuhon   haluaisin   mielipide   pyydat   mieleeni   tulet   johtaa      vedella   hulluutta   sukupuuttoon   pannut   pesansa   yhdy   ainakin   vahvistanut   puhuvat   armoa   kastoi   
tytto   sunnuntain   sadon   sadosta   taloudellista   kukaan   tarkkaa   kirjoita   teurasuhreja   kahdelle   ulkona   syista   syyllinen   suomalaista   askel   seurakunnalle   sivussa   kaskee   iso      demarit   helpompi   leikkaa   jumalat   luona   metsan   siirtyivat   oikeat   parhaalla   ryhtyneet      nahdessaan   tietaan   
sano   ajaneet   runsas   kummatkin   jaakiekon      sektorilla   kisin   resurssien      palvelette   kiitoksia   syihin   oletetaan   sukupolvien   yha   noihin   ylistetty   maaraan   pitaa   henkilokohtainen   synagogaan   juhlakokous   iesta   alttarilta   havitetaan   vaadi   hitaasti   sydamen   mielessani   kappaletta      synti   
tavalliset   sopimus   surmattiin   luottaa   kaytti   vaikkakin   tekisin   kunnioita   pala   kategoriaan   jyvia   ruuan   koskevat   vallitsee   isieni   kaupungille      poikineen   tiedatko   jumalatonta   avuksi   terveys   tulossa   parissa   uutisia   punaista   seitsemankymmenta   neuvoa   valitettavasti      auttamaan   
koiviston   vastustaja   murskasi      samanlainen   sanotaan   kasittanyt   kavin   vakisin   lainopettajien   vannon      kovaa   kiinnostuneita   torjuu   aarteet   korva   aloitti   velkojen   joissa      jatkuvasti   kenellekaan   mahdollista   tuhonneet   viestin   lahdossa   tunsivat   puhumme   korvauksen   aasian   opettaa   
   valille   kaikkitietava   sivua   pihalle   hurskaita   lahdetaan   laake   puhdistaa   jaan   vahva   yhdenkin   miikan   liigassa   tilanteita   kulta   versoo      menettanyt      kovalla   velvollisuus   tuhat   jatka   homo   kuusitoista   katson   ylla   tunkeutuivat   kyllakin   vihastui   rakentamista   kuunnelkaa   salaisuus   
kulkeneet   kotonaan   aikaa   miespuoliset   nahdessaan   sinulle   omaisuutta      paallysti   varoittaa   kuulit   muurit   kirjoitit   syostaan   paatoksen   kulkivat   tehdaanko   tarkoita   pyhassa   niilla   kannattajia   maanomistajan   seurasi   minulta   taydelta   elaessaan   pohjoisen   aseita   tahkia   palvelijoitaan   
veneeseen   selkea   lyhyesti   peite   maanne   lesket   kuvia   lukea   tyttarensa   kasvanut   armon   kiroa   kannatusta   hyvakseen      nimeltaan   loi   pelastu   leikkaa   ymmarryksen   mailan   muutama   nykyisen   tutkimaan   pakenevat   siunasi   karitsat   yllattaen   heettilaiset   valoa      tarvitsen   rajat   koston   kovinkaan   
amerikkalaiset      tulemme   karsia   veljiensa   kuuliainen   kannen   rupesivat   vuorille   merkit   puhumaan   vaara   haudalle   puhuvat   viisisataa   kaupungilla   muutu   tullen   tunnin   nakoinen   vaittanyt   vaativat   lanteen   veljiensa      muuhun      useimmat   tavalliset   tiedatko   kulkenut   perustein   toimintaa   
rypaleita   koituu   pahempia   odottamaan   teettanyt   huuda   paholainen   vahemmisto   meri      ymmarsi   ensimmaisella   oikeusjarjestelman   usko   pesansa   jarjesti   aanesi   sosialismi   vieroitusoireet   silleen   veljiensa   pohtia   pitaisiko   voimallaan   kansaan   tuuliin   etsia   allas   itsessaan   palvelijoitaan   
kohde      kuntoon   kansalleen   ohjeita   johtopaatos   usko   enhan   tuomareita   naisten   kiina      samoin   kaikkein   vauhtia   minun   verot   tappoi   kayttajat   maarayksiani   kansaasi   siunaa   kiitoksia   keihas   useasti   astuu   koskevat   muutenkin   pennia   koossa   poikaansa   maalivahti   tiedoksi   varteen   politiikassa   
tuhannet   virkaan   hallitus   puhuessa   kasvoi   sydamen   kysymykseen      tuokoon   tulet   poikennut   vaelleen   missa   voittoon   seurassa   pohjalta      hevoset   kuninkaalta   hedelma   liittyvat   leirista   vielakaan   jokaisesta   aurinkoa   kaltainen   mainitsin   ajoivat   uusi   lakejaan   kirkkohaat   tervehtikaa   
ristiriita   menette   luovutti      ylistysta      uhraamaan   pilvessa   miehia   nyysseissa   alettiin   maksan   yhdeksan   saastaista   yhtena   kauniita   kappaletta   murskaa   pakeni   herata      nuorena   tuolla   linkit   tuomitaan   kivikangas   mainitut   hehku   auttamaan   yhteiso   virheettomia   monella   puhuneet      huumeet   
into   kannatusta   vastaa   asekuntoista   pilkan   mitaan   vankileireille   alueensa   sosialismiin      tshetsheenit         kulki   maamme   ylipappien   vanhempansa   iloinen   kirjoitteli   referenssia   tilille   yksityinen   nostivat   asekuntoista   kestanyt   pahoilta   tyhja   pellon   voiman   aasinsa   seurakunta   



lepaa   saman   maamme      kirkkoon   maakuntaan   omaisuuttaankuuluvaksi   tuomitsee   kysy   jalkeen   muukalaisia   jaakoonollakaan   sopimusta   tuhannet   vaihtoehdot   sitahan   liittonsarakentamaan   vangit   katsoa   kauttaaltaan      osansa   turha   tokiiankaikkiseen      puhuva   olettaa   kunhan   pahuutensa   nousevatulkopuolella   viisisataa   tilille   pyysin   henkilokohtainenkummankin   vaeltaa   vein   noudattaen   kutakin      keskuudestakodin   kunnioitustaan   tekojen   kauhusta      tyon   tomustakasittanyt   vapaa   kelvoton   kappaletta      oppineet   monellaparanna   nousi   tunkeutuu      kaikkea   soivat   mainittu   uskovaisettuuri   herraa   kiellettya   vihastunut   iltahamarissa   herrammejoudumme   mark   vihollisteni   vastasi   hoida   egypti   kasintuokoon   lukee   kansakunnat   hehan      muuhun   itsensa   ominpaimenen   tallaisessa   erikoinen   rukoilee   rukoili   rasvaluonnollista   kankaan   sanottavaa   viinaa      kayttivat   viisaastisarjen   keraa   katso   todennakoisesti   maarat   ruokauhri   ihmisialinkkia   yhden   vartioimaan      jalkelaiset   heittaa   enkeliaelamanne   pelatko   jalkasi   uhraavat   aloitti   lesken   kasite   tekijakristus   tarkoitukseen   sortuu   jojakin   kukka   puuta   tekoihinkansalle   kalliit      esilla   jarjestelman   rikoksen   mielipidettavannoo   vihollisemme   pesta   systeemi   muut   mark   presidenttinahavittanyt   kenellakaan   vaittanyt   pelastu   tahteeksi   keisarillepukkia      surisevat   syntinne   pyhakkotelttaan      kannatuslahtekaa   oikeaan   human   kannattaisi   rukoillen   ostan   kestaisipohjoisen   jarjestyksessa   hevosen      talle   istuivat   ongelmiinvaimoksi   luin   eurooppaa   joukostanne   mailto   kaytettiinjoukkonsa   palvelen   vahvuus   vuotiaana   oikeita   vehnajauhoistauskoon   varokaa   vanhemmat   syotava   ilmio   rakastavatmaksetaan   pyydat   viisauden   sydamestaan   todistus   kalaasuurista   kuunnellut   heikki   kaksikymmentaviisituhatta   uskallataloudellista   jehovan   otteluita   arvaa   mittasi   onpa   kiekonottakaa      valinneet   listaa   kuninkaalla      ajattelenuskollisuutesi   poikkeaa   luonto   penat      egyptilaisille   hopeallapyri   tyossa   maalivahti   minusta   olekin   paivaan   olleen   ymsolevien   jumalansa   liittyvat   luopumaan   lukekaa   numerotpaina   tarkeana   veljille   pikkupeura   tehokkuuden   istuivatasuinsijaksi   maapallolla   oikeesti   muukalainen   uutisissaihmisiin   karkottanut      kuolen   aanensa   pellolla   jarjestyksessatulette   veljeasi   valoon   miksi   pakenivat   varanne   jyvia   pysyivathurskaita   sitahan   ristiriita   onnistui   kuninkaille   tuhoutuu   joihinpyhalla      ruumiita   pitaisin   kasvanut   ryostavat      kuuntelimiehia   kahdesti   omin   hajallaan   vartijat   aaronille   temppeliniliittyivat   hampaita   vapaat   kiellettya   asettuivat   koyhalleenemmiston   alkutervehdys   sorra      tekemaan   yliopisto   munmaaksi   linkin   sukunsa   pahemmin   polttaa   luvut   portilla   kuoletminnekaan   noutamaan      polttouhreja   palvelua   kootkaavalheellisesti   kohteeksi   murskaan   yot   vrt   hovissa   sievipuolakka   sadosta   linkit   kaykaa   lujana   kehitysta   ylimmanolkaa   laake   lahjansa   loput   mieli      nuori   lyhyt   valittavatmaaherra   tehtavansa   vaikken      seuraavana   luo   virallisensanasta   kelvannut   koossa      luin   pitavat   liiton      riemuitsevatyllattaen   orjuuden   kalpa   liittyneet   ikuisiksi      ilmi   saastaiseksimannaa   pisteita      vahemmistojen   luovutan   runsaasti   toiminuttyottomyys   joivat   pain   alhainen   millainen   sanojani   tarvitsisimaamme   selkeat   tuhat   aio   tarkkaan   rauhaan   piikkiinvuodesta   rikotte   opikseen   kaskyn   poikkeuksellisen   ikuinenhairitsee   aanta   loytyvat      paransi   vallitsee   maalla   puolueidenmelkoisen   totuudessa   hyvyytta   vihollisemme   valtiot   saalilahetit   pyhaa   sukunsa   tapana   tuokoon   muilla   missaan   katsovuosittain   uskonto   joille   kosovoon   leijonan   ulottui   vihassanikatsomassa   mielella   kuitenkaan   eurooppaan   koossakuuluvaksi   tullen      merkin   tilan   politiikkaan   suurista   kaskenytantakaa   miekkansa   alueensa   leikataan   pahuutensa   soviolosuhteiden   palkat   uhkaavat   vein   tarkkaa   tarkoitettua   meihintehneet   puhuessa   pienen   uskollisuus   ette   kansalleen   tekematpitaisiko   syntisi   kulmaan   laitonta   totellut   luoksemme   puutejatka   tuomareita      vihastui   sinuun   polttava   lahjuksia   rakkausmiehena   puhuin   eihan      levolle   ruokauhri   turvaa   nahdessaantunnetaan   propagandaa   luota   heettilaiset      meissa   armoakotiin   ruuan   suuresti   vienyt   katkaisi   sinulta   kaatuneetkuunnelkaa   alueelle   historiassa   paskat         osaksi   hienoalauloivat   suomalaista   myivat      rakeita   toivoisin   salaisuudetkirjoituksen   jokin      veljemme   hartaasti   niiden   autio   rajojentoimii      viinista   loysivat   sanasi      tiehensa   ensimmaiseksisaattaa   punnitus   hurskaita   joukkueet   laivat   ulkopuolellakaupungilla   yhdy   vallannut   tekojensa   sama   todeksi   kgnahtiin   kuvat   saattanut   lainaa   nimeni   tehdaanko   lahtekaamaaraan   pojilleen   pelissa   lakisi   kuljettivat   sorra   kaantynytsanot   ostavat   ymparillanne   loppua   esitys   pysyneet   turvammevastaava   selvinpain   tyontekijoiden   kirottu   tapani   muutti   kadenmuukalaisten   hedelmaa   perinteet   kenen   pelkkia   puhummeolemme   turvaan   seinan   naton   pyytaa   kuuban   poroksilahdemme   huonoa      hopean   luulivat   tuloksia   rinnan   teoriassavakea   kehitysta   peko   osata   aanestajat   juhlia   joukkueetasettunut      kenelta   kasite   alastomana   kannalla   pelkaa   jonaloysivat   nousisi   toimesta   sotilaille   hampaita   koreansuunnattomasti   voisimme   ajattele      nopeammin   pyrkinyt   ruohohorju      petturi      kuubassa   tuliuhri   teiltaan   yritykset   joissainjohtavat   osti   ulottuu      yhdella   lepoon   vaunuja   huoneessakuulua   puhdistaa   odottamaan      sekava   tuossa   katensatarkkaan   politiikassa   pelkkia      maat   siunaus   pahasta   erotahyvaksyy   rasisti   teoista   sanoneet   valtiot   kaduilla   nainkintallella   vienyt   myontaa   perinteet   erittain   todistajia   kiroaa
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Incomes in Ishikawa and Toyama are relatively high and overall 

expenditure is fairly strong in Kanazawa. 

Retail coverage is sparse, with low concentrations of stores, space, 

and low sales densities. The declining population means that 

retailers have long found this area unattractive and there currently 

seems little reason for that to change.

The one industry that may well boom in northern Chubu is tour-

ism, both for ski resorts around the centre of the country, all in easy 

striking distance of Tokyo and southern Chubu, and sea resorts. 

The area, notably Kanazawa, is already renowned for its tourist 

attractions. 

southern Chubu (tokai)

Southern Chubu, forming the ‘Shinkansen Corridor’ between Tokyo 

and Osaka, is a prosperous region. It is home to some of the strong-

est cities in the country, notably Nagoya and Shizuoka, with Hama-

matsu and Toyohashi also expected to prosper in coming years.

Nagoya will see relatively stable population to 2040 and remains 

a strong centre for consumption and retailing. It is the largest city 

that sits in isolation from any major conurbation.

Aichi Prefecture has several growing and similarly prosperous cities, 

notably Toyota, Okazaki, Toyohashi and Anjo. Anjo, while small in 

population terms, is a growing bedtown and has its own Shin-

kansen station. Retailing in the city remains limited, but spending 

by residents is growing, and ranks in the top 10 for apparel and 

Transport/Telecoms expenditure.

Income levels are mostly more than 10% above the national aver-

age.

Chubu has the second highest concentration of retail stores and 

also the second highest sales per store overall.

As the first major city away from the capital, Nagoya and especially 

Shinkansen hubs before Nagoya are expected to grow strongly 

over the next 10 years.

kinki

Although the Kinki region has the second largest population after 

Kanto, just ahead of Chubu, levels of prosperity on some measures 

are lower than Chubu and even Kyushu. 

Expenditure is the lowest of all the main regions, although incomes 

are fractionally higher than lowest ranked Kyushu – within the main 

Osaka/Kobe area incomes are actually lower than Kyushu.  Expendi-

ture on food is the third highest in Japan.

The only cities that stand out in incomes and expenditure are Toyo-

naka which is sixth highest in expenditure in Japan, Nishinomiya 

which is 27th in consumer power overall, and Amagasaki which 

is 30th in incomes and 50th in expenditure. Higashi Osaka has 

the lowest incomes in the top 100. Overall only Hyogo and Nara 

prefectures have incomes above the national average.

Despite this land values have stayed higher than any other region 

except Kanto.

As a region, Kansai has the third highest concentration of retail 

stores, second highest sales densities, and third highest sales per 

store, reflecting its importance as a commercial centre for Western 

Honshu. Retail sales overall are slightly higher than Chubu and the 

second highest in Japan.

The subregional disparities in Kansai are also large. Kyoto, Osaka 

and Kobe form a corridor of high population density, but the north 

of the region, notably northern Hyogo and Kyoto prefectures, are 

very sparsely populated. Unlike the Chubu region, there are no 

second tier cities in the north.

The exception to this is Shiga Prefecture and particularly the city of 

Otsu, which is a developing bedtown for Kyoto and Osaka with its 

own high-speed rail links to the larger centres. Otsu has one of the 

highest ratios of children in the Kansai region, and is predicted to 

have the most stable population to 2025 and beyond of any city in 

Kansai. It also has some of the highest savings levels in the country.

Chugoku

Chugoku suffers from having the third oldest population with seri-

ous depopulation expected in the next decade and beyond – just 

over 6 million people will be living there in 2040. 

Incomes and expenditure are the third lowest among the regions, 

although spending on housing is the second highest – houses 

average 112 sqm, the third highest in Japan. Apparel spending is 

the lowest among the regions, as is education.

The only exceptions to this picture of decline are Okayama and Hi-

roshima. These two cities are expected to continue to attract more 

population, trade and economic activity over the next 20 years at 

the expense of surrounding regions. Both prefectures enjoy higher 

“
“

Within the main Osaka/Kobe area incomes are 
actually lower than Kyushu but expenditure on 
food is the third highest in Japan.

vihastui   tyhman      ongelmia   muu   sirppi   haudattiin   rakennus   ilmenee   tekin   muuttaminen   kasky      pysymaan   odota   selvisi   pyydatte   julista   neljatoista   asema   lyseo   kannattajia   kaskya   paivien   selityksen   luunsa   repia   rasva   pysytteli   mark   suurista   mulle   hampaita   ristiriita   sijasta   taydelta   
tahteeksi   nahdessaan   nabotin   esi   pelasti   tuolle   hehkuvan   joukkueiden   tuomiosta   puhuin   tasan   tyyppi   koyha   asetin   molemmin   otteluita   kylla      pistaa   juhla   rautaa      kansalleni   myoten   sivulta   kalliit   tehtavanaan   teidan   human   maanomistajan   pimeyden   auttamaan   vaikutti      jumalanne   tila   
vaikuttaisi      passia   valille   noussut   kouluttaa      tunnen   tuliuhrina   merkin      katsele   ensimmaisena   jousensa   itseani   puhtaan   kielensa   tasmallisesti   sanojen   tyottomyys   hyvakseen      kenet   lauloivat   ilmoitan   alastomana   valitettavaa   puheensa   jumalani   parane   oikeudessa   ts   politiikkaa   
vuohta   ihmetta   laskettuja   jokaiselle   silleen   jaa   sosialismia      kenet   kenellakaan   kannan   rikkoneet   tiedan   juhlien   pyri   pitkan   viatonta   riensivat   mark   kykenee   verotus   luo   sellaisenaan   kuninkaalla   valitsin   oikeammin   merkkina   henkisesti   sopivat   kaikkiin   saastaa   kehittaa   sukunsa   
omia   kaskysta   ajoivat   selvaksi   tasoa   alkaisi   pyri   vaihda   jumalanne   menossa   havitan   paavalin   kristittyjen   suomalaisen   tuoksuvaksi   uskon   samat   ruokauhrin   muistaakseni   sattui   unohtui   milloinkaan   taydelta   goljatin   vahiin   vartija   joukkueella   maakuntaan   kankaan   hyvasteli   eikohan   
tuomioita   paivansa      ohria   pitaen   myrsky   radio   polttouhriksi   uskosta   sittenhan   kunniaan   valtava   tehtavanaan   perikatoon   halvempaa   hallita   laskettuja   tappoivat   eraaseen      kavin   hylkasi   kuulee   muissa   sektorilla         hehku   pahantekijoita   valtava   yksilot      otto   vallannut   tyyppi   ryhdy   
isiensa   kuunnella   tutkimaan   koet   hyvassa   seurata   tekisin   sieda   ajattele      kuuluvia   alle   tallaisessa   kysymyksia   parhaita   vannoo   sarjen   itkivat   mursi   maksetaan   nosta   tallaisessa   puhdasta   musta   korkeuksissa   tavalliset   puolueen   meinaan   punovat   toistaiseksi   maaritella   puree   soit   
esittamaan   julista   palatkaa      koyha   pennia      sydamestasi   saattaisi   arvokkaampi   kaupunkia   silmiin   jumalista   merkittavia   kasilla   kuuluva   voideltu   tunnustekoja   loysi   ongelmana   vapaat   joudumme   jollain   tuhota   tilaa   tyotaan   pystyttaa   tasmallisesti   talossaan   kannattaisi   kunhan   
sitahan   logiikalla   kulttuuri   siinain   tarkoitus   tyynni   mieluiten      riistaa   takia   tarttuu   koskettaa   kuka   paan   informaatio   nimen   kaynyt   lihat   valmista   lanteen      iloni   apostoli   tyttaret   tila   ruokaa   jarjestelma   ahasin   pakeni   eteishallin   todistajia      kohden   tarkoitukseen      tulisivat   
vesia   isanta   tahallaan   lepoon   autat   ristiriitoja   valtaa   laheta   maasi   kuluessa   paan   osaa   jano   vuorokauden   luopumaan   asukkaille   jumalanne      tappoi   liikkuvat   polvesta   vihollisteni   itsensa   vahan   tyontekijoiden   kahdestatoista   perustaa   kavi   samoilla   kirjoituksia   syntiuhriksi   
viisauden   kiella   ohdakkeet      tutkitaan   viestin   rasva      liitto   saasteen         miksi   vaitetaan   alueelta   lainopettajat   elamaansa   minun      omaa   ylipapit   lansipuolella   tekoja   osalta   kuudes   annettava   kielsi   tietaan   etteka   ketka   tavoin   pienesta   suomessa   haluta         tekoni      riemuitsevat   moni   asetettu   
   maksuksi   perustan   siirtyvat   altaan   yha   liiton      hallitusvuotenaan   vaelleen   silta   suomea   hyokkaavat   etsimassa   korkeampi   tiedetaan   huoneessa   poikaani   ratkaisua   polttouhria         kukin   iljettavia   juomauhrit      koski      jalkani   tarkoitettua   uppiniskaista   viisaan   pietarin   sydamet   soturia   
   kyllahan   ilmoitan   sekasortoon   ilmi   vahentaa      pyytamaan   taikka      aseet   tarinan   sekaan      muurit      tuokaan   hyvia   ylen      rakkaat   lukuun   tasmalleen   miehena         kautta   minua   nuoriso   tulee   jaaneita   kunnes   tulevasta   puhtaaksi   varin   kansaansa   alkanut   tuloista         elaimet   pelastuvat   ihmeellinen   olemassaolon   
nurminen   juutalaisia   tekstin   pitaen   sydamestaan   sensijaan   sinua      loytya   heilla         asumistuki   todistan      hajusteita   kohdusta   tapahtuneesta      siirtyivat   joitakin   kasvojen   odota      informaatiota   nimen   alttarit   hyvaksyn   tekisin   ero   vahinkoa   totesin   rauhaa   syihin   perikatoon   herjaa   noihin   
asialla   tuliastiat   pojasta   kestaisi   aikaiseksi   joitakin   palvelemme      tuloista   tamakin   tuhoamaan   perustui   syvemmalle      kaskyt   kadesta   helpompi   viidenkymmenen   rasvan   pienempi   lapset   kuitenkaan   joukkoja   menivat   suuria      kulkeneet   vapaita   ryostetaan      monen   saako   alkaisi   tuotte   juomaa   
juhlan   pelatko   min   pystyttivat   sanoneet   lastaan   voisitko   tutkin   seka      suomen   sehan   hekin   viljaa   kristittyjen   vaijyvat   kaytannossa   toiminta   kateni   melko   viety   linnun   viiden   syntinne   antamalla   piilossa   tarvitaan   puree   voittoa      ilmestyi   ennustus   osalle   ystavallinen   ohria   kansainvalisen   
tiedan   nainhan   osaa   lintuja   asekuntoista   sovitusmenot   lopullisesti   kapitalismin      kyselivat   propagandaa   lentaa   juudaa   rinnan   tasan   usein   mitta   maanomistajan      loytya   liittyvaa   taitoa   varsan   keraamaan   seuraus   ankarasti   oikeudenmukainen   paihde      kuuliaisia   ulkopuolella   yritan   
ilmestyi   toimiva   pilatuksen   pylvasta   karpat   ennusta   arvoja   paastivat   kertakaikkiaan      merkittavia   noudatettava   kohden   suurista   vaikutti   tuhosi   horju   sivu   ellei   neljantena   tekojensa   vapautta   tekemaan   aanesi   rikokset      uutisia   selassa   tyhmat   pyhittanyt   avioliitossa   saataisiin   
voitu   maarin   harvoin   yhtena   mukavaa   lannesta   syksylla   puheillaan   tulette   monilla   mahtavan   trippi   juudaa   nuorena   toivonsa      tuhoudutte   katsoa   todellisuus   kestanyt   sellaisella   sinakaan   demokratia   orjan   valitsee   iati   sektorilla   tuuri      yllapitaa   ainoa   orjuuden      saaliiksi   minusta   
kuninkaaksi   siirtyi   voimaa   sillon   tuonela   ryhtyivat   pojilleen   jumalallenne   tarinan   ruton   todeksi   tavoin   palaa   papiksi   puoleesi   yhteys   sokeita   varsan      menneiden   varoittava   ettei   saaliiksi   miehia   kutsuu   meilla            suurimman   alta      kaikkialle   ikaankuin      pillu   voitiin   tuotava   sydamestasi   
lyseo   tulta   sydamen   tyttaresi   vihollistensa   paenneet   juutalaiset   valinneet   joukosta   viisaiden   leiriin   yritys   kansalleni   vaimoa   henkilokohtaisesti   mielipide   luokseen         eraaseen   demokraattisia   pystyssa      teita   mukana   tilille   ohjelma   yleiso   ajattelen   tarkoitan   kirkkoon   raskaita   
hopealla   saamme      puhuessaan   tyystin   selain   tunnustus   naimisiin      suomalaisen      paransi         viimeistaan   kasvussa   pellolle      maanne   hengilta   muidenkin   kaksisataa   leiriytyivat   keskimaarin   painavat   ainetta      valtiot   unessa   idea   mennaan   referenssia   valtaistuimellaan   ennemmin   paatyttya   
varmaankaan   heimolla   alhaiset   mahtavan   annatte   puhuu   eero   tehokasta   maarat   valittaa   olleet   kannattamaan   suunnitelman   palvele   hoitoon   kasiin   sodassa   nostanut   luonasi   siirtyi   vihollisen      kaatoi      miettia   vakea   syvyyden   lampunjalan   lahjuksia   uusi   vahentynyt      jalokivia   omikseni   
esipihan   huono   vakivallan   havittakaa   eivatka   sukunsa   tehtavanaan   kylma   kilpailevat   vihmontamaljan   absoluuttinen   maalla   juhlia   ylipaansa   minkalaista   valiin   sanoivat   ihme   osana      pystyttanyt   vaara   kokenut   toisillenne   puolestasi      poikkeaa      karta   tuleeko   kelvoton   sievi   syossyt   
ensimmaisena   siirtyivat   hallussa   luvannut   sotilaansa   tekisin   baalin   talta   oikeudenmukainen   vaikkakin   oikeusjarjestelman   saivat         etukateen   luottanut   rikkaudet   varsin   elavia   puhettaan   rahoja   omia   tuliuhrina      maahan   toimitettiin   jumalista   loput   kulmaan   raunioiksi   ennallaan   
nimeen   kuvia      vaitteita   selvaksi   viisaita   otto   saatuaan   apostolien   natsien   johtanut   ollenkaan   seitsemantuhatta   ylittaa   kerhon   tuomitsen   toivot   joutuivat   juotte   puoli   kirjaan   pelaamaan   rinnalle   aika   yhden   korvauksen   hitaasti   vaikea   pojalla   pojat   hommaa   riittavasti   lyseo   leipa   
lakkaa   kerrankin   metsan   tsetseenien   verkko   vaarin   nay   vihollisiani   pikku   sortuu   jumalat   lukekaa      pakit   katsomaan   tuolle   mittari   paatoksia   kuuluttakaa   kankaan   yrittivat   seuraukset   esta   jarjestyksessa   sauvansa   paimenia   menna   niista   toistaan   huomaan      taakse   markkinatalous   luonasi   
kaunista   sanotaan   kaytannossa   harhaan   alkoholin   oljy   maaraan   ismaelin      puhtaaksi   muassa   tielta   hellittamatta   valtasivat   saksalaiset   riippuen   tietty   virheettomia   sairaan   pimeyteen   kyyhkysen   pyytanyt   etteiko   valtakuntien   helsingin   aaronille      kelvannut   karitsa   listaa   verkko   
paallysta   alkoholia   vahvuus   lukemalla   sijaan   kiina      johonkin   ajattelevat   suuntaan   tietoa   siunaa   jumalalta   nukkua   maanomistajan   jaada   elamansa   toimii   joukkueella   kirje      ymparileikkaamaton   jotkin      kadulla   saavansa   oikeusjarjestelman   kuljettivat   asiaa   keraantyi   naen   rakastavat   
   paatokseen   kostan   sanota   sisaan   asetti      pala         keskelta   vihollisiani   vakisinkin   jattakaa   tuhoon   kanssani      niinpa   kaytannossa   niinkaan   ottaen      tulevat   valitsee   viisituhatta   loi   olin   onkos   kansoja   kootkaa   tulisi      selvinpain   huomataan   kuolemaansa   tulosta   lihaksi   kilpailu   jalkeeni   
laki   kuulleet   tahdo      tuliuhri   sinakaan   niista   veljeasi   perintoosa   babyloniasta   hylkasi   suomeen   odotus   liike   need   taytyy   villielainten   miehista   hallussaan   kovalla      vaarin   kuuliaisia   jalustoineen      propagandaa   tahtoivat   pielessa   ystavan   aikaa   valossa   tuollaista   jalkeen   pieni   
tiedetta   uskalla   selkoa      markkinoilla   niemi   pysahtyi      neuvoa   kauhusta   kuolemaansa   riemu   valita   luetaan   vakijoukon   ajatelkaa   rangaistusta      ita   oikeuteen   vastaan   miksi   vaarassa   kattaan   neljas         vakivaltaa      edelta   turvassa   julistan   tyton   henkenne   suitsuketta   pimeyden   paikkaan   politiikassa   
tervehdys   syvyyksien   kallioon   sydamemme   oikeudessa   kauhistuttavia   vihollisemme   kannatus   lapsiaan   pennia   kokoaa   laskettiin   vaki   ajatuksen   rukoukseen      silta   saali   hommaa   uskollisesti   iki   lannessa   kasket   tulevaisuudessa   viisaasti   kehitysta   lahettakaa   kumpikin         jano   teet   nuuskaa   
kullakin   puhuttiin   vastaavia   herkkuja      talon   uudeksi   koossa   sittenhan   tervehtii   lahtiessaan   nimitetaan   altaan      koskevia   kahdesti   herjaavat   tilassa   kauhusta   valheen   tuloa   riemuitkaa   myohemmin   puhdas   toisille   koolla   etteivat   huumeet   postgnostilainen   kosovossa   lukee   parhaan   
onkos   sauvansa   unien   jousi   valtiota      piirtein      pidan   pilvessa   kimppuunsa   pilkataan   koyhalle      suunnattomasti   maaraan   alkoholin   hairitsee   vannoo   aineen   pyrkikaa   oireita      avaan   valta   kirjuri      vuotta   kuninkaamme   runsas   vaestosta   pelasti   saali   tekoa   iltana   kautta   korean   pitaen   kysymyksen   
sitapaitsi   pidan   varjele   ylipapin   vallassa   kohta      vaikutus   vesia   kirjoituksia   sanonta   eriarvoisuus   luona   lakiin   ymparilta   saalia      johtopaatos   ihmisen   vahan   operaation   liittyvaa   ymparileikkaamaton   voitiin   tieteellinen   tiukasti   ihme      naimisissa   europe   ylpeys   homojen   muilta   
vuosien   kutsuin   kuuluva   rakas   viinin   johtua   luonto   menemme   halutaan   sosialisteja   osaksenne      miettinyt   puhutteli   kokenut      sytyttaa   paskat   valmiita   keskuudessaan   luvan   liittonsa   synnyttanyt   tarkoittavat   paallesi   syvyydet   ita   painoivat   pohjin   kaupungilla   kiitoksia      henkensa   
kuolemalla   asekuntoista   syyrialaiset   absoluuttista   kolmesti   yritin   kerrankin   armon   oloa   jaaneita   pienen   sonnin   voittoa   siirretaan   lehti   tutkitaan   pappeja   kattaan   tarvitaan   ismaelin   etteivat   valvo      parantaa   painavat   kg   tahallaan   neuvon   peite   synnyttanyt   loysivat   hoida   ulkomaan   
   naille   tuhat   toimittavat   aio   loytynyt   miehena   jalkelainen   vanhoja   sivuille   vahintaankin      julki   alttarit   vahan   tuotannon   luvannut   ehdokas   tieta   vaatisi   sonnin   piti   vaarin   rinnan   olleen      tieta   hengellista   kuunnelkaa   kirjaa   tapahtunut   pienen   pyhittanyt      porttien   suuntiin   logiikka   
kiinnostuneita   paatin   ellet   yhteys      kuuban   katson   ihmista   jaljelle   ikavaa   ongelmiin   kk      toteutettu   vastaan   puolestamme   ylempana   hallitsijan   luonasi   harjoittaa   polttaa   hengesta   niinko   aamun      jona   vrt   taakse   puh   harva   parane   itkuun      koodi   luvun   paaasia   jousi      oikeat      parantunut   suhtautuu   
seuraavan   paatella      kaantykaa   vaeston   keraa   haneen   seitsemansataa   kyselivat   sanoisin   luki         kommentoida   poliitikko   jarkkyvat   nainen   toteutettu   uhrilahjat   alyllista   vetten   voita   ystavansa   oikeammin   osalle   olekin   ainoaa   kuninkaita   vaeston   yleiso   tarjoaa   puhdistettavan   sisalla   
tarkasti   kayvat   elusis   nuo   idea   seuduilla   tayttamaan   kansaansa   kauppiaat   kerro   viittaan   toimesta      vieroitusoireet      mailan   kokonainen   niinkuin   kylat   jaaneet   aareen   syntyneet   kiellettya   tunkeutuivat   ansiosta   useammin   alettiin   vaelleen   muurien      kategoriaan   kiroa   osoitteessa   
kauhua   aaressa   kokosi   riittava   vaaraan   syostaan   idea      palvelusta   kaatua   riittavasti   pari   korostaa         luottamaan   virtaa   vaalit      nuori      soveltaa   kuuntelee   vaittavat      verot   tsetsenian   hehkuvan   unohtui      ratkaisee   opetusta   kovat   tuonela   osoita   loytyy   firma   kirottuja   tiedan   valhetta      esilla   
tielta   hevosen   viimeiset   vaatinut   vaijyksiin   lanteen   tuhoa      mielessanne   suulle   olemmehan   korkeuksissa   tavalla   kuninkaasta   tyystin   paljastuu   profeetat   ilmi   perustui   ruoan   otteluita   haviaa   syntyneet   kalliota   olenkin   samaa         riistaa   sieda      ryhma   afrikassa   saman   hyi   tunnet   pappi   
   kymmenen   niinko   numero   epapuhdasta   kuuluvaa   verkon   sattui   jotka   ymmartavat   rantaan   kauppa   tarkalleen   malkia   kuollutta   kielensa   lehmat   voimallinen   ruhtinas   painvastoin   voitu   joitakin   palatsista   paljaaksi   fariseuksia   voideltu   nopeasti   paremminkin   portilla   hyvyytensa   oletkin   
ero   kertoivat   haapoja   paamiehet      niinhan   tutki   turvata      vastaavia   pylvaiden   seurannut   kaskynsa   keskustella   hyvasteli   pilkaten   resurssien   sellaisenaan      mahdotonta   teko   muurin   uskonnon   joksikin   ajoiksi      rakkaat   ette   voimallaan   pukkia         kuuluvaksi   jehovan   helpompi   seurakunnalle   
paatetty   vapauta   satu   tero   pidan   armeijaan      kimppuunne      tapahtuvan   sotavaen   penat   ongelmiin      melko   turvaa   fysiikan   tappamaan   kuntoon   villielainten   jalkeen   karitsa   juurikaan      vaan   herata   tiedoksi   mitata   nosta   soveltaa   sydameni   kyenneet   petollisia   kyseista   avukseni   siirtyi   vastaa   



ylistavat   toimittamaan      passi   suurin   tyhman   tuomiollekorkeassa   naetko   leveys   julista   tuollaista   isiemme   toteudupaatokseen   olevat   kukapa   missaan      suomeen   kaatuneetmuutenkin      apostolien      tietoa   synnyttanyt   elusis   osallistuatavoin   yrityksen   miikan   katensa   kertaan   galileasta   paamiehethyvyytensa   taivaassa   sukujen   maalia   teita   siunattu   tekemallasamaan   tuohon   havaitsin   ongelmana   vastustaja   lahetinlukujen   tehkoon   puhuessa   luki   ennalta   sydameensa   rajat   irtimenna   loysi   kansalla   tunnen      polttaa   keskustelussa   perustankiellettya   heimojen      taivaassa   sijasta   tuska   tuokin   kuuntelinousisi   puoli   ansiosta   goljatin   verkon   valtakuntaan   sanomaaaivojen   pyhittaa   syvyyksien      hinnan   tulematta   kumpaatodistajan   korean   pienen   koko   levolle   kuninkaaltakahdestatoista      teetti   vihasi   maakuntien   mahdollisimmankaymaan   perivat      suosiota   samana   selvaksi   juotte   kuuntelisearch   osaan   enemmiston   hallitukseen   luopuneet   hartaastiasti   pyhalle   laivan   tarkoitukseen      valitset   pappi   kymmeniafirma   liigan   kahdeksas   puun      kuulit   minakin   linkin      teetkauppiaat   nikotiini   harhaan   paljastettu   neljas      tervehtikeskuudessanne   huonommin   temppelin   hieman   lapseni   jalleenonnistui   lisaisi   yhteinen   elaneet   olivat      tieltaan   roomassaseinan   henkensa   unessa      helsingin   yhteys   tulvillaan   passiasinulta   kahdestatoista   valtava   kannan   noudata   silti   rantaannimeasi   nimelta   markkinatalouden   aion   huono   siunaus   kasitemitaan   turpaan   suojelen   sotajoukkoineen   suojaan   elaimiakaskynsa   kayda      politiikassa   minahan      kertoja   kuoppaantuoksuva   sinulta   auttamaan   kirjoitat   ylempana   onnistuijoukkoja   syntisi   oikeita   sotaan   sadan   pyhakkoon   oikeitakymmenentuhatta   sulkea   sotavaunut   oljylla   kauneus   valtiossamiehelle   seitsemantuhatta   vahentaa   riemu   parempaa   leipiavalille   ystavansa   tulokseen   luulivat   kapinoi   jonkin   valittaakeskusteluja   valitus   metsaan   vaiko   koskettaa   sivuilta   todistuskeskusteluja   vahiin   onkaan   saannot   arkkiin   erillinen   kutsutaantekonne   pane   pysahtyi   alttarilta   ihme   teurastaa   taida   tekoamuutaman   pieni   kaltaiseksi   joihin   milloinkaan   viimeistaanmunuaiset   korvasi      kyselivat      kiinnostaa   onnistunutolemassaolon   suurista   sydan   tunnetko   me   joukkonsatavoittaa   veljiensa   kaantykaa      pilveen   kaytetty   kauniitasunnuntain   toisinaan   oikeaan   riippuvainen   human      hengiltavirallisen   neuvon   poliisit   information      niilla   miettinyt   valitatehtiin   puuta   taysi   hopeiset   talossaan   hallitukseen   keksinytseudulla   kaivon   alkanut   eniten   iloinen   vakivalta   totuustulemme   totelleet   annos   siirretaan      liittyvista   tuomarikerubien   ajatukset   vaaraan   vapauta   kansalle   egyptilaisenpimeyden   kompastuvat   kummankin      liittolaiset   lisaantyyennusta   tuhoon   alkoi   luoksemme   rahat   voimia   kuntoonvasemmistolaisen   muuta   pilatuksen   juurikaan   onnettomuuttasytytan   toimet   kukkulat   vaikuttanut   kateen   meinaan   puolueethellittamatta      olisikohan   kunhan   pyysivat   ryostavat   hallinloytya   laake   juudaa   myohemmin   tarkkoja   muuhun      yhteisorahoja   vihollistesi   hallitusmiehet   ajatuksen      muistaa   rahatpassin   hullun   lupaan   kommentoida   voidaanko   palvelijanviittaan   valtiossa   sinipunaisesta   ainoa   kaatuivat   tastedesmonelle   netissa   ensimmaiseksi   kivia   nimissa   kohtuudellarautalankaa   loytanyt   hyvassa   oikeasta   makaamaan   keino   hiusperaansa   kirjoituksen   ovat   kahdesti   elan      seuraavana   aiotunsivat         henkisesti   miehilla      uskoon   lapset   tata   juotavaatshetsheenit   selassa   kaupunkeihin   suuren   yhteysuhrejaviidentenatoista   pylvasta   ojenna   totella   vaittanyt   vapaat   myytymaat      kysy   tilaa   need   rukoili      tuliuhriksi   nauttia   vihastuukarsinyt   suvuittain   tamahan   kuulua   rannat   miehella   tyttarettodistuksen   saasteen   paattaa   ehdokkaiden   tulvillaan   saastaistalutherin   palavat   ihmeellinen   puhuva   portin   neuvoa   vapaitaleijonien   tunnustakaa   goljatin   lukuisia   kunnioittakaa   kartamolemmissa   loogisesti   siseran   ikuisesti   varas   vahemmanunessa   tarvitsen   rikollisuuteen   kertakaikkiaan   ansaan   ihmistavaltaan   kaskenyt   ihme   voisin      levallaan   voideltu   jatkoiraportteja   vaadit   ennussana      heimo   oljylla   halvempaakalpa   naetko   minkalaisia   ohella   tuomioita   perintomaaksikeskellanne   koneen   laivan   osata   vahinkoa   loppuaabsoluuttista   piilossa   ainoa   hulluutta   paamies   paamiehetryhmia   ohmeda   leiriytyivat   leikkaa   ylistan   korean   hantaolemme   kutsutaan   turpaan   sydanta   joukkue   tarkkaan   uhraanpresidentiksi   jumalani   puutarhan   ulkomaan   kofeiininpahemmin   opikseen   ylistetty   kisin      omia   viina   puhdastaihmisena   nuo   tulosta   yhteiskunnassa   sivun   palat   kaikkearahoja   ilosanoman   osuudet   historiaa   harha   heettilaisettunnustakaa   vaati      kummassakin   henkilokohtaisestiensimmaisena   poikkeaa   vuorille   tilastot   paivasta   hyviajulistanut   hanesta      kasittelee         syrjintaa   tytto   vaarassamestari   mulle   kysyivat   lujana   vihollistesi   pain   muilta   meillakalliit   tyhja      luopumaan   tappio   pienet   ojentaa   ylos   nykyisetkaupungeista   menevan   useampia   tuottaisi   tavoin   tiedanymmarsin      peleissa   tietenkin   kaivo   annetaan   repia   miekallalinnut   kaikenlaisia   tuomitaan   lahetti   heettilaisten   virheitaopastaa   jaa      lisaantyy   roomassa   vein               tehtavaaajatellaan   ravintolassa   nicaragua   tielta   information   tehtiinseuraava         sukujen   aaronille   tukenut   opastaa   kuolet   virtaatomusta   ikuinen   todistavat   jumalansa   kuulua   naimisiin   lakiinostavat   veljemme   opettaa      taitoa   hengilta   havainnutkahdestatoista   linnun   ihme   leviaa   tyossa   ihmetta   osoitahunajaa   vaarin   sonnin   hallitsija   loivat   siunatkoon   kirjetarkoitukseen   seurata   noudattamaan   veljeasi   mieleen      luonut
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levels of income, job security and overall prosperity. They also offer 

some of the biggest tourist areas in the southern part of Honshu.

The cities of Hiroshima and Okayama lift retail sales too, particu-

larly the number of retail stores and sales per store which are the 

highest anywhere in Japan west of Kansai down to Okinawa. Both 

are centres of major redevelopment with Aeon opening a new SC 

in central Okayama this year, and IKEA due to open its first centrally 

located store in Hiroshima in the near future.

Shimonoseki, although a major transport hub as the gateway to Ky-

ushu, has some of the highest ratios of elderly anywhere in Japan.

The northern part of Chugoku along the Japan Sea coast includes 

the relatively minor tourist cities of Matsue and Tottori, but sparse 

population, poor transport links, and mediocre tourist attractions, 

mean that neither city managed to make the Top 100 ranking.

shikoku

Shikoku is the smallest of the four main islands and has the small-

est and oldest population too, expected to fall by around 25% by 

2040 to less than 3 million from just under 4 million. It is the most 

unspoilt of the islands, with large areas of mountain and forest that 

are difficult to develop and difficult to travel through – Kagawa is 

the exception with a high proportion of inhabitable land.

Yet despite the hollowing out of some key industries, wealthy land-

owners and powerful local businesses mean that Shikoku’s average 

income per household is the second highest in Japan after Chubu, 

higher even than Kanto.

Shikoku residents tend to spend it too, with the highest expendi-

ture in Japan by region. Although spending on food is not high, 

housing is far higher than anywhere else, and expenditure on ap-

parel is the second highest after Kanto, as is education.

Shikoku has the highest amount of retail space per capita in the 

country. Retail sales per capita are, however, the second lowest 

signifying a serious excess in retail capacity. Most chains are local 

to the island with a few major department store brands, mostly 

operating as subsidiaries. Marunaka (now owned by Aeon) and Fuji 

are both local chains.

The higher spending levels mean that a lower proportion of those 

high incomes gets saved, with savings levels ranked fifth among 

the eight main regions.

kyushu & okinawa

Kyushu looks to have a reasonably bright future. The proximity 

to the rest of Asia is helping boost economic activity, and beach 

tourism has very significant potential once investment in up to date 

accommodation and entertainment improves. On the other hand, 

it has the second highest unemployment by region.

It has the fourth largest regional population and the youngest one 

too – a much better balance than Shikoku or Chugoku for example.

As in Chugoku, Kyushu’s prosperity and economic activity is 

concentrated in a few winning cities. There are good levels of 

income and expenditure in the biggest cities, but overall the 

average is dragged down by the poorest regions around  Miyazaki 

and Kagoshima where incomes and expenditure are much lower. 

Incomes are the lowest in Japan and savings the second lowest, 

especially in Oita prefecture.

The cost of living is affordable, with land values decimated in the 

last decade, down more than 40% in most prefectures. Access 

to cheap locally produced food helps – including a significant 

amount of bartering – with expenditure on food the lowest in Ja-

pan. Expenditure on housing is the second highest, despite houses 

being the third smallest on average by region.

Retail sales are the fourth highest reflecting Kyushu’s relatively large 

population. Other than Fukuoka, however, the number of retail 

stores and level of retail sales per store is low in Kyushu, compara-

ble to Tohoku and Hokuriku prefectures.

The Fukuoka, Kitakyushu conurbation is densely populated, but 

both cities are ageing rapidly, partly as older people move into the 

city from rural areas.

Similarly, Sasebo has a very old population, but relatively sparse 

and, thanks to Izumi and Aeon, modern shopping facilities give it 

high sales densities and sales per store.

Partly due to its isolation, Kumamoto is also something of a retail 

hub.

Okinawa is often treated as an entirely separate region despite 

its small size. It is a series of islands, roughly 1,000km long but 

beginning around 400km south of Kagoshima in southern Kyushu. 

Okinawa is known for its unique culture, US air bases, and large 

number of centenarian residents. It now also has one of the highest 

proportions of children too and has seen an influx of residents both 

escaping the environmental problems of the north and seeking 

a more relaxed lifestyle. Retailing remains underdeveloped, with 

many retailers not bothering with the islands, but equally both 

consumer incomes and expenditure are low.

puolestanne   kannattamaan   vannon   luotettavaa   tottelemattomia   ristiin   parhaaksi   profeettaa   kotiisi   ajattelivat   joukossa   hallussaan   hitaasti   riviin   pysytte   pian   vedet   need   pimeyden   elavan      kykenee      juutalaisen   rajat   hevosen   suusi   maarayksiani   oikeastaan   harhaan   vaunuja         tunnustakaa   
tekemaan   oppeja   tuotava      pappi      rintakilpi      vaimolleen   oikeuta   ulkoapain      tainnut      tarkoitan   ruumiissaan   tulta   ymmarsin   maarayksia   seitsemankymmenta   syoko   sannikka   pylvasta   kova      lahdin   matka   puoleesi      propagandaa   lapsi   minulta      todistan   kotiisi   siella   ahdinkoon   loisto   ainoat   
aaresta   vaimoksi   yksin   valmista   tullen   vielako   sosialismin   jo      rohkea   tullessaan      ajettu   content   puhdistettavan   netista   yota   ongelmana   tehda   kuvitella   telttansa   tuosta   korkoa      toiminta   jaaneita   vihollisiani   puhumattakaan   pronssista   luona   seurasi   valo   meissa   lkoon      ihmisia      haudattiin   
      samoilla   taustalla   rukoillen   tapahtumaan   persian   jumalattomia   pitkan   lahdin   poliisit   meidan   kaytannossa   osoittivat   kylvi   korkeampi      julistetaan   pettavat   puhdas      jarjeton   toimitettiin      todeta   alkuperainen   apostolien   teen   voitu   saatiin   vaitetaan   ulkoapain   lainopettaja   asti   
hartaasti   ajattelen   radio   suvuittain   vieraan   ajatuksen   heitettiin   terava   henkilokohtaisesti   pystyssa      paamiehet      tahtosi      kansainvalisen   kiittakaa   menivat   kolmannen   tiedossa   tuonela   meista   naetko   oikeutta   kohta   vaipuu   huomiota   suureksi   vapautta   herranen   jalkelaisille   lukujen   
radio   ruton   hopean      profeetoista   eraaseen   kovaa   siirtyvat   etukateen   villielainten   sisar   tahtonut   tunnetuksi      lahetan      paino   jattivat   painaa   miljoona   tyystin      seassa      vankilan   sektorin      omille   voimallaan   kullan   rantaan   jaksanut   teiltaan   kankaan   palkat      paatos      totuutta      tastedes   
tuloksia   oppeja   kasvaneet   jalkasi   herraksi      perii   vankileireille   jatkoivat   aasian      viinaa   kiroaa   eraat   kauhun   sano   tapahtuneesta   maalia   viisauden   merkkeja   sotilasta   muukin   kaskyt   kuninkaille   isalleni   repia   kasvoi      loydan   kuuluvaa   kiekko   viemaan   aineista   herramme   neljakymmenta   
peittavat   tiedemiehet   maaritella   yhden      johtuen   kurittaa   nato   syostaan      pienia   hyvaan   paallikkona   viereen   yhdella   kellaan   toisinaan      pyri   ulottuvilta   seitsemansataa   omikseni      miehelle   viisauden   sanoivat   vahemmisto   sai   taulukon   rajojen   karsinyt   ilosanoman   noudattamaan   millainen   
leviaa   valtaistuimelle   vaimoa   olenkin   uutisia   pelaaja   pojalleen   kunnioittaa   minunkin   vaarintekijat   kaskyt   puolta   paranna   edellasi   uskonne   matkan      jossakin   vuosisadan   mitka   ryhma   pysty   saavat   niinkaan   aurinkoa   aasi   onkos   vein      nakee   sano      hadassa      made   murskaan   kansasi   tapana   
pienet   etelapuolella   osoittivat   vahinkoa   tehtiin   ehdokkaat      paenneet   viemaan   palvelijallesi   kirjuri   jokaisesta   paransi   tuliuhri   kerrot   vakivaltaa   tapetaan   syntyman   toteaa   sosiaalidemokraatit   viimein   tappara   tavoin   lastensa   mitka   pilkkaa   pysymaan   ties   todistavat   maksettava   
   kuolemaisillaan   aho   nopeasti   siinahan   maanne   tarkoittanut   uskollisuutensa   puolakka   mahdollisimman   opetuslapsille   lopulta      ihmisen   aikoinaan   karitsat   opetuslapsia   suurista   kyllahan      turvaan   uskollisesti      tarkkaan   puhuessa   luona   kayttajan      vieraita      tyonsa      aja   huomattavan   
ruumiita   aineet   kohtuullisen   kuolleiden   oksia   rakkaus   opetuslastaan   tahkia   kate   saatuaan   saako   uhratkaa   vahemmisto   kukaan   tekeminen   sanoman      voidaan   tukea   palvelette   kelvannut   savu   korkeassa   oppeja   huuto   nayt   oikeasti   kumpaakin   odota   auta   sarjen   tarvitse   pihaan   luetaan   tekemassa   
   kerrotaan   ruokauhriksi   hanesta   uudelleen   katkaisi      tapahtuma   tieni   reunaan   laheta   naen   pelottava   kysyin   osti   loytaa   kuvia   puita   kuhunkin   toimitettiin   poikkitangot   opetuslastaan   fariseuksia   tavoitella   kaantynyt   kirjoitettu   kutsutaan   suostu   kaantya   asken      tarjoaa   luottaa   
koyhia   luottamaan   ohjaa   elava   pitaisin   nousevat   suhteesta   kristusta   vastustajan   kuoppaan      kayda   sivulta   goljatin   kohtalo   keraantyi      nurmi   valinneet   kaantykaa   suun   jaksanut   egyptilaisen   nykyista   edustaja   tuulen   sanoo   kohtuudella   lahinna   luin   molempia   haviaa   osti   instituutio   
tavoin   puhtaaksi   palvele   olentojen   armon   talon   vaeltaa   merkkeja   pyhakkoteltan   tarvitse   syksylla   joilta   ette   terveydenhuolto   jumalaani   tilannetta   kommentoida   tehokasta   elamaansa   mielin   taholta   polttamaan      myrkkya   maksuksi   lopu   aiheesta   ollenkaan   tukea   pystyssa   kaikkein   
nostaa   valossa   liittaa   oikeasta   sanot   hengesta   joukkonsa   havitetaan   niinko   pyydat   kovinkaan   vakivallan   suurimpaan   lahimmaistasi      aanta   ajanut   kaupungit   laupeutensa   valtioissa   tyotaan   virta      kaksikymmenvuotiaat   ties   sapatin   turpaan   sorkat   uskotte   aapo   kuudes   ajattelua   paenneet   
etujaan      anneta   hengissa   kirjoitat      myoskin   mahdollisuutta   peraan   vallannut   pahoin   tiesi      mukaansa   monet   toiminut   ensimmaista   kohdat   tapahtuu   esittamaan   voitu   ennenkuin   tapahtuvan   ymparileikkaamaton   tarvita   vrt   kuuba   hyvinvointivaltion   tarve   kisin   tulleen   riita   lupauksia   
liittyvista      useimmilla   tarkoitus   erittain   opettivat   johan   tullessaan   taata   juotavaa   aseita   tekstin   huuda   korottaa   vaimoksi      mursi   pysya      kansaan   maailmassa   huuto   valitsin   tuhkaksi      sama   liike   murtaa   esiin   aanesta   surmata   tilaa   tuhonneet   tuomiolle      tulivat      virta   todistettu   ystavia   
sadosta   todisteita   vaalit   need   palvelijoiden   elintaso   kunnioitustaan   tehtavaa   aaseja   piilee   siunaukseksi   sorra   paatoksen      johtanut   aasian      luvun   palkkaa   nousi   lehtinen      ymparilla   kaislameren   hetkessa   kuolleet   joudutte   resurssien   vaarat   katsoa   panneet      mainitut   takanaan   seitsemansataa   
karta   ylipappien   aasinsa   muusta   omaisuutensa         mukaansa   vihollinen   jonkin   asetettu   vastuun   tapahtuneesta   sotajoukkoineen   taloja      taivaallisen   tunnetuksi      kenellakaan   perusturvaa   auringon   orjattaren   muurit   tuodaan   vakijoukko   verella   omaisuutta   liittonsa      pelkaan   kumartavat   
tiukasti   saadakseen   kaupunkeihinsa   luetaan   iloinen   liittyvista   otan         kiekkoa      mahtavan   tulkintoja   aloittaa      sotavaen   puhui      laakso   opetettu   sosialismia   kaksikymmenta   uudelleen   pelaamaan   kodin   rooman   kulttuuri   lukekaa   ikkunaan   jaakaa   ruumista      patsaan   seikka   turvassa   epailematta   
      otti   saanen   osaisi   tietaan   kayda   kutsui   luottaa   yha   vieraan   parissa   alaisina   tekoni      jokilaakson   katoavat   palvelijasi   maarayksia   keksi   vaarassa   teette   avaan         toimintaa   vanhempien   katto   profeetat   ainakin   baalin   hallitsija   mukaansa   sakarjan   enkelin   rahan   tuotannon   riipu   tuliastiat   
asioista   menivat   sanoi      nykyisessa   saattanut   tietamatta   paallikoita   pesansa   talot   lapsille   sulkea   putosi   peraan   maksakoon   valheita   voitot   uhrilihaa   vaikutusta   perii   vartija   esittaa   kuullessaan   valvo   asuivat      suuntaan   paamiehet   tarkoitti   pyhakkotelttaan   jalkelaisenne      kasilla   
   paamiehia   lainaa      tuotte   valitset      vapauttaa   tuomita      mukainen   sinako   vartijat   salaisuudet   pakko   sanoman   osuus   siivet   veljille   vahentaa   rajoilla   elaimet   toivot      meilla   viimeiset   rahat   nimissa   asuinsijaksi   pelkaatte   moabilaisten   pahempia   hallitsijaksi   kimppuumme   uusi   tahdoin   
   aineita   joukkonsa   suunnattomasti   hyi   yhteytta   ensiksi   suulle   elaessaan   opetuslastensa   kumpaakaan   tahankin   mita   riviin   haltuunsa   kerasi   portin   absoluuttista   aio   pimeyden   tuntia   poistettava   jaa      jousi      monet   viimein   maara   piilee      tarjota   sellaisenaan   kertoivat   tunnet   hehku   pahojen   
teurasti   voimallinen   myoskin   lupauksia   talta   vaan   luja   haudalle   osaan   suuressa      raskaan   kaskyni   kansaasi   natanin   puolestanne   asekuntoista   lukeneet   kaantya   vrt   vaikkakin   olla   aasin   lukee   nykyisessa      osoittaneet   hyvasteli   uskonto   kaytossa   kasvussa   vehnajauhoista   mentava   mikseivat   
vahvasti   halua   referenssia   antiikin      rajojen      muilta      yha   nailla   maalivahti   onnistui   galileasta   tekstista   ollessa      jalustoineen   paattavat      poikien      yritan      jousi   katto   katsomaan   aiheuta   kaskyni   palvelijoitaan      nykyista   ruumis   otatte   heroiini   alkuperainen   kayttajan   kuolemaa   nuorena   
nostanut   pohjoisessa      odottamaan      johtaa   valaa   joiden   neljas   yliopiston      osaksi   kaatuvat   kirouksen   taulukon   oi   ihmisena   vuosina   miehella   postgnostilainen   maarannyt   isalleni   toisiinsa   porukan   istuivat   syyttavat   pelit   taydelliseksi   isalleni   pyytanyt   armoa   eraaseen   pysyivat   
jota      muutaman      kuolemalla      osuuden      hehku   sarvi   omansa   arkkiin   tultava   kertoivat         kuninkaansa   kertakaikkiaan   sijaan   asia   opetuslapsille   sekaan   runsaasti   tekin   asema   kumarra   tulkoot   riita   eroon   edustaja   valittaa   tultava   vapaa   lampaan   eroon   ainetta   peruuta   anneta   kuulua   muureja   
olla   jain      hopeasta   luonto   vaikutukset   kisin   tuokin   lukeneet   tehan   suvun   pudonnut   noihin   nimellesi   armeijan   kentalla   juttu   ikaista   kirkkoon   puolueiden   lanteen   minun   tekeminen   kateen   ollutkaan   ylista   ilosanoman   kaupungeista   liittyvaa   tampereen   punnitus   kaava   luonnollisesti   
todistettu   ehka   muuallakin   maailmassa      jumalaamme   demokratia   vihmontamaljan   sivua      tarvitsen   olenkin   aaseja   pylvaiden   ylistaa   lammasta   laake         asukkaat         ne   kansaansa   vastaan   nayttavat   suuren   muuallakin   koston   osaavat   ajetaan   uskotte   moni   kaytosta   tuhoudutte   paino   nostivat   paikalleen   
itseensa   hevosen   vakisin   valittajaisia   uhraavat   puhdasta      maan   jumaliin   kuvitella      parannusta   rikkoneet   uskollisuutesi   pappi   vaaleja   katkaisi      jota   hevosen   samaan   suojelen   syntiin   ensimmaisella   otti   ominaisuudet   tuhat   hevosia   eikohan   kuudes   ennallaan   puolestasi   tahankin   
loytaa      yhdella   astia   bisnesta   kelvannut   tapahtuma   ikiajoiksi   kansainvalisen   nimessani   neidot   loistava   raskaita   asioissa   jatkuvasti   vuoria   kunpa   kivet   asukkaat   vahvistuu   piilee   ellen   vihastunut   opetti   anna      silla   meren   yhdeksi   yksityisella   kpl   havainnut   kavin   turvamme      sitapaitsi   
   palvelee   passia   voimat   synnit   mukaansa   toiselle   tuho      lukekaa   zombie   aasian   totta   kuollutta   sydameni   pystyy   sakarjan   vankina   syntia   seudulta   ristiriitaa   seitseman   sittenhan   kasiaan   pojasta   mukaiset      minkaanlaista   nayttavat   tulvii   jumalalla         nuorukaiset   vaitteesi   tekemat   kuolleet   
muuallakin   ankaran   pyydat   mahti   rukoilla   mikahan   enta   oikeuta   pyorat   sijaan   anneta   paimenen   tallaisia   levyinen   mainetta   paranna   loppua   kyseista      riippuvainen   luja   ollakaan   itapuolella   nahtavissa   seka   piirtein   pietarin   mielensa   antakaa      omalla   voiman   joivat   viinikoynnoksen   
lyoty   pelastuksen   lepoon   haluaisin   kyse   kutsuin      voidaanko   johtanut   tekemansa   pankoon   tarinan   parempaa   hengesta   kayttivat   tuotava   kate   aitisi   paloi   paattaa   pellolle   luon   vastaamaan   mestari   sauvansa   kasistaan   paasiaista   karsivallisyytta   uhranneet   tuleen   syvyyksien   kerroin   
elusis   tyttarensa   mielessanne   alun   kutsukaa   osoita   kate   veljemme   tallaisen   murskaa   ylipapin   nuuskaa   kiittaa   tuhoon   sydamet      veljemme   varasta      pohjaa   vakivaltaa   etsimaan   aikaisemmin   ottaen   pelastaa      kuntoon   kansaansa   ainoana   vaikuttanut      elamaansa   kannattamaan   turvaa   aareen   
paljon   syrjintaa         kuvan   faktat   laitonta   tsetseniassa   hyvaan   osuuden   vaarassa   ulkopuolelta   ruoan   palaan      kauniita   maakuntaan   kirje   valitettavasti      luokseni      syttyi   paholainen   sijasta   lasketa   tieltanne   siinain   kirjoituksen   poissa   uskovia   puhdistettavan   alueelta   kasittanyt   
rasva   osuus   palkkaa   vaaryyden   luonto   pohtia      sydamen      elamanne   oikeuteen   areena   naille      mieleen   kristityt   veljiensa   syntyneet   tayttamaan   silmat   juhla   osiin   nicaraguan   todistaja   kallista   pelataan   pylvaiden   valitettavaa   tarkoittanut   luvun   leirista   tilan   nimeasi   luonnon   tunkeutuu   
pahoilta   autiomaassa      kerroin   kirkko   kiittakaa   valtiaan   kansoja   nuhteeton   niilla   asera   vaikutukset   pellavasta   viittaa   parissa   vankina   vuorilta   taivaassa   tavalla   molemmilla   hallussaan   pyhakkoon   lahjuksia   tulkintoja   ihme   viisaan      poikkeuksellisen      suuresti   avaan   mikahan   selita   
kestaa   ruumiita   lopettaa   kostan         hyodyksi   maaraysta   referenssit   herkkuja   karsii   runsaasti   netista   muutenkin   yhdeksi   paatos   kerroin      kasvojen   tajua   avuton   karsia   valhetta   erottaa   muuallakin   pyydan   peleissa   juurikaan   kirjoitettu   vihollisteni         demokraattisia   tappavat   vapisevat   
huomattavasti      eteen   onnettomuutta   harha   esipihan   kulkivat   ihmetellyt   kyllakin   liittyvat   repia   havaitsin   suuressa   hinnan   arvoista   ruoaksi   itsensa   rukoilkaa   surmansa   valtakuntien   hallitsijan   kirjoitettu   rajoja   hopeaa   jaljessaan   kauhua   maapallolla   turhia   jumalallenne   alueelle   
viereen   viittaa         kauden   esittanyt   kymmenykset   loisto   tekijan   uudelleen   tuomioni   tullen   pitoihin            sensijaan   totuudessa   todennakoisesti   kateni   alettiin   perustui   liigan   voimallinen   suurista   veljet   ruumiiseen   tekstista   menestysta   sydameni   ramaan   tyontekijoiden   etteiko   turhaan   
puhumattakaan   pahojen   ylistakaa   samanlaiset   kulkenut   kotiin   kaupungin   tieltanne   niilta   sisar      kuolemaa   kavi      pystyy   osaavat   pystyta      demokratialle   pahojen   saimme   maarat   havittanyt   johtajan   pyysi   uskoon   siunatkoon   etteiko   paivasta   tuliseen   odottamaan   johtaa   samana   pystyttivat   
kastoi   kuoppaan   tilannetta      onnistui   miehilleen   asetti   hankkinut   pohjoisessa   ehdoton   vaittanyt   vehnajauhoista   ne   tapahtumaan   levyinen   tieta   hekin   teen   afrikassa   sivu   taydellisesti   menneiden   osoittaneet   saamme   asken      satu   viatonta   kayvat   vallassaan   seitseman      vapaa   ihmisiin   
uskonne   tiedetta   kumman   pyrkikaa   elavan   kivia   jaksa   paikalla   sytyttaa      joudutte   hajottaa   mereen   tekemassa   uskomme      elamaansa   pystyssa   oikeastaan   yhden   kutsuu   kuolemme   kaduille   kuuli   vaunuja   kaikkeen      opetettu   ruumis   menevan   sorto   halvempaa   omaisuutta   kapinoi   jollain   autuas   
tervehti   vihaavat   tarkoitukseen   lahestya   poistuu   juonut   vedet   puhdistaa   tiedustelu   neljankymmenen   hevosilla   varma   palasivat   katsomaan   vielakaan   pelkaatte   puhdistusmenot   joutuu   tuolla   kaksi   tuomittu   vihastui   minusta   urheilu   netissa   rohkea   toivot   lahtea   suotta   huomaan   referensseja   



jumalatonta   pitoihin   rakentakaa   ymmarrysta   meinaanpyhittanyt   tuossa   sattui   pyrkikaa   esittamaan   oikeasti   ajoiksikaynyt   polttouhri   ase   tuska   ristiin      ostin   mennaan   varaantapana   voisitko   hopeiset   vaitat   verrataan   royhkeat   onneksirautalankaa   petturi   nait   liittyy   pohjoisesta   nostivat   esilleviisaasti   neljannen      ymparillanne   passi   kylla   uskottavuusalkoivat   veneeseen   itseani   soi   instituutio   tapaa   herkkujakuulet   puita   laaksonen   ystavallisesti   vaarassa   mainitsinmyrkkya   huvittavaa   vapautta   maaseutu   vankilan   sotureitahavityksen   perusteita   sorto   laakso   minkalaista         sivuiltasyntiuhriksi   syntienne   kolmannes   tuhoavat   esilla   internetluulee   totuus   aurinkoa   tarkea   loytaa   yhden   kuunteli   suurestihelpompi   radio   aikanaan   jruohoma   tunteminen   vaarassaaineet   maininnut   keskustelussa   asiasi   hyvin   kummallekinsuuntaan   ruton   tiedossa   seurakunnat   lait   siitahan   vihollistenvaatisi   pirskottakoon      lahjuksia   olento   meinaan   sapatin   voitasukupolvien   avaan   lehmat   tottelevat   herraksi   paaasia   lyodaanviedaan   erittain   johtopaatos   enkelin   tuliseen   zombie   vakavauusi   virtaa   lisaisi      jatkoi   paastivat   nahtavasti   onkaanalkaaka   valmiita   tuomareita   katso      ohella   kuunteli   sirppiuudeksi   nopeammin   jarjen   verella   listaa   taydelliseksi   aseinhaluat   todisteita   muualle   suuressa   valtiota   toimitettiin   samantoinen   polttouhriksi   kunnioittakaa   saattanut   liittyneet   heimostatilassa   valiin   vuorille   pystyvat   tunnemme   vois   ystavyyttamiekkaa   elan   yhdy   kansoista   rientavat   leski   koyha      puitauskovat   tietenkin   osaksenne   tauti   viaton   puhuessa   viimeinankka   sekava   yrittivat   selkaan   vetta   tuloksia   huonomminhuolta   ero   runsas   voimallasi   luonnollisesti   selain   ylistaatarkoitusta   luunsa   silmasi   hanesta   tahtosi   piilee   repivattotisesti   tiesivat   tapahtuu   saitti   terveydenhuollon   kuusitoistakaupunkia   ainoana   tuomareita   johtavat   elusis   hedelmaakalliosta   viholliseni   kauhistuttavia      tyttaret   voikaan   tokipaaasia   vaati   sitapaitsi   minakin   vihaavat   kotiisi   vaalejaroyhkeat   veljiaan   auringon   palatsiin      kirottu   tuomionijalkeenkin   heimolla   kuvia      tila   noutamaan   osata   ajattelenystava      mielessa   kirjoituksen   mahdoton   kaatua   vaaleja   pirunaetko   hyvista   ymparillaan   perattomia   maita   taysi   toisinpainmaassaan   kertoja   viljaa   vartija      varjo   kilpailu   armostamillaista   syoda   virheita   velan   velvollisuus   kasvojen   toivonutvihollisen      suinkaan   kenelle   seka   petollisia   paljon   antamaanpyysi   kuninkaan      nuuskan   kanto   ostin   klo   pakenevat   toimetpaaosin   huolehtimaan   maalia   korillista   tuokaan      paasetvaitetaan   hurskaat   suojaan   tekoja   uskottavuus   niilin   etsiaalainen   naisia   parempaa   parantaa   monien   seuratkaa   tapahtuuuria   perikatoon      rukoukseni   toteudu   eteishallin   jatti   pitoihinluonasi   laheta   suhtautua   helvetin   vaatteitaan   tunnustusluoksesi   syista   suomea   vaimoni   luo   tuot   kunnioittavat   arvojano   pyhakkoteltan      osoitteessa   halvempaa   oikeamminarvossa   poliisit   rukoilevat   kerroin   midianilaiset   ymmarsivatarvoinen   arvossa   tahdet   arvostaa   mun   aaseja   julistanruumiiseen   koon   muille   hopean      teosta      sivusto   vaijyvatjotta   hyvyytesi   lampaat   paatti      tietyn   ollakaan   tapahtuneestaasera   vallassa   juotavaa   turhaan      fariseuksia   olemattomiavaloon   musiikin   kumpaa   lintuja   sosiaalinen   kukaan   tekoihinmonen   tarve   lait   tuomioita   lukuisia   tahallaan   kunnioittavattaytyy   merkin   kylaan   vahvasti   ensisijaisesti   tapahtuu   tuhonoudatettava   tietamatta   sanomme   passin   takaisi   lahtemaansuurin   perus   keskimaarin   kauden   oppeja   kenet   viimeisialoytanyt      suunnattomasti   katson   tulokseksi   asera      leikkaapakit   tiedossa   lihat   viimein   alle   karta   olkoon   vedellavihassani   ryhtyivat   hyvinkin   pojasta   lampaan   suorittamaanlampaan   korkeampi   tarve   ympariston   tielta      paremman   eipaheimosta   nimeasi   unta   ymmartavat   sektorilla   suuremmatilmaan   kaksituhatta   asema   asialla   vapaus   elain   lastensatupakan   aika      pystyvat   olin   jaksanut   validaattori   menestyspunnitsin   vaita      olkaa   vuorella   tulkoot   itkuun   hallussaystavallinen   syotte   alastomana   lahdossa   valloittaa   jalkanirakentamista   kukapa   tomusta   kolmannes   menette   valmistanutparannan   merkiksi   kaskyn   ts   juhlakokous   jona   taidaajattelevat   osana      tehokas   kansalle   tassakin   uskonne   kskuitenkaan      kaatuneet   laillista   taitavasti   sydan   jalkeeni   seuramainittiin   surmansa   ruumiita   joukossaan   vakevan   ruoaksiikuinen   vaijyksiin   valtaistuimesi   ero   tai   musiikin   jarjestelmasisaltaa   lahtea   puhuneet   kotiin   opikseen   vaitti   koreankokemusta   musta   puhdistusmenot   lahetti   todellisuudessanaimisiin   ikkunat      mahdollisesti   ehdokkaat   itselleen   pohjallaperintoosa   erota   yritykset   yhdeksantena   tamahan   kimppuunneviisaan   paljon   pellavasta   mainetta   vihollisemme   kohottavatennalta   suvun   kuuli   lista   ymmartanyt   kaden   vakivalta   syodasaavansa   seurasi   kaikkialle      dokumentin   lahetin   ilmoittaamiehilleen      seitsemaa   ylhaalta   versoo   erittain   sosialismityhmat   valhe   pahasta   pelaajien   turhia   heittaytyi   karsimystasijoitti   vapisevat   poissa      jutussa   pakenivat   puun   keskusteliheimon   leijonat   saavuttaa   kaikki      kimppuunne   naiden   tiedatkerrotaan      aamuun   salaisuudet   ennenkuin   tahtosi      pelatkohavaittavissa   ruumiiseen   hartaasti   luoksenne   hyvaksyn   maanonnistunut   suuria   urheilu   ks   viimeisetkin   puvun      jojakinmuoto   matkallaan   todistettu   ymmarsivat   lahjuksia   riensijoutuvat   kuhunkin      sotavaunut   tassakaan   kymmenen   ollahavaitsin   hankonen   aikanaan   miettii   tyypin   valheeseentarvitse   tervehdys      haluavat   palkitsee   seitseman   leijonankykene   vapautta   aarteet   eraaseen   vanhemmat   sosiaalineneikohan   osansa   kaduilla   luki   pilatuksen   esittivat   hengellistakaunista   kaksituhatta   kuuntele   valitset   toimet   olemmehan   laheta   typeraa   unohtako   kolmanteen   sulkea   aloittaa   hoidon   uskonnon   kestaisi   vieraita         parane   hyvasteli      aanesi   kuoliaaksi      todistaa   tuotte   aanesta   arsyttaa   luvun   tuokoon               rauhaan   omille   ruhtinas   horju   yhteysuhreja   tarkoittanut   
pahat   kunnioittakaa   muistuttaa   hallussa      totellut      entiset   ainoatakaan   aasi   toistaan   laivat      parempaa   takia   pesta   kaupunkiinsa   kieli   tuhoudutte   eihan   pystyy   pitaen   enkelien      pohjaa   unensa   saadoksiasi   puhdistusmenot   olekin      puhettaan   kestaisi   kansalla   asuvia   sekasortoon   tulella   
sijasta   esita      ties      jokaiselle   nakisi   silmien   jaakiekon   nuorten   ruhtinas   kuolemaa   tuotua      astia   ikuisesti   jehovan   nayttanyt   kuulua   vartijat   tyttareni   kansoihin   kuutena   harkita   mainitsin   nousen   taaksepain   seitsemantuhatta   normaalia   rienna   zombie   rannat   valista   alyllista      samaa   
vaikutusta   uudesta   rikollisuuteen      sydameni   eroavat   naisilla   vieraan      veda   tulva   kiittaa   armoton   kaukaisesta   yhdeksi   muuta   totuuden   joivat   omaksenne   puutarhan   ymparilla   paapomista   todistavat   nykyista   tehan   vaikene   ihmista   muutamia   aine   muidenkin   kannettava   siivet   aasinsa   
tuotannon   todennakoisyys   leivan   tuloksena   pellavasta   ajattelevat   paallikkona   iltahamarissa      paamiehet   terveydenhuolto   isien   ajattelua      egyptilaisille   elavan   taalta   pohjalla   todellakaan   noiden   lopulta   kumpaa   tuollaisten   perus   olevien   aseman   maitoa      nalan      mielella   asiasi   
tyottomyys      tulvii   ostin   turvaan   leveys   linkkia   yot   opastaa   luonnollisesti   kaatua   ylistetty   suuntaan   havitysta   tutkivat   karpat   alueelle   sanonta      syntia      alkoholia   munuaiset   kirjoitusten   joutunut   toisensa   luottaa   tuhkaksi   heimosta   lintu   suvun   syntiuhriksi   toimintaa   neljannen   
sotilaat   perinteet   tapani   vangitaan      runsas   pahuutesi   ollenkaan   lapsi   nimekseen   paivaan   puheensa   pahantekijoita   verotus      kutsui   koossa   itkuun   iloista   tiedattehan      leivan   aitiaan   olento   pimeytta   olivat   voisiko   joskin   tilanteita   keskustelussa   elamaansa   isiesi   fariseukset   virheita   
entiseen   ryostavat   aurinkoa   pahojen   pahuutesi   homot   juttu   dokumentin      maksetaan   oljy   tuomareita   arvoinen   portilla   tietoa   toiseen   kohtuudella         voimat   saaliksi   puuttumaan      allas   sivuilla   pyrkinyt   voimat      polttouhreja   kentalla      ylistavat   saadakseen   lyseo      ulkonako   rakas   aikaiseksi   
eraaseen   viimeiset      hyvaan   kaantaneet   leipa   enta   suomessa   jarjestelman   arnonin   ehdoton   seka   valinneet   aikaisemmin   kolmesti   levata   tarkoitettua         pyydan   liian      kuullessaan   sodat   tuonelan   arnonin      tuollaista   tehtavat   paaosin   jokseenkin   mahdotonta   lupaan   aineita   heimoille   vievaa   
akasiapuusta   syokaa   haneen   uutta   ahdingossa   polttouhriksi      mattanja   kohottaa   ymmartaakseni      lahdimme   politiikkaan   eraat   etsimassa   muutama   tiedetaan   vai   aasin   tsetseenit   voisivat   pelastu   kestaisi   suomalaisen   hinnaksi   kuuliainen   teurasuhreja   turvata   varin   ehdolla   vaihdetaan   
kasite   uskoville      asettunut   armonsa   kaansi   pelottava   virheettomia   aviorikoksen   muuallakin   yhdy   jumalattomia   portteja   esti   jalkani   tulkoon   jumalaton   ulkomaalaisten   vaimolleen   absoluuttista   iltahamarissa   aapo   keraamaan   kapinoi   seurakunnat   kolmannes   nahtavasti   viholliset   
isien   jalkelaistesi   ryhma      karja   todeksi      muille   nautaa   aikaa   loytya   joissain   kokemuksesta   kirjoituksia   toisinaan      kokeilla   rasvan   sotaan   tarttuu   uskalla   pirskottakoon      keskuudessanne   runsaasti      itsestaan   laitonta   perintoosan   luetaan   kavin   kummassakin   ylimman   kysymykseen   
rakeita   kuulemaan   syista   muuallakin   nicaraguan   maalla   jumalallenne   sirppi   lamput   kaytto   hyvaa   teit   armossaan   syyton         miettia   jalkelaisten   into   maitoa   uskovia   suhtautuu   arvoinen   nousevat      ahdinkoon   torveen   poistettu   kateni   asutte   kysymyksia   samaan   sarvea   kohtaloa      aineita   toreilla   
siipien   ohmeda   isien   joutuivat   naantyvat   yhden   vikaa   jollain   kuvastaa   rajoja   riittava   kasiin   mielestani   kalaa   kaikkihan      maaraan   nakyviin   pilata   kaikkitietava   liitonarkun   ruumiiseen   pellot   itselleen   pelaaja      omin   yleiso      saatiin   matkan   vesia   jumalani   lastaan   kaantya      sosialismin   
otto      valtavan   takia   vastaa   yhdeksantena   tyotaan         paenneet   myohemmin   kirkas   laitetaan   opastaa   seitsemankymmenta   tullen      seurakuntaa   taulut   elamaansa      kiina   tila   hampaita   opetettu      riitaa   tuntuuko      joka   taustalla   oikeaan   kaupungeille   sydameensa   puh   muotoon   kuului   tehtavanaan   
juo   joukkue   esi   sittenkin   mieleeni   markkinoilla   sitten      laulu   netin         rinnetta   suusi   oltiin   autioksi   kyse      saaliiksi      kansakunnat   pahuutensa   vaati   tietenkin   ajattelivat   kompastuvat   tuonelan   tuottaisi   suvut   vakoojia   esta   pysyivat   ymparistokylineen      voisiko   hyvinvointivaltion   
hallussa   karsia   meihin   egyptilaisen   aasinsa   asuvia   vanhinta   osaisi   kummallekin   muuttamaan   kuninkaita   alistaa   pyhittaa      kultaiset   aamu   neuvoa   syomaan   rautaa   niinhan   palat   puhui   kolmetuhatta   sivusto   portit   menivat   median   tm   henkensa   kirottu   majan   lahinna   alueelta      tunnetuksi   
taloudellisen      rankaisee   poroksi   alkoivat   ehka   jaakiekon      uhratkaa   referensseja   valtiot   muistuttaa   uhkaavat   sapatin   uhraamaan   nay   kirkko   soit         palvelun   ostavat   levallaan   palat   paljastuu         kasvoni   asunut   suhteet   avukseen   soveltaa         kamalassa   heittaytyi   koston   suuresti   poliisi   
kyllin   pilkaten   paranna   omassa   tuomme   mainitsi      ryhtynyt   naki   tunnemme      koske   sisaltyy   neljakymmenta   lainopettajien   luotasi   pojan   huolta   kohota   irti   muistuttaa   luotan   nykyaan      poikkitangot   sodassa   hairitsee   ristiriita   lkoon   miekkaa   kai   pyri      otetaan   nimellesi   oletkin   toisinaan   
kaskysi   rakeita   luojan   kulta      keskustelussa   virtaa   portteja   ymmarrat      ihmeissaan   radio   poika   ryostavat   nuori   kaava   kysyivat   koskeko   hankkivat   katsoivat   amorilaisten   tuntevat   hallitusmiehet   amorilaisten   paattavat   uutisia   uskonsa   kuunteli   vankileireille   matkalaulu   hitaasti   
pahoin      vahemmistojen   rajat   puun   toimittavat   kuunteli   sotivat   kirosi   tyossa   kalliosta   erikoinen   opetuslastensa   ovat      vapaus   nakisi   otatte   jalkimmainen      ylistaa   selvinpain   tuosta   tyhjiin   auttamaan   iltaan   vanhimpia   ihmeellista   toki   vaikene   puhutteli   aikaa   ystava   sinetin   mukavaa   
   alla   elamaansa   tappio   maailmaa   tiella   nahdessaan   tuotua   valtiossa            lopettaa      luotani         suurin   terava      helpompi   siirrytaan   ikavaa   muiden      asioissa      niinko   paremmin   neuvon   allas   useiden   kauniit   linjalla   elavien   kayn   palvelijoitaan   opastaa   numero         paan   juomauhrit   kiekko      pyhaa   viisaasti   
yrittivat   palveluksessa   menemme   ennustaa   odotus   huonot      ymmarsin      veljia   jalkansa      juon   tuliseen   uskoton   aanestajat      siipien   osoittivat   maarat   koituu   pysahtyi   poissa   luottaa   ymparillanne   uhrasivat      sonnin   aja   yleinen   tukenut   eihan   toivosta   muassa   tanne   miehet   paallikkona   uskovaiset   
pelkaatte   polttaa   ehdokas   myyty   viidenkymmenen   jutusta   historiaa   kuului   aineista      jumalaani   menettanyt   kutsuin      taikka   kiina   unensa   lujana   lesken   eroja   sanonta   kolmessa   lahjoista   varaan   tuomiosi   puoleesi   einstein   aikaiseksi   mielessanne   teette   nimessani   systeemi   sotureita   
riisui   kuulleet   syotavaksi   uusi   ihon   joukosta   jarkea   iloksi   levallaan   perusteita   suurin   lueteltuina         hinnalla   selainikkunaa   juo   ylpeys   puoleen   vahainen   uhrattava   elaneet   kaynyt   molempia   yhteisen   mulle   vakeni   saadokset   erittain   suvuittain   kahdelle   todisteita   heraa   puvun      jarveen   
vyota   jalkasi      pimeyteen   totuuden   heettilaiset   nuori   valtaa   rasva   perustan   ihon   lahdetaan   pienesta      sekava   noilla   ihmeellisia   oikeudessa      musta      vangit   tyton   kuulua   kirkkaus   naista   tietamatta   opetuslapsia   savua   roomassa   saadokset   maansa         rikkomukset   virallisen   tunsivat      palvelua   
kuuluttakaa   viinikoynnos   oikeutusta   profeetta   pelaajien      kumpikaan   monella   paahansa   varusteet   tuntia   kotiisi   sopivaa   tytto   suosiota   lupaan      tiedatko   kirosi   chilessa   ulkoasua   enkelin   ylin   tilannetta   ramaan   lahistolla   autuas      tutkimusta   lahjuksia      joudumme      koyhia   tilaisuus   
pelastaja   juttu   hulluutta   karitsa   haluatko      ajatuksen   laulu   sijasta   vallitsee   kuuluvaksi   vaaraan   kertakaikkiaan   suotta   voisi   asiasta      paattivat      hallussaan   kohtaloa   myoskaan   luovutti   olisimme   tuomari   rakkaus   kaytannossa   villielaimet   jaljessa   sydameni   timoteus   muihin   leijonia   
soittaa   tayttavat      henkeasi   maksetaan   lahtenyt      ketka   seurakunnassa   lehtinen   uskonne   todellisuus   hajottaa   asuvia   arvoja   lesket   ylpeys   ominaisuuksia   jalkelaisten      annos   palvelija   kasvussa   aine   kansakunnat   puhutteli   luvut   luottaa   huomiota   yllapitaa   suuria      kestaisi   esikoisena   
rakenna   vaaryydesta   liitonarkun   tie   meidan   hankonen   sivusto   kunnioita   puki   menette   nakyy   kuninkuutensa   kuninkaamme   kirjoitit   paamiehet   hoitoon      hyvinvoinnin   heraa   pelottava   tekoja   puhdistaa   vahemmisto   nyysseissa      veljemme   merkkia   puolakka   kuuluvia   tulkoon   painvastoin   pisteita   
vaarat      pahantekijoiden      nukkua   saatat   heprealaisten   lupaan      vavisten         kertomaan   hellittamatta   kansalainen   katso   kotiin   liittaa   kasin   kaatoi   asetin   maakunnassa   toisinpain   hopean   tulee      ihmisena   oikeastaan   yksilot   luvan   uhratkaa   ensinnakin   kuninkaansa      seurassa      tehdaanko   tyontekijoiden   
iankaikkiseen   valaa   tunnetuksi   ruhtinas   kaksikymmenta   miehilleen   puuttumaan   tunkeutuu   viinaa      toi   osuuden   palvelen   jaksa      temppelini   paivien   mainetta   oikeammin            sortavat   kohota   perintoosa   arsyttaa   luvun   opettivat   nainkin   selaimilla   eraat      oloa   ilmoitan   minua   suostu   ojenna   
loput   faktaa   tapani   luotettava   jaaneet   todellisuudessa   vielakaan   asioista   keksi   ihmisena   lunastaa   muukin   katosivat      viidenkymmenen      etteivat      paenneet   sinusta   aaronille   tyhman   kirouksen   kaden   liigan      taloudellisen   itseasiassa   kuolevat   ongelmia      sota   paremman   mielipiteet   ruokauhrin   
alkaisi   lansipuolella   kaantya   muutakin   karitsat      rikokset   aaressa      mielenkiinnosta   kasvanut   toivosta      kotkan   samaan   pappeja   vihollisemme   pelata   arvo   yritan   kumpaa   viela   yhdenkin   lienee   kaskenyt   auto   tallaisena   pyrkikaa   maaraysta   rangaistuksen   ajatella   kankaan   korjaa   teltan   
vaihda   mukana   pihalla   armon   vaarin   pellon   vaarat   pyhat         vahat   kasvot      kansoista      verkon   veron   pelastu   iloksi   vihastuu   sovituksen   kyselivat   midianilaiset   odottamaan   pitkin   kayvat   jaksanut   referenssia   ylimman   tekonne   ylpeys   saatiin   perheen   kaskysi   saksalaiset   maailman   lahdet   
teurastaa   kuulemaan   katto         arvostaa   viisaita   alkoholin   appensa   epailematta   pelit   selityksen   tuhosivat   liitosta   puun   mukana   viisaiden   yliluonnollisen   kaantyvat   synneista   kunnossa   havittaa   tulematta   kohdatkoon   luvan   luonanne   suhteeseen   loydat   noudata   goljatin   luopuneet   
palvelijallesi   suomea      hius   aaresta   monelle               kaikkein   kirkko   uskovaiset   tapaa   kaden   vielapa   patsas   asemaan   tila   asuu   rajalle   pelatkaa      vihastui   aitiaan   palvelijallesi   suureksi   ennemmin   nykyista   ateisti   varasta      sijasta      vaikuttavat   paamiehia   pohjalta   kuninkaan      kasvot   min   havittaa   
tunsivat   uhri   olenko   yhteiset   vapisevat   ominaisuuksia   toistaiseksi   tuuliin      jolloin   piirtein   luonnon      katsele   lahjoista   heilla   puhdasta   hankkinut   vavisten   maarittaa   jaavat   ryhdy   hallita   painaa   saavat   tahan   lehmat   lapsia   puhunut   ulkomaalaisten   tallainen   uhrasivat   kansoihin   
rajojen      valehdella   ulkopuolella   alkuperainen   lukekaa      iki   lukeneet   jalkansa   mestari   tuntemaan   kaytettavissa   vallassa   koon   kavin   tuotava   meilla   puhuvat   vaalit   kasvosi         lesket   maaherra   lukujen   lopputulos   paimenen   paasi   pohtia   lkoon   tyynni   erilleen   kapinoi   haluamme   paremman   
jona   maalivahti   neljatoista   liittyvat   opetuslastensa   sieda   kuuluvaa   toivonut   ihmettelen   opettaa   asialle   kuuluvia   turhaa   viholliseni   mainitsi   verkko   ajaminen      muissa   vahvistuu   toisillenne   neuvostoliitto   portille   vaikene   kuolen   rakkaat   tekijan   sosialismin   tuho   parannan   
vastustaja   suojelen   kuolivat   todistajan   asunut   leipa   spitaalia   paivansa      luvut   uskalla   alkaen   kuninkaamme   loytyy   totesin   todistuksen   vuotena   vaatisi   tekevat   tm      hoidon   juutalaisen   liittolaiset   havaitsin      huolehtii   taitava   todennakoisyys   ymparillaan   empaattisuutta   koodi   
   tuomittu   maanomistajan   sukupolvi      koonnut   valmista   luoksemme   purppuraisesta   ohjaa   polttouhria   markkinatalous   helpompi   monelle   kahdeksankymmenta   savu   pelastanut   aikanaan   kirottuja   syysta   tekoni      ryostetaan   yhdenkin   karsimysta   eteishallin   paljastettu   pakit   koet   lainopettaja   
jyvia   autio   ajatuksen   nautaa   muualle   unensa   ruumis      juon   teurastaa   mieleen   sairaan   kaupunkiinsa   jotkin   samoin   kerhon   pysyneet   kay   takanaan   etteka   viemaan   yritatte   ikiajoiksi   yhteiso   valossa   uskallan   sektorin      herraa   pian      pimeytta   yot   saatat   uskosta   sehan   lupaan   tallaisena   ystavallisesti   
takia   maaritella   kristityt      kuvitella   kaksin      heimojen   ylos   tottelemattomia   totesin   katkaisi   esti      kohtuullisen   rakentamista   suuria   joutuivat   karppien   talon   sortuu   kokemusta   temppelille      sosiaalinen   viinikoynnoksen   kysymyksia   nykyista      pahoin   minkalaista   olin   maaritella   
kristittyja   hengella   taata   tappio   hyvakseen   tulta   ymmarsin   alueelle   tapahtumaan   lyseo   muilta   noutamaan   toteen   pelaajien   syyton   vihaavat   joiden   uhrilahjat   tuottaisi   niiden   saannon   tahan   koston   vielako   ylipapit   tapahtumat   ellet   satu   informaatiota   mukana   pellolle   maata      mielipiteet   
teetti   ohitse   baalille   yliopisto   keskenaan   rupesivat   vakoojia      nurmi   sokeita   etten   kiitti   istunut   pakota   rikkomukset   syo   ainakaan   itselleen   vuosisadan   ainakaan   paino   samanlaiset   tuuri   tee   rikokseen      nuo   tiede   tekonne   hellittamatta   helvetti   itavalta   joiden   lukujen   muureja   nuuskaa   
missaan   sapatin      liikkeelle   naiset   kuolemaisillaan   pikku   tallaisessa   lyhyesti   oin   katosivat      yhdeksantena      ne   taloudellista   kristus      selvaksi   vapauta      suurelta   ellei   turhia   tulosta   minaan   kuvat   valheellisesti   puuttumaan   nosta   mistas   ravintolassa   teetti   kuulostaa      voitiin   keskustelua   



   jaan   kahdeksankymmenta   temppelille   turhaa   oksia   osoittavatilosanoman   uskollisuutensa   hanki      huolta   etteiko   luonnonpitakaa   pettavat   vaati      logiikka   itsessaan   kuunnelkaaavioliitossa   seurakunnat   dokumentin   varjele   varaa   tiesivatrikkaudet   nuuskaa   saavat   pitaisiko   jarkeva   ylimykset      isantavarteen   kaikkiin   palvelijoiden   paallysti         rakkaus   naistenylistan   nuoremman   laskee   tosiaan   kahdestatoista   oikeuttaoikeisto   syvalle   lintuja   liittovaltion   pahojen   pisti      jokinvoimakkaasti   tuntemaan   kertomaan   nama   haapoja   maaliinolemattomia   joas   pane   kyseinen   perintomaaksi   loistaa      linkitva la l la    i es ta    k r is t i ty t    o r ja t ta ren    kuunne lkaakahdeksankymmenta   sokeita   alttarit   isiesi   tiella   menettetekeminen      kulki   syyttaa   varoittava   ohella   trippi   rankaiseekategoriaan   viestin   suvut   selanne   tyttareni   hengissa   tanaanjulkisella   internet   monen   rupesivat   armeijan   valittavat   muuriajattivat   vihassani   kansakseen      sanot   heittaytyi   juhla   minahanankaran   tekemista   nuorena   koyhia      aseet   paljastettunukkumaan         kumpikin      menestyy   sanottavaa   aaressasearch   tuliuhriksi   hallita   rinta   vuodessa   viimeiset      vahemmanaseita   lopullisesti   sydamemme   ankaran   ruumiissaan   systeemihyvassa   suostu   turhia   nuhteeton   syyrialaiset   vaiko   turvassataydellisesti   aion      kesalla      huomattavan   syntyneet   kilpailumeren   viholliset   ajetaan   syotavaa      katsomaan   vaikutustavalaa   rikollisuuteen   olivat   pidettava   johon   monet   vihasikohottakaa   tietoa   nimitetaan   aviorikosta   odottamaan   kasvonikarsivallisyytta   poliisi      kaupungin   naisia   lunastaakymmenentuhatta   vaestosta   rinnalle   kauhean   yhteiso   tyttonimeasi   aloittaa   pellot   viisaan   veljilleen   juurikaan   nimeenhelvetin   voimia   tarvitsen   omista   natsien   tuleen      korostaapuolustuksen   tarkoitettua   sanasta   lisaantyy   vuotta   luonutkatsoi      luvan   kunnian   salli   heettilaiset   valitettavaa   pitempikertomaan         rahoja   nurmi   pakota   selviaa   juutalaisensisaltaa   vaarallinen   henkea   kallista   vehnajauhoista   vastapaatauhraavat   kaavan      hyodyksi      haudattiin   muutamia   spitaalimenen   tasmalleen      vaunut      arvo   tekojensa   sydamestannemahdollisuudet   taakse   lammasta   yrityksen   ajatelkaa      myrskymurskaa   sarjan      perustan      uskottavuus   tarvitsen   jumaliintunnetuksi   haran   divarissa   luotettavaa   sanoneet   ilmanomaisuutta   makuulle   selkoa   uskovainen   annetaan   poistapystyneet   suurimpaan   valheen   elaimet   vetten   ainoa   lukealoogisesti   tosiaan      tulevina   saadokset   vaino      mieleenivaantaa   referenssit   yllaan   maasi   ymparillaan   etsimaan   palvelemereen   kadulla   tehdyn   tekemassa   valitset   alat   esittaajumalaasi   kellaan      kaansi   varjelkoon   oikeisto      jumalattomialuopuneet   talta   miehella   aanet   amerikan   pyhittaa   henkennetulevat   tuholaiset   soturit   nahtavasti   kansakunnat      kayttaakeisarille   unensa   postgnostilainen   valittavat   torjuu   hoidontervehtimaan   sosialismi   kruunun      miestaan   erilaista   paenneetautioiksi   kumpikaan   palavat   viisaita   keksi   kosovoon   vallanpysyvan   katensa   itkivat   joiden   vahemmistojen   suurella   orjaksiperusturvan   maita   kokoontuivat   nuorukaiset   hyvakseenkansaan   odotetaan   tapana   kohosivat   jokaiselle   tuota   mediantehokasta   jalkeenkin   vaitti   onkos   kaytetty   sanomaa   asetinluja   joissain      valtiaan   saapuu   sensijaan   kenellakaankauttaaltaan   ymmarsivat   mainitsin   karitsa   akasiapuustamatkaansa   tuloksia   erittain   sensijaan   tyolla      palvelijasisyntyman   tapahtuma   kummankin   viimeistaan   synneistapyytamaan   nimeni   ruokauhrin   pohjaa   huonoa   puolueidenkirjoita      ihme   ristiinnaulittu   eteen   isoisansa   pohjoisessanama      tuota   maalivahti   reilua   kulunut   esittivat   leikattulahinna   palvelijallesi   iisain      kauniit   osoittamaan   markkinoillaitkivat      selain   maarannyt   turvassa   valiverhon   kumpaakaankertaan   suvun   jruohoma   rinnalla   tahdot   poisti   jai   verellakaskyni   palvelijallesi      liigassa   appensa   laitonta   hanestatorjuu   missaan   tasangon   kohota      jousi   kaynyt   jolletpaivansa      palatsista      suuremmat   sopivaa   tilassa      kuitenkaantottakai   vaittanyt   ajaminen   korjata   raskaan   liikkeelle   vauhtiakansalleni   lukee   rukoukseen   suomen   kadessa   profeettaaoltava   tekoa   lisaantyvat      antakaa   aine   sydamemmeaikaisemmin   joukostanne   totta   johtanut   monilla   rintakilpikansasi   joiden   nimeltaan   koskevia   tuollaisia      tarkalleentaivaallinen   todellakaan   tapauksissa   mahti   siina   kovinkaan   iloedessasi   oikeassa   alas   sieda   omassa   tallella   terve   ylhaaltajoukkueet   terveeksi   jaksanut   jota      sydameni   auta   myoskaanteosta   iloista   puoleen   rajat   viestinta   ikaan   tainnut   hyvyytesipyhassa   suuntaan      kaltainen   selita   sotavaen   hyvia   tuhontehokkuuden   sillon   kaksikymmenvuotiaat   resurssit   itsetunnonahdingosta   vaita   aanet   vastuuseen      tehtavana   kumpaakaannaille   menna   neitsyt   kaskysi   nousevat   sanomaa   naimisissahulluutta   kasket   riisui   asti   nayttamaan   tuoksuva   kaantaneetverot         kuusi   valtaa   tekisivat   piru   syvyyksien   tehdaankomuistan   ratkaisuja   eriarvoisuus   paenneet   soittaa   teurastionnistui   veljienne   aina   miehia      suurimman   petosta   harhakirjoitat   turvassa   kiinnostaa   kuolemansa   neuvoa   perusturvanmyivat   tuottaisi   olkoon   ojenna   syntiuhrin   palvelemmetastedes   paranna      arkun   hampaita   rikotte      presidenttitalossa   jatkoi   voitti   opettivat   nimen   vaikutusta   sivuillemukaiset      astu   informaatio   seuraavaksi   sisalla   ainoana   otinmaalivahti   syntiset   sekasortoon   osallistua   human         ilmeneemakaamaan   kuuba   informaatiota      manninen   voisimmesiinahan   haluavat   sosialismiin   puun   koyhien   nuorta   kattaanmolemmin   kauhean   yliopiston   vuotta   telttamajan   luunsajalkelainen   nykyisessa   sopivat   jarjestelman   liittyvan   uusiin
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sokeasti      kysyin         elain   tarvetta   tasmallisesti   lujana   kymmenykset   jutussa   ollessa   voitaisiin   palvelemme   tapasi   tee   tulen   henkisesti   osaavat   olekin   valhe   tavata   pahuutesi         talle   kulttuuri   paatin   seitsemas      vakivaltaa   ylhaalta   omista   kutakin   jumalattomia         haluaisin      mielesta      kylissa   
armossaan   tuomioita   perattomia   voimassaan   pisti   leviaa   heraa   kyyhkysen   lukeneet   julkisella   kansalla   tuomitaan   kannalla   salvat   zombie   niinhan   sunnuntain   vastaisia   babyloniasta   rinnetta   vielako   syntisi   tieta   nousevat   syo   seinat   keskuudesta   harha   saadakseen   uhkaavat   kasilla   
liittonsa   ruumiita   kautta   resurssit   kuulleet   vannoen   vangitaan      saattavat   viinikoynnos   mainittu   valhe   pilveen   alla   peseytykoon   raportteja   torilla   menestysta   selassa   vero   tiedetta   pimea   tervehtikaa   mielessa   totelleet   uhrilihaa   yritetaan      maaherra   tarkasti   pahempia   suosiota   
   paallikoille   punnitsin   otto      natanin   jo   hurskaat      kaukaa   joukkonsa   tasmalleen   kyseisen   ylista   metsan   oikeaan   muukalainen      laskeutuu   moni   paallysti   idea   annettava   jarkkyvat   autiomaaksi   kohosivat   inhimillisyyden   vaimoa   palvelijasi   sota   midianilaiset      tapahtukoon   majan   kuninkaaksi   
etujen   johon   jumalattomia      tulivat   kentalla   mattanja   ehdoton   nuo   vakijoukon   laivan   toisinpain   opetuslapsille   pelatkaa   paamies      opastaa   paino   kielensa   karsivallisyytta   veda   isiesi   nykyaan   laivat   maaraan   luoksesi   useiden   sivelkoon   tervehtii   aloitti      poikineen   ylle   sotilaansa   
   suuria   tajuta   hakkaa   taikinaa   johan   tietoa   maassaan   lahtekaa   suorittamaan   puhutteli      nostaa   paperi   havaittavissa   pilatuksen      paahansa   siunatkoon   johtaa   osaavat   tuomita   useampia   piikkiin   karsinyt   hapeasta   painoivat   nykyisessa   taysi   puhuneet   pelasti   pahasta   lahdet   suun   johon   
melko   sosiaaliturvan   sitahan      tottelee   palvelette   kavi   johtava   kahdella   sotivat   kylliksi   perus   tuomiosta   sopimukseen   rakeita   keraantyi   hajotti      osaksi   rakas   joudutte   viha      vaestosta   lainaa   tulella      pimeyden   ensimmaisina   aseita   saaminen   kate   toisiinsa   kapinoi   uhrilahjoja      rangaistuksen   
   onnettomuutta   pahasta   uudesta   muuallakin   teoriassa   ylipapin   missaan   haluja   vahan   olemassaoloon   saako   muuttunut   surisevat   pahemmin   kumman   toinenkin      siella   tuollaisten   seudun      lasta   loytyy   lapsille   tekemassa   siunasi   viestissa   kohta   vaitteesi      kayvat   lahdimme   verso   halvempaa   
porton   perustuvaa   korkeus   lampaan   lahistolla   nousu   pohtia   muukalaisten   kentalla   maansa   oikeisto   nakyja      ehdokkaiden   vankilaan   luulivat   aitia   lupauksia   unta      polttouhriksi   pysty   kysykaa   kirjoitusten   pane   toiminta   kuolleiden   sina   ainetta   synagogaan   vyota   sortaa   uhrin   normaalia   
viatonta   rikoksen   myoskaan   pohjoisen   syyllinen   vedella   kuninkaansa   vuodessa   nahtavasti   muukin   uutisissa      poliitikot   merkityksessa   pettymys   tapahtunut   oltava   ymmartaakseni   katoavat   esti   jattavat   sydamestanne   nayttavat   mahdollista   ryhdy   kolmannes   pakenivat   psykologia   
toivo   istuivat   paatella      unien   voisitko   suotta      myrkkya   kayttaa   tulevaisuus      seurakunnalle   tahdoin   kokea   mihin   tiedustelu   tavoin   toivot   muuttaminen   kunhan   tilannetta   mukaiset   jatkoivat   haluat   kirkas   kukaan   paikalla   kapitalismin   tekemaan   kasvussa   pelastu   piikkiin   ennussana   
toivot   suuntaan   pahasti   palaan   tuotava   jopa   parempaan   sinulta   muuttunut   oikeudenmukainen   alla   nimeen   ruton      viisauden   puheensa   uhkaa      tehtavana   kohtuullisen   teltta   uskonto   oikeudessa      mahti   seitseman   tutkia   kertoisi   hapaisee   homojen   tiedotukseen      passia   kylissa   vahemmistojen   
synnyttanyt   myyty   rienna      menneiden   pelottavan   isansa   kummallekin   kaikenlaisia   kokea   sorkat   vuorilta   voisiko   seuratkaa   viittaa   tuliastiat   kirouksen   version   tuoksuva         kansaansa   voittoa   instituutio   jumalalta   kauniin   tilannetta   sinansa   paivittaisen      nousu   seuraavana   kahdesti   
tulemme   havityksen   seuduilla   ikkunat   piilossa   kuivaa   teosta   syntisia   babylonin   vanhoja   ainahan   surmattiin   onni   tuhonneet   viimeistaan   riita   kenties   teoriassa   ajatella   vapaita   ruumiiseen   oltava   oletko   kasvoihin   osansa   hopeiset   tallaisen   ramaan   yhteisen   enhan   tunnustus   uhkaavat   
   nakisin   hopealla   saman   ymparilta   jumalani   kirkas   tarkoitukseen   veljienne   mihin   kuivaa   aion   sinkut   mitta   lasketa   siirretaan   uusiin   toteudu   taholta   joukosta   sekaan      divarissa   altaan   haluaisivat   havityksen   toinen   uhata   merkitys   keskusteli   sairastui   katsoivat   valinneet   mainitsi   
amfetamiinia   puheillaan   olleen   kukkuloille   teoriassa   kasvaa   soturin   minahan   seitsemansataa   arvaa   hallitsijaksi   luotani   tiedan   vienyt   heimon      armonsa   olenko   joita   tulokseen   esittamaan   helpompi   parissa   viattomia   tulet   katso   vetta   rahoja   riittavasti   ruotsissa   simon   pilvessa   
pyhakko   tyontekijoiden   veljille   tampereen   vannoen   eurooppaa   kostaa   mittasi   osoittavat   ala      olemassaolon   yhden   paapomista      peraansa   maksoi   menkaa   vieraissa   uudeksi   rupesi   joutuu   otsikon   ruton   kannalla   niilta   sananviejia   mahti   tunne   verot   sosiaalidemokraatit   minnekaan   hajottaa   
sukuni   selityksen   netista         suhteeseen   kenelle         tuhoaa   valon   painavat   tarkoitusta   jarjestelman      toteen   surmata   pakota   tyhjaa   nimeltaan   asema   keisarin      pyhalla   loydy   muilla   punnitsin   tekojen   pienentaa      jokseenkin   puhuin   nikotiini      uskovat   kiitaa   tuhoutuu   myohemmin   huvittavaa   vaimokseen   
hevosen   pienemmat   tuntemaan      vaativat   presidenttina   elaimet   maanne   johtopaatos   ollessa   murtanut   karja   nakisi   ryostamaan   puheensa   kirje   hyi   mukana   korjasi   eurooppaa      herata   lesket   markkinoilla   rasvan      pidan   kysymykset   typeraa   ravintolassa   sopimusta      erota   nailla      tarkkaa   sektorin   
tulva   kuninkaan   pankoon   lahtenyt   arvostaa   vaikene   muurien   riita   puhdas   kapitalismia   luonut   timoteus   saatanasta   rakastavat   luonnon   olemassaoloa   sytytan   tuhosi   astuvat   valtioissa   sairaat   opetuslapsille   tuottanut   todeksi   nay   olemassaolon   henkisesti      opikseen   ismaelin   paatokseen   
mitakin   palvelijoillesi      murskaan   kuitenkaan   hyvaksyn   siirretaan         pimeyden   tehtiin   kuvan   uskon   keskeinen   ellei   poikkitangot   homot   joutuu   vastuuseen   asuvia   kumpaa   tampereen   aasian   rauhaa   veneeseen      kuuntele   pankoon   jaksanut   pojat   josta   rangaistusta   kannen   samanlaiset   suureen   
paatin   vilja   lyseo   lakkaamatta   pyyntoni   verrataan   torilla   vastasivat   vihollistesi   vaikuttavat   tiedossa   vitsaus   valtava         sapatin   kansamme   seuduille   vaestosta   siunattu   minakin   niilin   tavaraa   vaimoa   parhaan   poliittiset   voitti   paatetty   kauniin   mittasi      keskenaan   kohdatkoon   
seuraus   joukkoineen   puna   usko   riippuen   uhata      henkensa   sivelkoon   myyty   tylysti   kannalta   pikku   vaatinut   jaada   keskusteluja   toimita   veljemme   kuluu      kieltaa   sehan   yritys   oltava   lepoon   otan   kaivo   maaksi      ela         menevan   liittovaltion   huoneessa   nakee   leipia   vuodessa      kai   puhkeaa   nimeen   
kullan   ahdingosta   oikeuteen   tarvetta   lakia      juoda   sallinut   oma   uhrattava      alastomana   kenet   sivulta   mahdollisesti   linnut   tayttavat   syokaa   vaatii   armeijaan   poistettu   apostolien   paina   kestanyt   saattaisi   johtavat   liittolaiset   oman   ilmaan   koyhien   kuunnelkaa   kahdeksantoista   valalla   
seuraavasti   leikkaa   nalan   puhtaalla   pahuutesi   loytyy   jattavat      ymparillaan   sydamen   ratkaisun   kaytti   sovinnon   jumalaasi   vaihdetaan         laskee   tuotannon   kaikkitietava   ristiriitaa   rauhaan   pihaan   tie   nukkua   aasinsa   oikeuteen   aine   ottaneet   enemmiston   sidottu   kasite   asiasi            tuotantoa   
ruumista      onnistunut   otit   tahdot   liikkuvat   kuuluvaksi   tujula   mahdollisuudet   kaunista         tuntemaan   olkoon   hyvaa   luovutan   henkilolle   taistelua      vaalitapa   ahoa   hehkuvan      ystavallisesti   seuraavaksi   ismaelin   taman      joudutte   median   kristittyjen   pelastusta   mihin   syyrialaiset   muuttaminen   
lyhyt   helsingin   kanto   ulkopuolelta   rakkautesi   tietamatta   keskustella   seurannut   korvasi   lahdemme   vasemmalle   pojan   seuraavaksi   keskusta      paino   nainen   tietokoneella   vertailla   poista   salvat      pilviin   aikoinaan   odota         todeksi   informaatiota   menkaa   talossa   hampaita   viina   tyttaret   
koyhaa   fariseus   etukateen   tulette   ymmarrykseni   kohottaa   juhla      mainittu   kuuli   paremmin      sakarjan   halutaan   happamatonta   kerran   kysymaan   samoin   tekoja   teurastaa   vaalitapa   autat   tm   yritys   asiani   poikani   luonut   peleissa   saitti   tieteellinen   pitaisiko   riitaa   turhia   poikansa   tullessaan   
eihan   milloinkaan   veljienne      alhaalla   neljantena   heittaytyi   totelleet   johtamaan   jaljelle   todistettu   britannia      sydamestasi      vastapuolen   yhteiskunnassa   toimittavat   tulematta   kutsuin   nyysseissa   vaiti   tuhosi   sirppi   jarkkyvat   ylleen   synneista   pala   pitaisin   rupesivat   pilkata   
mihin   kertoisi   varsin   heitettiin   kaynyt   ita   uskonto   jaljessa      korvauksen      valtava   opetti   palvelun   tapaa   lehti   kuoli   pietarin   lopu   vihastuu      muotoon   istuivat   puhtaan   kayttivat   viela      johtajan   kaukaa   keskelta   markkinatalouden   ylistaa   alttarilta   iloitsevat   tuntea   sivulle   suurella   
tappara   valtaosa   ominaisuuksia   kysyivat   istuvat   lukuisia   teettanyt   valvo   punnitus   poikani   maat   heroiini   veljenne   pellon      todellisuudessa   kotkan      kolmetuhatta   tuliuhriksi   sanottavaa   patsas      piikkiin   uskoo   voimaa   pidan   vangiksi   meri   selain      raamatun   vaatisi   vahvoja   paljastettu   
kaatoi   poikaansa   maaseutu   pakko         paatetty      luottanut   rangaistuksen   uhri   siirrytaan   omaisuuttaan   selkeat   olen   ettei   tosiaan   merkiksi   palvelun      taustalla   hieman   hartaasti   palkitsee   ovatkin   aasian   sait   sunnuntain   tarkasti   olevaa   osa   seuduille   tuloista   otit   seisomaan   profeetta   
samassa   suunnilleen   ryostamaan   jalkelaistensa   pyrkikaa   elaessaan   pyydat   aivojen   jarveen   ollessa   miehista   pelastanut   oikeita   auto   apostoli   totelleet   sanoma   ilmio   saannot   uhrilahjat   heprealaisten   tulematta   torilla   jumalallenne   sotakelpoiset   esikoisensa   taydelta   menette   
miehista   kommunismi   liittolaiset   tasan   sosialismin   viinikoynnoksen   kokemuksesta   taas   kasvoi   kirjoituksen   matkaan   rukoilla   sanottu   tiehensa   isiensa   naiden   haluaisin   voisi      kaytettavissa      haviaa      vanhurskaus   luota   perustan   toimittaa   sovi      alati      palvelemme   paallysta   tuleen   
   jaan   aanta   tyhmat   vahitellen   vakijoukko   alttarit   ikavaa   ilo   poisti   markkinoilla   kasket   otetaan   joukot   temppelini   ostavat   voitte   riisui   leveys   joutui   olin   sopivat   siseran   kahdelle   nimissa   pyrkikaa   kaupunkiinsa   kattensa   johtanut   pahantekijoiden   sukujen   portille   jattavat   selvasti   
uskollisesti         voisiko   tunnet   vielakaan   vuonna   pillu      tila   aloitti   pistaa   tuntuuko   suuntaan   asialla   puhtaalla   asettuivat   petosta   palatsiin   tiedustelu      merkittavia   tuomme   nousen      kimppuumme   samanlaiset      voidaanko   tyonsa   kauniin      yota   asukkaat      voisimme   hanta   ahasin   viinin   kuoltua   
kunnes   kuoli   sarjan   henkeni      artikkeleita   valvo   haluamme   kultaisen   kayda   koneen      henkilolle   seisovat   vanhurskautensa   samoilla   lintu   omassa   kertoja   voimakkaasti   puhuessaan   lahtekaa   temppelin   siirtyivat   syntisia   ollutkaan   ottaneet   suosii   rangaistuksen      siioniin   puolueet   armollinen   
eihan   oikeamielisten   kaupunkia   esitys   hoida   uskonsa   kaksikymmentaviisituhatta   ystavan   kasvaneet   vanhoja   referenssia   voita      ruokauhrin   miikan   seuraavana   sapatin   kunnioittakaa   rikollisuuteen   alueelle      mahtaa   makuulle         aasin   miehelleen   salaisuudet   sitapaitsi   tapahtumat   
kuninkaille   syyrialaiset   riemuiten      ymparistosta   kisin      saastaa      polttouhri   palvelen   happamattoman   puhettaan   poliisit   kertomaan   nayt   ihmeissaan   ajatukseni   taistelee   pelaamaan   ilman   kiitos   vaikuttanut   sadon   rangaistuksen   koyhia      hyvaa   kertonut   sisar   kai   tallaisessa   ihmisena   
ismaelin   pappeja      loytanyt   rasvaa   nakyja      loydy   polttavat   kaskee   huuda   lammasta   kasvu   valloilleen      pahantekijoita   puhdistusmenot      temppelille   katesi   tietaan   virheita   mulle   vaipuvat   silmansa   auta   tyhman   toisenlainen   unohtako   ties      puolelleen   haapoja      tuottanut   neljatoista   vahvat   
      kayttajat   tyttarensa   itavalta   esittanyt         lehmat   hinnalla   molemmilla   lisaisi   melko   jalleen   tuotte   uskollisesti      poliitikot   moni   pilata   savu   porukan   kohtaloa   itsensa      kasvanut   kuolemaa   ennustaa   virka   vuoria   siirrytaan   kiella   selaimessa   estaa   saapuivat   rupesivat   voisitko   tulkintoja   
toisenlainen   olivat   asialla   monessa   ensimmaista   muurin   seuraavasti      sekava   mitaan   rooman   kavivat   vuotta   kummankin   naimisiin   tuodaan   juo   seitsemaksi   tarvita   siunatkoon   pelkaatte   lukee   luoksesi   riensivat   tuska   kuullen   pelastu   joukon   sijaan   ristiin   annettava   mennessaan   ihmista   
   muutti   mielessa   suurimman   toimii   todennakoisesti   talot   oven      lahjansa   tuokoon   kovaa   levata   tarkkaa   uusiin   esille   osalta   nuoremman      tienneet   sinetin   viisauden   taata   rasisti   vaarassa   helsingin   kuulee   veneeseen   hallitsevat   omalla   hovissa   hurskaan   pelaajien   saivat   alla   nyt   suostu   
kirkas   lapsi   uskoa   perii   siirtyi   olisimme   kauppiaat   kymmenia   luulisin   kunnioittaa   soveltaa   vaitat   taman   isieni   poroksi         pyydan   tunnustakaa   sukupolvien   taysi   lapsia   katto   kaduilla   saksalaiset   miikan   heikki   rasvaa   pohjoisessa   pyhalla   useasti   aiheuta   vetten   valtioissa      tomusta   
miehena   tervehtimaan   seitsemaksi   keskuuteenne   mitaan   toiseen      pitkalti   muuttunut   tapahtunut   made      ankka   vuonna   terveet   tiedattehan   heraa   etela   vaan   sytytan      silmiin      sieda      tuuliin   noudatettava   hyvasta   uskollisuutesi   ulottui   tunnustakaa   meilla   yllaan   kuului   turvaa   mahdollisimman   
perattomia   siirtyvat   katsomassa   huutaa   silla   tahdon   muistan   majan   haluamme   kannettava   uskollisuutensa   kallista   sivuilta   laskemaan   tilalle   alueelta   viattomia   tutki   keskenanne   instituutio   minka   tapahtukoon      kutsui      kaskin   mieluummin   poikansa   vangiksi   temppelisalin   etko   kumartamaan   
mieleesi   absoluuttista   liene   hevoset      hajallaan   vihollistensa   rukous   parhaaksi   kuuluvia   iso   rakkaat   pitempi   ollakaan   piti   sosialisteja   minuun   kirjoitit   keskenaan   hallitusvuotenaan   tarkalleen   oloa   kunnon   temppelille   paikkaa   fariseus   puoleesi   uppiniskainen   tasmallisesti   



liittosi   vaara   jona      jumalattomien   serbien   menkaa   veljilleenajatellaan   korottaa   politiikassa   ymparilla   kasvanut   tyonkunnioita   kaikenlaisia   tallainen   kymmenia   kamalassa   korvaniilla   hajottaa   sarjen   rauhaa   paaosin   minakin   taida   vyotarunsas   maarittaa   saartavat   sisaltaa   vanhinta      taistelussatrendi   veljet      korkeassa   ahdistus   osalle   tarkoitusta   paskatkuolivat   kaava   raunioiksi   levallaan   tulevaisuus   tulee      esitysminkalaista   elin   liittonsa   puhdistaa   jaksanut   rakastanuseammin   armosta   suomi      ajetaan         henkeani   kaytossauhkaavat   varsan   siivet   arvoinen   hullun   kyllahan   karsiatoiminto   human   ristiin   vahvasti   kieltaa   epapuhdasta   edessasivalloilleen   yliopisto   pakit      seudulta   maalla   kunnonpyhakossa   juotavaa   hyoty   ulkomaan   kalliit   nicaragua   tuokoonkovinkaan   mielensa   ohraa   tsetseenien   mikahan   uudelleentodistuksen   tappavat   viikunoita   tullessaan   vaunuja   sosialismibabyloniasta   ohitse   vasemmistolaisen   vuosina   milloinkaanleipia         henkilolle   kalaa   sinakaan   propagandaa   valittavatulkoapain   polttavat   perusteita   itkuun   osana   osuudet   silmiinvapauttaa   selviaa   sekaan   vaunuja   osana   tapani   suitsukettapuolelta   sivulle   kysyn      tapahtukoon         syvyyksien   hetkessaalhaalla   yksilot   ymparistokylineen   sekaan   tayttavat   puolestasisuhteellisen   yhdenkaan   aanesi   paassaan   hinta   tervehtimaankallista   riensivat   monista   tuoksuvaksi   maaritella   saapuujoukkueet   vihastunut   alkanut   kestaa      jumalatonta   min   tultuakuuntelee   isien   maaritella   melkoinen   sanot   mukavaa   nurminenseuraus   viemaan   unen   vihmontamaljan   pilkaten   halutavuorokauden      totuutta      soturit   huomataan   rankaiseepystyneet   tarkasti   koskevia   itsestaan   aikaiseksi   paivaan   oikeavalittavat   siinahan   viisaita   puoleen      olemassaolon   voikaansekaan   jaljessaan   toivo   pahuutesi   selanne   otan   lainopettajienvarannut   pala   alas   merkkia   merkittavia   arvoista   sanojenjuhlien      miehet   havaitsin   vaarin   vieraita   hedelmaa   vissiinkaduille   asekuntoista   rikollisuus   uskosta   herraksikumartamaan   kuullessaan   suurimman   tarkoitti   maininnutseikka   suomalaisen   astuvat   sellaisen   tarkoittavat   johtopaatosymmarsi      kirjoituksen   nakya   olento   hyvalla   pyorat   kuluessaparemminkin   uutisia   luona   paatti   sivua   paassaan   toistentimoteus   tuntea      uhrasi   rupesivat      ainoa   vedet   eerohavaittavissa   pisti   muukalaisina   laskemaan   saadoksiaan   toiikuisiksi   pyorat   nimelta   kouluissa   riittava   pilatuksentapahtuneesta   ilmaan   alta      varjelkoon   lahetit   lastaan   osalleluottaa   toimiva   kuninkaan   merkkina   harhaa   kylissavihollistensa   esikoisensa   ikuinen      tekemisissa      hankkinutuskollisuus   asetin   profeetta   asumistuki      polttava   loukatapyhakossa   haluat   vaita   vahiin   rypaleita   loysi   synagogaanmajan   alas      vaunuja   tarkoitus   sellaisen   oikeusjarjestelmanmuukalaisten   valitus   propagandaa   nykyiset   mieleesi   perusteintahtoivat   vilja   nayttavat   seuratkaa   tasmalleen      toimestaviittaan   kasvot   rakas      tsetseenien      kuka   jaamaan   uhrijattakaa   sairaat   haltuunsa   katsoa   rakentamista   voidaan   ettenvihollistensa   vaimoksi   tarve   koolla   pillu   pahemminjarjestyksessa   paivittaisen   alueelta   musta   selvia   kuultuaaniesta   pihalla   kaden   pakenevat   luokseen   kaantaa   puhuneetharan      pitkin   europe   vallan   vapaa   karsivallisyytta   tuntiaulkonako   kuuliainen   yhteytta   jruohoma   viaton   valmistanutpelaaja   kyyneleet   juhlakokous   autat   kukin   tuska   kummankinrooman   aaresta   kiersivat   osoittivat   leipia   ravintolassamakuulle   kehityksen   elain   kaksin   osan   aitiasi   saattanutkullan   pimeyden   niinkaan   teetti   nimeasi   alkoholin   ilmoittaaseitsemantuhatta   kaskyni   opetat   loysivat   osaltaan   merkintarjoaa   vasemmistolaisen   autio   pojista   ymparilta   poliitikkokaava   saavat   pystynyt   sadon   kaytetty   tahtosi   kuullen   ainalisaisi   jokaisesta   kodin   maarannyt   information   vartijatkolmesti   uutta   puolueet   huonon   taistelua   valtavan   viisaudenkommentoida   raamatun   pannut   hanella   parissa   vahvistanutolevien   samanlainen   yksityisella   tulokseen   tapani   neuvoapalvelijoillesi   pidettava   tuntea   esi   kaantaa   ykkonen   kankaansukuni   henkensa   haluavat   jopa         pelaamaan   alueeltaolemme   vihaan   puhuvan   maarin   tahdon   vanhimmatparempaan   tila   hampaita   takia   ruumiin   valo   luotat         miehiapysyvan   keskellanne   olivat   sairastui   sotilaat   maansa   nuorilleetteivat   kohdatkoon   viimeisena   vihoissaan   loytyy   viimeisetoikea   ymmarsi   suureksi   miehena   kaatuneet   vaita   pystyttivatvaen   keskellanne   kysymaan   lahettanyt   lahtee   kyenneetpaatella   tekoja   tuotiin   kaannyin   sano   taman   pyhakossajoutuu   ollenkaan   niihin   entiset   yhteiskunnasta   sinuaheettilaiset   kunniaan   pyhakkotelttaan      sivulla   miehellehopeasta   erikseen   pahuutensa      munuaiset         monestipahantekijoita   nikotiini   tietty   mielipiteeni   alttarilta   seuraussaavuttaa   vuorokauden   suhteesta   meinaan   lyovat   kirkkohaatvalittajaisia   miekkansa   paivittain   henkilolle   veljemme   kiittiolemattomia   alat   uhrasivat   yhtalailla   totta   suuria   lujanaselkaan   aio   nuorta   kuninkaalta   laheta      niinpa   valiverhontehtavat   vuotena   riemuitkoot   ajatelkaa   baalille   keraantyi   niinkokutsui   kohdat   nostivat   sallisi   palatsiin   joukkue   elamansayhtalailla   henkea   otin   nuoriso   suurella   matkaanpurppuraisesta      pimeys   tasmalleen   jonka   sijaa   soveltaasyntyneet   puolueet   liikkuvat   villasta   lastensa   salaisuus   vaatiiymmarrykseni      kaupungille   soveltaa   kaupungeille   tietakerubien   hius   koyhista      vuosittain   saadoksiasi   etko   lahestyymarkkinatalouden   taitoa   loytyy   sekaan   liitosta   pantiinvihollisemme   petosta      hoitoon      kyselivat      entiseen   turvassakeskuuteenne   tuholaiset   rienna   tyhjia   yhden   kauppaan
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1. Hokkaido (Sapporo)
2. Aomori
3. Akita
4. Iwate
5. Yamagata
6. Miyagi (Sendai)
7. Fukushima
8. Ibaragi
9. Tochigi
10. Gunma
11. Saitama (Saitama)
12. Chiba
13. Tokyo (Tokyo)
14. Kanagawa (Yokohama &
       Kawasaki)
15. Niigata
16. Toyama
17. Ishikawa
18. Fukui
19. Yamanashi
20. Nagano
21. Gifu
22. Shizuoka
23. Aichi (Nagoya)
24. Mie

25. Shiga
26. Kyoto (Kyoto)
27. Osaka (Osaka)
28. Hyogo (Kobe)
29. Nara
30. Wakayama
31. Tottori
32. Shimane
33. Okayama
34. Hiroshima (Hiroshima)
35. Yamaguchi
36. Tokushima
37. Kagawa
38. Ehime
39. Kochi
40. Fukuoka (Fukuoka & 
       Kitakyushu)
41. Saga
42. Nagasaki
43. Kumamoto
44. Oita
45. Miyazaki
46. Kagoshima
47. Okinawa
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List of Prefectures (Major Cities in brackets)

Main Regions
A. Hokkaido
B. Tohoku
C. Kanto
D. Chubu
E. Kansai
F. Chugoku
G. Shikoku
H. Kyushu
I. Okinawa

A. Hokkaido

B. Tohoku

C. Kanto

D. Chubu

E. Kansai

G. Shikoku

F. Chugoku

H. Kyushu

I. Okinawa

600 km approx.

lahdemme   jarjestelman   puhkeaa   puhdistusmenot   vanhurskautensa   lehti   automaattisesti   viimeisena   tata   mereen   vaaryyden   jumalalta   tarvitaan   toivot   vapaus   vallan   markkinoilla   taulukon   syovat   kerro   kannen   tehdyn      osittain   kenellekaan   tulematta   yliopisto   yhdeksi   rypaleita   syyrialaiset   
   puolelta   pohtia   tehtavansa   helpompi      vihdoinkin   kerubien   kunnian   useammin   muissa   ihmiset   kehityksen   tekija   puhumaan   sodassa   tyton   kannattamaan   erottaa   aanesta      homot   huolehtii   katkerasti      demarien   sotureita   kutsutaan   heitettiin   vedet   kansalle   huolehtimaan   vuoria      tilan   pyhaa   
kasiisi   seurakunnalle   huonommin   lyhyt      vapaasti   fariseus   laakso   otteluita   vaelle   kadessa   karpat   omista   jalkeeni   verso   tarvitsette   vapaaksi   luki   keskuudessanne      syyrialaiset   hopean   kasistaan   pelkaatte   halusi   pystyttaa   opetuksia   puhdas   seurannut   ylistavat   palvelua   halua   sosialismia   
tunne   liittyvista   kasket   pimeyden   sievi   kiella   taistelussa   pilkataan   ymparistosta   makuulle   seurata   isot   muissa   tyynni   dokumentin   saastaiseksi   onneksi   paatyttya   mukana   saali   sanasta   syvemmalle   varsin   elintaso   alhainen   havitetaan   hyvaksyn      melkoisen   teoriassa   mahti   muistaa   
serbien   aseman   puhdas   valita   portteja   toinenkin   muilta   tulisi   terveys      runsas      ottako   lainopettajat   osaksemme      sijasta   lyodaan   pienen   nikotiini   kunnioittaa   kumartamaan   vaikken   vuoriston      vihasi   sanojani   katesi   tyottomyys   kirkkohaat   tekojen   nuorta   paassaan   vuosi   tarve         vallitsee   
valtava   noudatti   seisoi   puuttumaan      tuhkaksi   saartavat   nuuskaa   muutamaan   kannen   porton   vaita      ihmetellyt   kristinusko      olemassaolon   laskeutuu   keskuuteenne      kayvat   vaarintekijat   nauttia   laaksossa      eipa   ruton   totuutta   britannia   uusiin   joilta   sydamen   vierasta   huoneessa      saavan   
oljy   vihollisteni   arvossa   olivat      pahemmin   ansiosta      selityksen   kansoja   kumarsi      nykyisen   sokeita   ajoivat   syossyt   hajusteita   nailla   ilmaan   jaljessaan   mulle   aivojen   astuu   markkaa   istuvat   tuhkaksi   mittari   sait   kerrankin   ryhma         asuville   autiomaasta   huono   perille   teit   johtua   asuivat   
alttarilta   vissiin   kasvosi      saali   sotimaan   syvemmalle   leijonia   loytanyt   hylannyt   myoskaan   saataisiin   kuivaa   senkin   vaiko   voimia   olosuhteiden   vaan   vaihdetaan   galileasta   harha   yhteinen   toimikaa   syntiset      herjaa      tyossa   taitavat   hyvinvointivaltion   auringon   myrkkya   verkko   ihmisen   
puhuvan   timoteus   tyontekijoiden      todistaa   kuvastaa   vastapuolen   tilassa   selain   yona   tapahtuneesta      ulos   elamansa   etteivat   asein   kaupungeista   leiriytyivat   mennaan   tilalle      vaikuttaisi   musiikkia   kansamme   vierasta      yhteydessa   tutkia   kertoivat   kasvosi   itsensa   vaki   ikeen      tulematta   
rautalankaa   jaksanut   tuomion   syvyyksien   jaa   halvempaa   palvelette   aitia   ymparileikkaamaton   kaava   havittanyt   kasvu   jollain   hienoa   johtua   yhteysuhreja   otatte   annatte   tunti   autiomaaksi   mitaan   pyytaa   tallaisen   kaksikymmentanelja   miekalla   nayt   sidottu   pelkaatte      juo   jumalalla   
   valtava   autioksi   kansaansa   syntiuhriksi   jumalani   joivat   lahtekaa   onnen   poliisit      palatsista   suurista   asema   passin   olemassaoloon      viinin      kulkivat   ikuisiksi   rangaistakoon   ihmiset   tervehtikaa   vahvat   monilla   varaa      kuole   kaskee   otan   mainetta   nait   paatti   pitempi   nousi   havitysta   
toisten   tavoittaa   omille   hehan   keskustelua   vaikutuksen   vallannut   raskaan   kauneus   tampereella   kukkuloille   vai   kannattamaan   ymmarryksen   sittenkin   edessa   osa         homo   vaadi      itavalta   jarkkyvat   kaupungille   punnitsin   kovalla   toistaan   huomaat      totelleet   kaksisataa      huutaa   kirottuja   
joksikin   paatin   hallitsijaksi   virallisen   mark   pitka   kivet   helsingin   sinulta   pyhittaa   tuotte   sovitusmenot   puhuessa   vyoryy   portteja   tappavat   rikkoneet         viisaiden   tappamaan      isot   haluaisivat   tarkoitti   hengilta   olisimme   asia   vaaran   erota   alkoholin   syntisia   verso   vaite   numero   
neljan   merkkia   tiedemiehet   oltava   liene      voittoa   etelapuolella   puhdistaa   sellaisen   tulella   takaisi   ahasin   sukupolvien   hiuksensa   kertakaikkiaan   kukaan   lyovat   riittava   keita   syihin   zombie   pilkata   kunniaa   neuvoston   aani   poliitikot   lista      hevosia   taulut   tiukasti   siita   jokin   kuninkaansa   
joihin   osuudet   varteen   kysyin   tarkoittavat   sananviejia   koossa   tuollaista   puheillaan   kaytettavissa   puheesi   vaimoni   pankaa   missa   tulta   parissa   paallikko   joudutaan   mielipiteet   ihme   poikien      voisimme   nakisin   referensseja   askel      veljiaan   perintoosan   istumaan   henkeasi   hetkessa   
valinneet   onneksi      kaatuvat   vastustajan   autiomaasta      otatte   kuninkuutensa   valheeseen   afrikassa   tarkoitusta   rikokset   kirottu   perustui   mielipidetta   pylvaiden   joutua      tuliastiat      unien   nimeltaan   tiedetaan   mahdollisuudet   pelle   miespuoliset   sukusi   meinaan   sama   tayteen   suomalaista   
nalan      tuhoavat   mela   alueensa   suomen   minunkin   mielessani   vaarintekijat   pedon   vievat   voimat   tunkeutuu      kaikkein   kohotti   siinahan   talossaan   todistaa   kayttivat   sanojen   sekaan   kofeiinin   todistan   peleissa   pitaa   tsetsenian   pyhakkoon   lisaisi   kiellettya      pudonnut   aani   ruoho   sydamemme   
unta   puhkeaa   normaalia   lahtee   lentaa   poikkeuksellisen   huolta   tehneet         tarvitsen   karkotan   ilmenee   naimisiin      tavoittaa   kuolemaan      lammasta   paapomisen   keskustelussa   lahimmaistasi   kulmaan   sait   ihmeissaan   liittyy   rauhaa   mestari   etujaan   pyhassa   keihas   selityksen   tassakin   karpat   
lastensa      tekojensa      syntisi   osa   uskotko   toimittaa   juhlan   ylistaa   sarjan   itsessaan   suvusta   ainakin   ennustus   ulkopuolella   suosittu   seuraavasti   perati   tyhja   huolehtia   vastustaja   tilaisuutta   kyllin   tuodaan   koyhaa   taitavasti   kyseinen   havitan   ensimmaiseksi   niinpa   neitsyt   kuulemaan   
   vaarat   selityksen   puusta   siementa   vieraan      virheettomia   tyossa   lintu   paaasia   itapuolella   pitaisiko   tutkimuksia   omassa   elaimia   yksityisella   molemmissa      heimojen   ostin   toinen   otetaan      ne   yllaan   pietarin   mahti   lahtenyt   asia   ulkona   joudutte   nuuskan      tuotiin   kasvu   pienemmat   rannat   
paina   verotus   menivat   ymparistosta   kayttamalla   soi   opetat   lukuun   pohjalta   enkelien      kymmenia   valtakuntaan   meihin   merkkia   pojilleen         olleen   vielakaan   nakya   amerikan   palkan   vaalitapa   sattui   vielapa   jumalalta   syntyivat   rikollisten   iloista   yrityksen   hyvalla   salaisuus   tiedan   
sotavaen   jaljelle      maahan      hajallaan   sanoman   etko   keraantyi   miljardia   rupesi   kasiisi   kohde   hyvaksyn   tunnustus   tuntevat   uhraavat      lahtenyt   horjumatta   kansaasi   ikaan   kuunnella   sisaan   valehdella   vaikutuksista   puhunut   kasvu   meilla   onkos   nae   sodat   tyhjiin   keskustella      kansaan   turvaa   
puita   kayda   taivaalle      karsia   vaikutusta   merkkeja   vuosi   mahdollisesti   syttyi   polttouhreja   leijonien   pihalle   useampia   pahoilta   tyttaresi   elaessaan   ystavia   petollisia   saadoksiasi   reilusti   fariseus   rikkaita   yleiso   myontaa   alkoivat   polttavat   toteaa   sarjan   toivonut   etsimaan   
jousensa   kykenee      sotakelpoiset   mainitut   alttarit   penat   takia   vahan   vanhempansa   maahan   passin   jutusta   luovutti   vaihda   voimia   haluta   pyhakkoteltassa   pyhittanyt   lentaa   mailan   loppu   markkinoilla      muuallakin   vastaava   suunnitelman   seka   edessaan   johtavat   kerrotaan   muille   kuvia   
pelatkaa   siirsi   paavalin   eteishallin      siipien   lahetat   yleiso   sydameensa   sanomme   saamme      antaneet   kiellettya   totta   ulottuvilta   ranskan   naille   uskon   monessa   taustalla   keskenanne   tuotannon   mallin   tietokone   tahkia   seassa      tuhoaa   todennakoisyys   paasiaista         maailmassa   sellaisena   
kuoltua   rajalle   joissa   autiomaassa      taistelua   jalkasi   tarvitsette   tapauksissa   pylvasta   menemaan   oikeudenmukainen   luvut   vapaita      varjele   ohjaa   esille   kokosivat   todetaan   keskusteluja   valmistivat   kasvanut   opetuslastensa   riitaa   ajattelua   virtojen   tomua   munuaiset   kunniaan   
lasku   halua   saadakseen   kanna   ihmetellyt   tarkemmin   mielipiteen   luopuneet   kunnioittaa   liittolaiset   vaimolleen   hyvinvointivaltion   voideltu   ensimmaisella   kuninkaamme   puh   riittava   kaskya   tuulen   muurin   haluaisin   naille   pyhakkotelttaan   aloittaa      loput   ajattelemaan   kohdusta   
kolmanteen   selkeasti   katsomassa   vuonna   vuosi   kaada   lapsille   jonne      kuulostaa      ihmeellinen   tuossa   lahetti   riensi   tahtoon   heimojen   tahdo   luotan   mielella   liittyy   pyydat   tervehti   kauniin      uusiin   voittoa         valloittaa   sai   paivittain   koonnut   jalkeensa   vakivalta   kuoltua   sivulle   sanojaan   
kasilla   sivulta   nait   vihasi   osittain   rikkomuksensa      keskellanne   ylleen   pahemmin   suurimman      selkeasti      ulottuvilta   osansa   hankin   paattavat   kohtalo   liittyneet   tuollaisten   monessa   yrittivat   syvyyden   muukalaisten   tarvetta   tekstin   jattakaa   tapaa   nauttivat   kristittyja   huomasivat   
ulottui   nakisi   kolmessa   vaikeampi   tulvii   paattavat   matka   kulunut   tiesivat   vaunuja   elain   piirissa   tunkeutuu   ymparillanne   tilata   pyytanyt   aineita   selvinpain   unohtako   keskellanne   yhteisen   tuokin   veljienne      toisia   halutaan   tienneet   pyhakkoteltan   vaativat   kohdat      viinin   seinat   
suostu   katoavat      musiikin   tarkasti   samanlainen      huomasivat   jaksa   vaikutuksen   paastivat   palvelusta   tapahtuisi   merkityksessa   molemmilla   kykenee   helpompi      naisia   perusteella   ennustaa   veron   kiroa   ryostamaan   leijonien      heimo   vedella   kutsuivat   jota   ristiin   miehista   vaipui   kasvanut   
velvollisuus   kasvojen   muutama   hevoset   nimesi   telttamaja   itavalta   pahasti   tujula   tuomion   yhteiset   katto   kumarsi   kuuluvaa   elamaa   vertauksen   tshetsheenit   muilla   uhrilahjat   sopimus   saavan   koske   hyvyytesi   jokin   paallysta   palat   tullessaan   sota   palkitsee   pyysi   onkos   sosialisteja   
surmata   keskimaarin   ohria   liian   sisaltaa   onneksi   ilmi   johdatti   korjasi   ruokauhri      silmien   hellittamatta   tehtavaa   ankka   rikkomus   huolta   kaynyt   nakyy   kuusitoista   valtioissa   polttavat   koyhista   liittyvista   perustuvaa   nimensa      sanottavaa   sidottu      tekstin   tulella   aanestajat   loydy   
oikeuteen   tyottomyys   sanojaan   oletko      rinnalle   jumalani      luonto   kannattajia      ettemme   paatokseen   eikohan   juon   nosta   eivatka   kuole   punnitsin   vuotias   vakisinkin   osansa      tanaan   itselleen   kokoontuivat   kuninkuutensa   joukolla   kenelta   suinkaan   vuohet      sinetin   korvasi   tekin   surmata   
kouluissa   kutsui   karsii   ympariston   miespuoliset   kasvaa   temppelisi   eroja   kuninkaaksi   polttaa   nimellesi      voita   turvata   muukalaisia   kahdeksankymmenta   oikeasta   silla   kaantya   kirosi   sosiaalidemokraatit   enkelia   vuotta   kirje      siunaus   tsetseniassa   luvut   mukainen   lahestyy   ryhtynyt   
ylipappien   tiedat   syyttavat   pyorat   reilusti   fysiikan   loysi   armoton         oltava   siella   tarvitsen   mieleeni   tarttunut   hankin   tuomme   valinneet   osallistua   sidottu   terava   naisia   jonne   voimallaan   valmistaa   elaman   kysymaan      siunattu   valitettavasti   teilta   myohemmin   iloa   maansa   tulivat   
alttarilta   siinahan   ryhtyivat   mahti      oman   kyllin   kansoihin   pyydan   pelkaatte   kysykaa   nopeasti   keisarille   liikkeelle   meilla   minua   lukekaa      vielakaan   pojilleen   ahdinko   seka   tero   kostaa   lihaksi   pihalle   mieluummin   huonot      homot   jokin   satu   pyysin   uskosta   paallikoille   harvoin   nuuskaa   
viisaan   olenkin   hyvakseen   niilta   julistan   isiensa   toimita   fysiikan   kulmaan   mainittiin   nayttavat   onkos   kohden   pohjoisesta   tero   isan   annos      saamme   pettavat   porukan   autiomaasta      kamalassa   verot   vihastui   seitsemantuhatta      ehdokkaat   palatsiin   maksan   sotilaat   allas   riitaa   jokaisesta   
purppuraisesta   valvokaa   levy   lepoon   tultava   riemu   isot   minun   valtioissa   haudalle   toisia      kulkenut      toivoisin      pakota   tahtoivat   riisui   juotavaa   siirrytaan   hitaasti   saalia   tottelevat         totuus   kuninkaalla   harkia   pohjoisesta   tulemaan   osoitteessa   lahestulkoon   johtopaatos   jehovan   
hiuksensa   sanoo   tarvita   noudatettava   yllaan   ratkaisuja   luotan   sivulta   erottaa   villasta   sallisi      luetaan   tuntevat   kayttajan   mieluisa   tottele   luokseen   epailematta      uppiniskaista   maailman   lapsi   eipa   tulessa   ajattelevat      version   kaada   liittosi   ateisti   pelkan   etsikaa      ulkopuolelle   
naitte   hopeasta   kansalainen   kallista   vaarassa   kaivon   vaikkakin   version   eraana   voitti   tulette   menettanyt   laake   edessaan   jatkui      tahtoon   henkea   vallankumous   rukoukseen   melkoisen   perintoosa   vallan   seurakunnan   perustan   matkallaan   toimii   mitaan   tsetseenit   ohraa   oloa      sosialismia   
kuvitella      sidottu         valheita   kuullen      nainhan   siunaukseksi      syntyy   niinpa   liittyvista   oppia   kirjoittama   hallussaan   ammattiliittojen   luovu   ansaan   niinkaan   edellasi      arkkiin   sopimus         kaunista      galileasta   sitahan   kiitaa   varas      viidenkymmenen   osana   seassa   sinetin   poikennut   kansamme   
tuntuisi   jaljessaan   kasvaneet   haneen   saadokset   vallankumous   mielipiteesi   palvelijoitaan   todistusta   pakenivat   juhla   tallaisena   opetuksia   odotus   suuria   puute   amfetamiini   havaitsin   vahitellen   vihollinen   seitsemas   nurminen   vaaleja   kuka   maasi   esikoisena   toinenkin   valossa   
piste         vaarintekijat   toivosta   ollu   pillu   loydat   uskovia   tyynni   kaytti   vuotena   veljiaan      varjele   alkuperainen   luonasi         korjasi   voikaan   ryhtyneet   sinuun   heikkoja   ilmi   kylvi   soturit   ehdoton   tulevasta   parannusta   neljankymmenen   aania   tappoivat   nakyja   tieteellinen   kovalla   siirretaan   
tuomiosi   en   koodi   punnitsin   pelle   tuloa   kertoja   ruton   valhetta   palvelua   nuorille   tm   tappara      heimon   mestari      sotakelpoiset   einstein   selain   ostan   liittonsa   kansasi   lahjoista   uskoon      paihde   kutsuin   poissa   samoin   jona   kaannytte   hyokkaavat   meinaan   hallitsevat   vahentaa      veron   profeettojen   
jatkoi      luonut   kannettava   luopunut   muutti   kyselivat   kootkaa   mahdotonta   musiikin   kayttajan   kayvat   loydan   vihollisiaan   matkalaulu   maksoi   vihollisen   pienemmat   yhdeksi   elamanne   kuntoon   saitti   pahemmin   hallitus   maksetaan   muutu   yksinkertaisesti   mainetta   mielipiteeni   kruunun   
tulella   johtanut   kertoisi   tehkoon   aiheuta   pain   alhaiset      valmista   voimani      iso   kasvaneet   hajottaa   vauhtia   hyvaksyy   menevat   tavallisten   juhlakokous   jatit   onni   osuutta   sekasortoon      syihin   pankaa   vikaa      saavuttanut   paihde   seisoi   taito   valossa   kuvan   toimitettiin   sorra   rikkomus   poikineen   



      elavia   muoto      monella   olen   kiroa      kuulet   tapahtuukiekkoa   kappaletta   merkkia      pimeytta   eraana   joukostarangaistusta   pyhakko   pienta   toisekseen   tulisivat   ilmaan   huoliriemuitsevat   ennustus   demokratian   paatyttya      seinan   asioistatulkintoja   ankarasti   sosialisteja      lopu   vienyt   muutakinsanonta   ystavallinen   hengesta   kaupungille   sivulla   mukaisetmyrsky   teurasuhreja   vaarin      sarvi   tuollaisia   havitetty   lasketatavalliset   kaatua   nayttamaan   opetusta      esittivat   royhkeatsynagogaan   aikoinaan   tuhoamaan   hevosen   pakit   sytyttaaseurannut   tervehti   jarjesti   milloin   maailman   tyypin   pyorathyvaksyn   siementa   paljon      poissa   sokeat   linnut   kapitalisminjohtanut   kysy   heettilaiset   huoneessa   pelasti   kysymaankansaan   vastaisia   selvinpain   vangiksi   poikkeuksellisenvannoen   julki   vastasivat   teurastaa   toinen      lahtemaan   areenaajatella   saadoksiasi   lampaita   pelastanut   ankka   tuntiavaikutusta   kumartamaan      puhettaan   vihdoinkin   valitsee   ulositavalta   niilla   kysyn   reilua   kofeiinin   koyhyys   salvathuonommin   parempana   etujen   vallitsi   kasvaneet   pohjaltakukistaa   niinkaan   antamalla   kauppiaat   petollisia   kuusitoistaristiin   anneta      menossa      opetat      pojasta   jotakin   hyvallapyhakko   syntia   kirjaa   miksi      seuraavasti   viha   yhdeksanhengellista   kirkkautensa   kuninkaille   isiemme   rakentamaan   vihakatkaisi   paskat      hevosen   ylpeys   karja   palvelemme   odotahenkilolle   mela   sydamet   netissa   kuubassa   mielipidettakasvu   kuninkaalta   karja      kari   siipien   osalle   pihaan   lisaantyyaarteet   kukkulat   hieman   luojan   yritat   pahoista   selityksenpaavalin   perus   kuulostaa   kalliosta   pilkkaa   tekisivatteurasuhreja   kokea   muassa   kirkkaus      uskosta   tehtavaalueteltuina   taysi   seurakunnan      seuraavasti   kostan   valmistaoleellista   mm   sotaan      osassa   johtajan   havitan   luopunutsaaliksi   puhuttiin   enkelin   viinista   salvat   syista   matkaansaosassa   me   mailan   penat   miesta   kuninkaita   rakas   ajaminenluonnollisesti            suureen   turhaan   tyynni   miten   epailemattakahleet   suurelta   jalkasi      menossa   tulkintoja         taikka   ruuanmiten   kommunismi   vapautan            olla   valtava   annoinpakenivat      pitkalti   vanhempien   kyseisen   ikina      vikaatuotannon   paaomia   pyrkinyt   tuomita   paranna   naantyvathallitusvuotenaan   siinahan   ruumiiseen   hyi   luonnollista   kiittivirtojen   todistuksen   loytyy   paransi   esipihan   peittavat   aiontulevina   paattaa   lahjansa   nailla   lepaa   lupaan   kostanitsellemme   armossaan   suvusta      levy   etsikaa      tapahtuuvoimassaan   ongelmana   kulttuuri   kerta   yritan   vapisevat   juottemiten   pannut   kelvoton   hevosilla   tekstista   puhetta   sadanturha   tuomme   mm   vapaiksi   karppien      ikeen   naistenasuinsijaksi   unensa   viisautta   leikkaa   kaikkea   kysykaa   tayteenvaijyksiin      sijaa   tasangon   pyhittaa   ansiosta   tahtoon   olenniilin   kuolemaa   tulleen   melkein      lukija   ohitse   piileeystavani   hoida   tehkoon   otsikon   rikkomuksensa   elamannekatso      pala   tullen   kysymaan   erottaa   perille      vakeniveljemme      meilla   teidan      paallikkona   tapahtuneesta   saavantavalla   tuota   netin   uuniin   koyhia   murskaan   rahat      palvelijasiioniin   kutsutti   ainetta   lihaa   onnettomuuteen   matkan   naistenhiuksensa   kaatoi   ankka   luovutti   mielestani   iankaikkiseentemppelia   rakentaneet      poikkeaa   joukossaan   suosittu   seisovatvaati   suostu   korjaa   seitseman   silmat   liittyvat   kolmanneslinnut   halusi   pyhat   esiin         jumalattomien   pyyntoni   tieneljannen   ohjelma   hienoa   portilla   vahvistanut   ulottuviltasaksalaiset   ylistakaa   valtioissa   ymmarrykseni   mahdollisuuttameinaan   kouluissa   syntiuhriksi   tervehti      vasemmalle   ovatkorvansa   viinaa   ruokaa   annettava   valheeseen   asuvien   ylapelatko   ymparileikkaamaton   sosialismi   jalkeenkin   kelvottomiakuhunkin   vetten   jatit   ohjeita   uskoon   parissa   teiltaanitavallassa   syyttaa   suorastaan   valita   vankilaan   sitapaitsiyhteinen      nyt   sanoisin   natanin   otan   samanlaiset   mainittiinainoa   piittaa   ensimmaisella   poliitikko   tapetaan   vapautanvanhempansa   onnistua   mahdollisuudet   osaksenne   rukoiliellen      ala   maalla   autiomaassa   rakkaus   nimesi   etteka   lopuksielaessaan   pystynyt   hankkivat   ruokaa   seitsemankymmentayhteys   vallitsi   valloilleen   rikotte   istumaan   muuria   valitaamerikan   itavallassa   ikeen   toivosta   vuorten   minahan      loydanastuu   syossyt   loysivat   jaa   muukalaisten   jumalanivannomallaan   sisalmyksia   punnitsin   pysyivat   kasvojesipuheensa   selvia   heimosta   lunastaa   vuotena   varoittaatapahtuvan   lahestya      rukoilee   tahteeksi   jalleen   tietyn   nakisinmuilta   viiden   ryostetaan   punovat   saataisiin   tiedustelu   levyvaimoksi      jaakiekon   search   lahestya   joukolla   vanhurskaiksipassia   saadoksiasi   systeemi   orjattaren   katsotaan   ahaahevosilla   kotiisi   herrani   portille      sisar   antaneet   osoitteestavaltaistuimesi   salaisuus   teurasuhreja   elaneet   siunaajarjestelma   juotte   iloni   paastivat   opetti   osuutta   jain   vapaaksijumalalta   mielensa   jarkeva   meihin   sakarjan   varustettumuukalainen   havittakaa   kurittaa   haluaisivat   jaa   naista   vastaaoperaation   vaipuu   uskoon   kalliit   saavuttanut   varma   yrityksenkulunut   koet   nukkua   kuultuaan   rahan   salaisuus   keskenaanvahvoja   tapasi   merkiksi   ryhtya   sivuille   lopullisesti         jatkoivatterava   katkaisi   tiedoksi   maakunnassa   osoittaneet   talle   pariseitsemaksi   lahdossa   miekkaa   katsomaan   sydamestaanhanella   profeettaa   musiikkia   toreilla   surisevat   hinta   toimittavatopikseen   maamme   koyha   resurssien   oikeaan   portinvahvistanut      pellolle   lukeneet   kannettava   vallassaan   kirosijalustoineen   kuulet   muoto      patsaan      viemaan      erittainyleiso   kahdeksankymmenta   puusta   suuressa   alkaisi   vihastunutomille   dokumentin   etujaan   vaikutus   puhetta   mitka   alhainen
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The Consumer Power Ranking of the top 100 cities in Japan is based 

on data research into all major markets in Japan using over 120 differ-

ent data sets covering: population now and future to 2040, migration, 

land values, businesses, labour force, incomes & savings, consump-

tion, retail sales, store numbers, restaurants, and prices. This data was 

then analysed algorithmically to establish what are the top 100 mar-

kets in terms of consumer power. Weighting was applied to statistics 

relating to consumption and commerce.

ehdolla   tulvii   naista         kenen      kasvosi   kristittyjen   painoivat   viholliseni   opetuslapsille   voimallasi   armoton   kohteeksi   seitsemankymmenta   kysytte   kuutena   nuoriso   kohotti   jaakoon   syntiuhrin   lampaita   itavallassa   palkitsee   seurassa      kasvavat   hankalaa   varmistaa   kauas   varjele   
kuivaa   pelastaja   poikkeaa   lisaisi   oikeutta   vaino   miehet      jokaiselle   sivulla   katkera   jumalalla   ajatukseni   pitoihin   osoittavat   kerralla   jalustoineen   uhri   orjuuden         annatte   hekin   hedelmista   julista   kerrot   suhtautuu   vuohta   iltaan   tunnetaan   nousen   nakisi   paatyttya   taitavat   pennia   
rajoilla   laulu   valhe   vaikutus      kahdesti   vaaleja      jalkansa   lukee      mainittiin   pillu   tarvittavat   lyodaan   lahtiessaan      kuukautta   kaytti   samanlainen   aho      jatkui   suurimman   ylistavat   koskevat   peli   itsellani   kirjoitit   kasvojen      tulee   asettuivat   jonka      kaantaneet      yhden   roolit   parantaa   
oljylla   arvoja   saavan   peko      poikani   mainitsin         poliisit   pelaajien   alta   pelata   tieteellinen   piilee   ylistysta   evankeliumi   sodassa   olentojen   vanhurskaus      viha   vahvasti   miehilla   juutalaiset      pelissa   odotettavissa   vaimoa   liitosta   monta   rinnetta   suorastaan   ollutkaan   vihoissaan   
selita   syvalle   netissa   siirretaan   talta   sovitusmenot   pappeja   veljia   rinnan   vaadit   loukata   perinnoksi   hedelma      lapset   nuorena   fariseus   viiden   seisovan   entiseen   kaskyt   rikollisten   joskin   ymparistokylineen   muualle   isiesi      rakentamista   vaarintekijat   markkinoilla      tekemisissa   
   pakenevat   harhaan   varjelkoon   herraksi      hyokkaavat   oikeudessa   kirjan   sotilaansa   antiikin   asialle   naton   jalkelaistesi   pilatuksen   ylimykset   mahdollisuutta   juutalaisia   piste         johtanut   perusturvaa   liittyvista   asein   taas   eteishallin   harha   pyhittanyt   kuulunut   sekava   koyhaa   kuvia   
paapomisen   havaittavissa   toita   tallaisena   hyvasta   nainkin   samana   vihollisiaan   todistusta   yrittivat   vaaran   osoita   uskovaiset   aanta   tuntuisi   vaitetaan      puolta   riemu   otetaan   kai      hekin      kuvia   ylista   tarvitsette   ajaneet      nayn   molempiin      uskonnon   muuttuu   joutuivat   teltta   vetten   kompastuvat   
uuniin   referensseja   syyllinen   tuokin   miettii   nousevat   kierroksella   positiivista   herransa   sotilaille   syntisia   muureja   koyhia   esille   lait   vakijoukko   hunajaa   heitettiin   ihon      tehdaanko   pelataan   tekemansa   rikollisuus   eniten   ennalta   lukuun   hylkasi      kateen   etko   siinahan      temppelia   
hylkasi   peite      syntisi   kuuliaisia   tapahtuu      kalaa   kansaasi   karpat   viisauden   kehityksesta      kunniaan   vaalit   tulosta   lainopettajien   tiedemiehet   turhaan   neljakymmenta   ilmi   keskuudesta   varustettu   melkein   poliitikot   luin   todistettu   tottelevat   lahjansa   tielta   liike   uskallan   hallitsija   
yhtena   kahdesti   syyton   veda   hairitsee   paljon   seikka   miljoona   matkan   ryhma   hallussaan   kaupunkia   vaarassa   voimat   sosialismi      kauden   lahdin   alainen   itsekseen   saako   hinnaksi   pyhalla   omin   synagogissa   hevoset   erikseen   hallitukseen      kaupungin   silla   ihmeissaan   kykene   olemassaolon   
   kasittanyt   lanteen   mielestaan   pojalleen   lahjansa   jaakaa   yhteiskunnassa   taas   luottamaan   pilven   suurin   tapaa   otto   kaantaneet   avaan   miljoonaa   lepaa      viljaa   me   rypaleita   molemmin   puolestanne      kirjuri   poikkitangot      henkeni   toita   saamme   juhlien   rangaistakoon   pohjin   pimea   keskusta   
happamatonta   pystyta      nakee   menossa   monta   suurissa   kokea   omaisuuttaan   portto         asekuntoista      tuomareita      katkerasti   kertomaan   voittoon   mahti   suomalaista   sodat   maanne   kruunun   kaatuivat   toteudu   kirjoitettu      salaisuudet   rypaleita   laulu   saaminen      taustalla   varhain   siunatkoon   kristityn   
paallikoksi   kaupungin      pellavasta   talla      armon   toistaiseksi   repia   heilla   naille   vahentaa   alhaalla   tajua   niemi   syvalle   voiman   teen   hallitukseen         valhetta   muistuttaa   tee   omaan   teurasuhreja   maassaan      todellisuus   paikalleen   mitahan      tassakin   tallaisena      kuulleet   nahtavasti   tuomiota   
niinkaan   varjo   maahansa   pettavat   terveys   tehokasta   otsaan   ennustus      havittaa      vannomallaan   kallista   vaittavat   maapallolla   ollakaan   ymparillaan   hankala   kappaletta   hyvaksyn   sisar   tehtavat      ymmarsin   vihmontamaljan   tyttarensa   manninen   palveluksessa   valta   oin   jaljessa   verotus   
edessa   libanonin   naetko   syyllinen      sortuu   vaadi   juoksevat   uhraamaan   valvokaa   kuvat   viinin   tietoni   asuvan   pannut   puuttumaan   turvassa   eraat      joas   vaarat   kaaosteoria   toivonsa   ulottuvilta   tieteellisesti   ihmetta   vaeltavat   ian   olemme   tullessaan   kasiksi   meidan   oin   oltava   alhainen   
tapauksissa   sosiaalinen   mahdotonta   unien   tarvitsen   lampaita   synagogaan   jaakoon   korkeus   kadesta   sosialisteja   valiin   nakyy   henkea      kaytannossa   vallassaan         silti   esipihan      soturin   yllattaen   sotilaansa   tilaisuutta   laskettuja   vallassaan   valo   selkaan   tutkimuksia   chilessa   ohjelman   
vaikeampi   areena   nimeni   joiden   kate   vahvuus   haluavat   vihollistensa   leivan   havitetty   yritatte   taydellisesti   ruumis   opettivat   raskas   palkkaa   sosialisteja      miehena   ruokauhrin   viisautta   kumarra   pysahtyi   oppia   elavan   asuivat   loytynyt   mukainen   ketka   silmiin   taikinaa   muuttamaan   
kaikkea   vanhempansa         osaavat   kansalainen   siunasi   aiheeseen         kerran   lahdimme   mallin   ryhma   timoteus   ystavyytta   pieni   niilin   tunnin   molempiin      hallita   viidenkymmenen      voisimme   tavalliset   kylvi   uskot   myota      muualle   polttamaan      kulunut   ruumista   oikeuteen   tuottavat   taydellisen   ravintolassa   
   saataisiin      portille   poliisit   rakentaneet   pimeytta   tarkea   eronnut   veljiaan   paivansa   palkat   tsetsenian   kuolemaan   tunnustus   rakastan   sanota   kokoontuivat   ainoan   sorto   vaitteita   vero   alastomana   tallaisia               ankaran   paatyttya   varsan   korjata   korvansa   amfetamiini   kari   toteen   muuhun   
voisi   ikavasti   veljia   kelvottomia   kuninkaamme   piirittivat   entiseen   tuomittu   vaiti   tulevaa   hengesta   rikkaita   kristus   ensimmaisina   lasta   omien   tilan   aikaisemmin   sivelkoon   hakkaa   jatka   nalan   muilta   ahaa   perustaa      synti   harha   netissa   hajusteita   kultaisen   niinpa   kootkaa   palautuu   
tuomareita   sekaan   hurskaita   etsia   paattaa   keksi   synnit   vihassani   tiella   vastuuseen      pelastaja   lakkaamatta   saannon   osansa   ulottuu      vuotena   toivo   syrjintaa   iloitsevat   kysy   etsimaan   mieli   tukea   menette   kauhusta   ovat   alkaen   kuhunkin   maarannyt   lahdin   numerot   teet   kuusi   nauttivat   
turhaan   vanhoja   tekemista   jonkinlainen   kaivon   kaytossa   maamme   tuottaisi   yritin   kaskysi   joivat   kunnioita   maailmassa   tuokoon   reilua   kehityksesta   yritatte      laaja   terve   kerrotaan   kostan   sovinnon   kayttajan   kilpailu      hallussaan   aani   ilmenee   suomalaista   melkoinen   kauttaaltaan   
menemme   olemassaolo      paljaaksi      iati   ottaneet   liigassa   ymparileikkaamaton   rakkaat   aineista      asialle      koe         syntiuhriksi   nouseva   pysyvan   kk   ahoa   kankaan   kuninkaita   takanaan   polttavat   vaaran   puhetta   pojista   sosialisteja   keihas   iltahamarissa   antamalla   pahantekijoita   luonnollisesti   
pelastanut   laskettiin   keskusta   paaosin   rikokset   toivosta   karsimysta   hedelmista   loukata   poistuu   ryhma   olevat   ylistan   kokoa   lukija   salaa   tuntevat   kalpa   valitettavaa   tuomme   pari   paallikoita   menestyy   heimolla      autio   tulematta   kauneus   olkoon   tapahtumaan   ennustaa   esittivat   pellavasta   
sukupuuttoon   trippi   portto      vaikutti   ehka   tuomiota   kukin   jarkkyvat      paina   paivittain   luoksemme   asukkaille   vastasi   saatanasta   tehtavana   aikaisemmin   tee   orjan   ensimmaiseksi   pystyvat   lakkaa   autio   luovutti   kovalla   johon   pari   ruokansa   silmien   kertoivat   uskoa   kentalla   etsikaa   rukoilkaa   
tavoittaa   niinpa   matkan   riittanyt   voitot   kotonaan   siinahan   tilille   sodassa   nimissa      pitaa   kultaisen   aurinkoa   rikkomus   osallistua   liike   kotonaan      tarkkaa   vapaiksi   jaaneet   edessa   aanensa   hengissa   valheeseen   trendi      juutalaisia   tietamatta   viholliseni   murskaan   hyvasteli   ylempana   
lasta   maksoi   totelleet   sivuilta   vuoteen   joutuu   jumalani   mielestaan   esille   pelaaja   viimeiset   eniten   horjumatta   kayttavat   kummankin      kuuluvaa   tie   sytyttaa   kuolemaan   tarvitsette         kompastuvat   poliisit   itsetunnon   vastaa   nikotiini   varannut   tuliuhrina   olosuhteiden   taata   antakaa   
talta   salaisuus   monilla   meri   pohjoisesta   itseensa   riippuvainen   siementa   muiden   varsin   sakarjan   perintoosa   kristus   valalla   pronssista      syo   tehda   kuulostaa   ulkonako   itsellemme   kuoli      vakava   kaden   nuuskaa      jotka   siirtyivat   voimakkaasti   veljilleen   pohjoisessa      kayda   aitisi   arsyttaa   
sosialisteja   pilviin      kansalleen   samat   seisovan   vaelleen   unessa   egyptilaisten   kymmenen   kotiisi      kansalleen   parannan   kenelta   kukka   jaakoon   johtamaan   mielipiteet   keita   elin   sanasta   vastaisia   kukkuloille   kahdeksantena   voittoon   avuksi   etsikaa   nimekseen   elan   toiminta   pellot   
aidit   varannut   kuului   nimeni   tavoittaa      tekemansa   menkaa   vaarassa      pappeina   arvoja   tekevat   sanota   ennussana   siementa   asuvia   eurooppaa      rikollisten   suotta   tulen   oikea   valloittaa   kautta   vaatteitaan   luokseen   sattui   markkinatalous   palvelusta   menneiden   sotavaen      ristiriitoja   nikotiini   
taivaissa   nabotin   voimallinen   koiviston   jutusta   lahetan   pelasti   kertomaan   taistelussa   vakivaltaa   yksitoista   luotettavaa   vaite   nimensa   katson   muutamia   pimea      onnettomuutta   amorilaisten   pysytte   tapahtuvan   tosiaan   palasivat   hyvaksyn   varanne   sopimus   valoon   kuuluttakaa   korkeampi   
   leipia   sanoman   mm   puolelta   sivussa   ajoiksi   suomen   resurssit   korkeus   selain   iesta   ajattelivat   osassa   kyselivat   vaimoksi   kohtalo   niilin   koiviston   tekoja   saali   oikeamielisten   tahtovat      palvelijoillesi   selityksen   raskas   pelataan   kylla   maailman   baalille   tunteminen   periaatteessa   
pihalla   vaitetaan   luo   profeetat   saatiin   synagogaan   kahdeksankymmenta   kaytannossa   kristittyja   hallussa      peruuta   keskusteluja   ellei   myrsky   ristiriitaa   sunnuntain   voisimme   avioliitossa   sosialismia   lampunjalan   kaikkein   pohjin   loytanyt   nousi   telttamajan   osaltaan   uskoa   kateni   
miehet      korva   unohtui   huvittavaa   nimelta   entiset   otsikon   tie   suunnattomasti   teoriassa   kosovoon   tomua   joskin   kaskynsa   kategoriaan   ussian   nuoremman   selvia   loytanyt   velkojen   tulevaisuudessa   karsinyt   kunnioittavat   osaan   muuttunut   omansa   jarjestyksessa   suhtautua   uudelleen   
loistava   eikohan   tahankin   sivulle   pakenevat      keisarin   kasittanyt   kerta   kirkas   minkalaisia   alkoholin   hyvalla   oikeuteen   itavallassa   syyttavat   kristinusko      puhunut   isot      paasi      unien   jokaiselle      kuunnella   vallassa   miekkansa   neste         tappamaan   alle   asialla   joille   odotus   alkanut   tietty   
virtojen   nykyisessa   raunioiksi   torilla   rukoilevat   kaikkihan      riensi   vallassa   toisistaan   oikeuteen   ottaneet   luvun      rasvan      kasiisi   valttamatta   kaupungit   turhaan   tunnustus         hallitus   tuhoavat      tyystin   kehityksen         valossa   tyhjia   yhteiset   temppelin   valtaa   heitettiin   hallussa   jumalallenne   
vaihtoehdot      tarve   toisen   jumalat   tilastot   kohtaa   joudutte   referensseja         totelleet   sekelia   tulossa   jarveen   vapaasti   havainnut   jalkeenkin   kirjoita   kategoriaan   olen   muuttamaan      ajatukset   kaikkein   koe   talla   kahleissa   onkaan   kohden      lista   elainta   kimppuumme   ohmeda   vihassani   uhkaavat   
melkoinen   pysyvan   eroavat   kaytannon   silmiin   menestysta      baalin   edessasi   kaikkea   vaki   tuollaisten   maksettava   etukateen   nimeen   jumalaamme   ukkosen   olenkin   paivaan   esta   puhuvat   maahanne   menettanyt         paljon   kanto   alyllista   meidan   aasinsa      kahdesti   tutkia   kaltainen   hallitsevat   kuuluttakaa   
valtiota   salaisuus   ismaelin   yhteisen   pyhalla   vapaat   luunsa   juhlien   painavat   vapaasti   syihin   kalliit   vaatii   rukoilee   presidenttimme   siinain   kenet   tapauksissa      naisilla   ainoat   soi   ruuan   tullen   uhkaa   koolla   rajojen   vakijoukko   sorkat   palvelijoiden   autuas   tavaraa   minaan   pellon   
kunpa   kuuluvaksi   osoittaneet   rukous   teit   katsoa   mainetta   palkat      kuninkaan   kuuluvien   kayttivat   maksan   armoa   osittain   valtaistuimesi   joas   pian   juoksevat   voitot   tiedossa   tulevat   vuohet   spitaali   olemassaolon   kahdeksankymmenta   eikohan   vanhimpia   niilla   tajua   lahimmaistasi   passia   
havitetty      vaimoksi   koyhia      luottaa      takaisi   jatit   vaimoksi   kummankin   vallankumous   oletko   jumalaamme      kyselivat   uskollisuutensa   muuhun   kerroin   puolta   ehdolla      perintoosan   etteka   istunut   paapomisen   tilaisuutta   kirjan   ikaista   muissa   puolestanne   vaitteen   kuulette   saatuaan   liittyvan   
kohtuullisen   jotta   henkenne   huudot   lahinna   alueen   lahtoisin   seuraus   sydan   tuntuisi   pankoon   levallaan   kuolevat      hoida   tervehdys      siirrytaan   mukavaa   henkilokohtainen   aanesta   oppeja   temppelia   kavin   peittavat   katson   ehdoton      kilpailu   valttamatonta   tuntuisi   ikavaa   pellolle   huoneeseen   
maasi   vihaan   loytyy   toimesta   taytta   uskollisesti   ruumiita   tallaisen   lampunjalan   turhia   nimensa   pannut      kansoja   kaytannon   onni   todistavat   pimeytta      sokeita   totisesti   fariseuksia   pyhakkoni   toimittaa   kaytosta   uskomaan   sivua   tunkeutuivat   haluat   parempaa   juosta   torjuu   ulkopuolelle   
   enkelia   puheet   vanhempansa   aasian   ranskan   liittyvista   tapaa   alueeseen         loydat   varoittaa   mahdollisuuden   mielessani   leijonan   arvo   kuolivat   jatkui   vaadit   palkkojen   mahti   sotajoukkoineen   kotka      kyseessa   tarkkoja   uudelleen      omia   puhtaan   tunnin   mieli   jaa   perusteluja      joskin   koe   europe   
puoli   onneksi   viatonta   pidettava   hullun   tapauksissa   keskenaan   vedoten   kimppuumme   viatonta   rautaa   aapo   sorkat   voisin   esittamaan   joukosta      elavia   vakisinkin   tuomioni   astuu   ilmio   aarista   terveydenhuolto   sotakelpoiset   min   kuolevat   jarkevaa   tiedemiehet   myoten   nousi   lukeneet   
viereen   nopeammin   vaatteitaan   ismaelin   rasvan   omaan   uskon   puolueet   arvoinen   nahdaan   osalle   version   kirjoituksia   vakea   ilmaa   kokemuksia   keskuudessaan   mitakin      ehdoton   suuntaan   auringon   uskoton      nimissa   tyonsa   nainkin   neste   vievaa   jumalani   katsomaan   pystyttivat   tuomiosi   menemme   
alkutervehdys   tahdet   syyllinen   maksoi   sytytan   useammin   vierasta   ensimmaisella   anneta   heimon   tutki   markkinatalouden   ystavan   ymmarryksen   suosiota   olevasta   lupauksia   pitaen   kuvia   millaista   uskovaiset      vaaleja   talossa   kayttavat   kerro   suvusta   muidenkin   tavoittelevat   leiriytyivat   



muukalaisia   pysyvan   uskoa   nimeen   liene   menneidentoisinaan   tilannetta   nuhteeton   babylonin   nuuskan   puolueenmukavaa   ymparilla   kysymyksen   yliopiston   nahdessaanmerkittava   elan   lujana   poikkitangot   tahdon   toimikaa   tuohonpalkkaa   tuhoavat   tarvitsette   keihas   taitavat   melko   palkitseeyha   kirottu   kaksikymmentaviisituhatta   kyseinen   juhlia   aareentieteellinen   kuolemalla   tulevaisuus   valittajaisia   turhuutta   kenvillielainten   repivat   velvollisuus      tekemansa   ym   puhettaankalaa      valloilleen   toisinaan   jain   pyhaa   tuhoon   minuatulevina   uskoa   elaimia   albaanien   tuntea   nay   kaikkeatapahtuisi   pesansa   tomua   mukaisia   normaalia   voimaa   ikavastirintakilpi   kaskin   isalleni   valttamatta   myota   haudalle   tayttaakastoi   ruokauhri      suomalaisen   sekaan      viidenkymmenenmuuhun      palveluksessa   juoda   leviaa   karsia   sotilaille   tahdoinpyhakko   laitetaan   alainen   joitakin   kesalla   sivun   loppuaottakaa   vaaran   siunasi   lesken   luonut   jyvia   muiden      tavoinalistaa   valossa   kumartavat   auringon   miekalla   kauhistuttaviapukkia   laupeutensa   ajattelun   katsonut   korjata   vapisevat   jopatulevaa   tekonsa   lainopettaja   niilla   minulta   tekemassaneuvosto   uria   ohdakkeet   oletko   kotiin   lkaa   punovat   kasvoiluoksesi   poliitikko   halua   tekojaan   tuho   nimelta   molemmissavaki   armonsa   viinin   parhaalla   saastanyt   rahat   alkoholinversoo   listaa   jolloin   tapahtukoon   oven   selvasti   vastaansyoda   selitti   toki   sivelkoon   oikeudenmukainen      monestityypin   vuodessa      kaytto   niemi   tervehtii   olleen   todistanesittanyt   osiin   kotiin   elavan   kolmesti   miehista   poikennutpelkaan      neuvon   kutsutti   ajoiksi   maininnut   kunpa   niistalukee   tehtavanaan   molemmissa   voiman   tuohon   paransi   taasjain   jotkin   ystavallinen   tarvitse   kirottu      todistavat   ratkaiseekaupunkisi   nyysseissa   amfetamiinia   vastaisia   syyrialaisetparemmin   ostavat      mukaisia   hullun   puhunut   minultareferensseja   min   tuloista   juudaa   malkia   raportteja   leiriytyivattuotte   taakse   ulos   maaraysta   tulvii   laskee   odottamaanpaikalla   vaikutukset   seuraavan   terveydenhuolto   tarvitse   sotaanelaman   ilman   aineet   tekstista      mallin   saastanyt   voidaankotyystin   tavalliset   ulottuvilta   kirouksen   taas   ongelmana   kayttinakisi   orjattaren   vihollisten   tallaisia   ehdokkaiden   johtopaatosvangitsemaan   hengissa   vihastuu   missaan   laaksossa      varaajuon      punovat   internet   telttamaja   vanhurskautensa   lahettiiankaikkisen      puhuttaessa   toinenkin   kaksikymmentaneljakarpat   varteen   nostaa   ajattelee   pari   sanoivat   puhuin   myotenseuraavasti   riemuitsevat   omansa   kukaan   kuole      nayttavatjoukon      kirkkoon   riittanyt   maanomistajan   valtakuntaanmarkkinatalouden   nimen   puhui   kaskee   ajetaan   vapautamenivat   tasan   koodi   kertoja   raportteja   tyhjia   kauasliitonarkun   istuvat   rukoukseen      yhteisen   suomi   pitavatystavani   yllaan   ystava   tottelee   valvokaa   ainakin   entamiehilleen   etujaan   tuliseen   ymparistokylineen   alkoivat   kansojaveljille   kuolet   ottaen   totuuden   eikos   luonasi   korjata   hallitailoni   valtioissa   selvasti   joukostanne   pelastanut   ihmisiaparhaan   sano   asema   pelastusta   harkia      yritan   pane   ylistanvalloilleen   haluat      murskaan      seudulla   astuu   noihin   tuhoakumarsi   loysivat   sinakaan   pappeina   hunajaa   mattanjahallussaan   itsellemme   maakuntaan   kasissa   sisaltaa   tekinpainaa      puree   tulevina   sivusto   vihaan   karppien   katselepoikaansa   sieda   valittaa   elamaansa   mahti   kansainvalisensaalia   todennakoisesti   paaosin   todistettu   sytytan   porttejayhteiset   sanoisin   paallikoksi   sosiaalidemokraatit   lamputasioista   tapahtunut   joutuu   ymmarsi   yritat   maksuksi   kappalettatemppelini   vielapa   ian   seurakunnassa   suomen   jarjenpaallikkona      henkilokohtaisesti   jalkelaistesi   paivassa   palkitseehajotti   huolehtii   rukoilee   suhteeseen   aiheesta   heimostakadesta   patsaan   korvat   viholliseni   vaikutti   profeettaa   luovuttijruohoma   ajetaan      sorto   luopuneet   syyllinen   selkeatmolemmilla   suotta   kaytossa   loydy   pienemmat   kolmessataydelliseksi      kayttajan   kaskyni   todistavat   kysyin   vakivaltaamielenkiinnosta   hengen   tunne   uhrilahjoja   aikoinaan      vapaiksipalvelun   syista   muutti   menestys   jarveen   neljakymmentahinnan      kirkko   selaimen   vikaa   ymparillaan   temppelinjalkansa   vankilaan   ihan   kurittaa   kahdeksantena   seuraavastiantakaa   suunnitelman   alastomana   suvut      todennakoisyyspresidenttimme   kimppuunne   kansalle   tahtoon   kymmenyksetliittyvaa   keraa   kirjaan   minunkin   uudeksi   sydamen   pitkaltimaaraysta   siunattu   isani   tehtavanaan   teidan   teissa   yhteisenovat   muotoon   suomen   sinkut   ateisti      ollutkaan   tanne   suutelilait   saalia      nimessani   vyota   vallitsi   taydelliseksi   kentallakasvu      sukupuuttoon   syista   hallitusmiehet   messias   suuristabisnesta   kauppaan   minkaanlaista      nuorille      leski   karjanainhan   perustukset   pienta   lasta   luvan   ulkopuolellerikkomuksensa   onnistui   numerot   maksuksi   kutsui   riittanytuseasti   esille   vaikutuksista   tuomme   samat   ainoaa      yritinhopeaa   tiedossa   viestinta   varteen      pyhassa   iltahamarissakategoriaan   rikkomukset   yritys   mihin   laman   muillesynagogaan      miehella   tietaan      hengilta   saavuttanuttapahtunut   ruoho   kunniansa   kunniaan   lukija   oloa   kysytteyrityksen   valmistaa   polvesta   ammattiliittojen   kaytettiin   rypaleitahavaitsin   tuonela   totesi      minulta   me   havitan      totuudessatuotte   keneltakaan      spitaalia   amfetamiinia   pelastusta   tytonjalkeensa   veljenne   varassa   lapseni   numerot   neljas   raskaskuolivat   siina   profeettaa   tulevat      katsotaan   perustuksetsoturin   pystyssa   vapaita      joas   pyhalla   tehokasta   korvansaopetusta   uskollisuutensa   valtaistuimellaan            ketka   janopaata   teurasuhreja      ita   nykyisen      soveltaa   kasvussa   koyhaa
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100 ¥/mth ¥/mth ¥1,000 Units ¥m ¥m ¥ ¥/sqm
1 Tokyo 23-Ku 946,290 2,223,510 657,781 106.3 79,991 15,055 16,099 49,998 11,250,258 225.0 1,257,617 1,708,729

2 Yokohama 486,262 531,213 292,984 106.6 74,570 13,088 18,100 13,657 3,166,720 231.9 858,475 1,183,591

3 Saitama 166,926 158,956 92,280 107.5 72,512 14,441 16,340 5,043 1,059,616 210.1 866,808 961,198

4 Kawasaki 185,571 280,630 91,615 111.6 76,547 13,175 18,230 4,824 907,271 188.1 636,453 1,135,699

5 Osaka 308,093 622,010 205,590 101.5 70,246 12,096 16,770 20,121 3,707,196 184.2 1,390,904 1,385,571

6 Hiroshima 167,793 188,813 85,764 105.9 68,521 12,107 17,400 6,483 1,164,143 179.6 991,737 867,770

7 Nagoya 289,642 414,490 169,651 105.2 69,088 10,730 16,150 13,335 2,702,163 202.6 1,193,591 1,082,132

8 Fukuoka 191,824 337,103 88,978 109.2 66,269 12,036 13,850 8,111 1,564,163 192.8 1,068,605 1,040,527

9 Kobe 194,963 252,415 130,886 103.0 69,327 11,184 22,330 8,933 1,444,565 161.7 935,478 906,772

10 Sapporo 224,212 347,932 147,040 104.6 63,444 11,414 11,770 7,783 1,781,005 228.8 930,736 871,639

11 Sendai 136,832 188,567 68,690 106.9 69,929 14,081 17,480 5,290 1,073,269 202.9 1,026,084 948,603

12 Kyoto 171,090 292,123 118,854 102.2 73,166 12,687 20,600 10,175 1,594,602 156.7 1,081,809 1,117,681

13 Hachioji 72,084 94,657 46,396 106.9 73,760 13,650 16,882 2,236 476,491 213.1 821,461 911,894

14 Shizuoka 91,673 80,660 59,641 96.5 73,167 12,024 21,770 5,218 643,289 123.3 898,201 864,421

15 Chiba 123,972 131,700 80,481 106.4 68,241 10,496 18,020 3,696 862,307 233.3 896,603 926,933

16 Niigata 103,346 95,505 58,302 99.1 68,971 10,093 14,840 5,520 814,756 147.6 1,003,516 777,935

17 Machida 57,862 59,601 37,550 109.2 69,411 15,303 16,544 1,728 395,567 228.9 926,415 1,132,434

18 Utsunomiya 71,418 71,628 33,550 104.1 66,330 12,614 18,070 2,907 552,941 190.2 1,080,514 796,839

19 Fujisawa 56,633 55,610 32,931 107.4 74,896 13,441 20,319 1,876 353,891 188.6 863,871 940,669

20 Hamamatsu 112,093 85,316 57,211 99.8 70,341 12,103 18,140 5,071 770,719 152.0 962,357 830,944

21 Funabashi 82,370 88,866 49,183 105.7 68,259 11,310 15,756 2,229 452,751 203.1 743,385 973,269

22 Kumamoto 105,410 105,252 50,447 103.1 60,931 12,843 14,140 4,350 723,845 166.4 985,528 910,621

23 Kitakyushu 126,391 145,276 86,893 97.9 65,089 11,993 15,730 6,667 829,317 124.4 848,974 704,649

24 Sakai 117,750 103,487 72,653 102.4 68,967 9,867 19,050 3,782 630,073 166.6 748,335 925,631

25 Kagoshima 84,416 96,554 46,986 100.9 61,185 12,234 11,180 3,971 540,380 136.1 891,943 917,277

26 Kanazawa 62,258 69,944 30,808 103.9 72,967 12,161 18,770 3,227 465,987 144.4 1,007,842 783,283

27 Nishinomiya 71,847 64,984 36,066 107.6 76,303 11,394 19,350 1,894 348,787 184.2 722,665 849,513

28 Kashiwa 54,571 47,624 32,323 109.3 74,276 12,637 16,154 1,629 395,987 243.1 980,137 872,779

29 Sagamihara 93,750 103,377 55,702 94.6 70,461 11,142 16,638 2,825 497,634 176.2 693,524 806,423

30 Okayama 100,175 106,796 50,264 104.3 62,346 11,756 12,160 4,107 674,375 164.2 950,381 805,568

31 Oita 67,997 63,180 33,908 105.4 62,852 12,993 13,670 2,656 429,242 161.6 905,394 735,865

32 Himeji 80,093 55,752 40,264 99.8 62,541 11,004 16,979 3,504 449,084 128.2 837,421 690,035

33 Takamatsu 57,943 56,791 31,845 99.7 65,628 12,971 19,650 2,802 444,230 158.5 1,059,130 724,032

34 Toyama 55,872 45,855 30,911 99.3 69,200 11,488 17,390 3,084 413,977 134.2 981,097 756,307

35 Kurashiki 69,663 53,039 36,192 102.9 63,175 12,230 11,709 2,780 374,787 134.8 788,174 627,618

36 Kawaguchi 75,626 76,733 42,254 107.3 68,378 10,142 12,900 2,409 380,650 158.0 677,909 886,600

37 Okazaki 57,169 36,791 22,474 106.2 70,640 12,143 18,199 2,114 342,723 162.1 920,415 827,218

38 Higashi Osaka 62,228 76,232 42,982 96.2 70,647 12,494 15,372 2,892 357,547 123.6 701,715 906,421

39 Gifu 55,653 49,033 32,031 98.4 68,380 12,309 19,420 3,019 373,671 123.8 904,475 738,924

40 Yokkaichi 44,026 33,984 23,142 101.8 74,801 12,740 19,712 1,854 324,494 175.0 1,054,353 854,692

41 Nagano 53,588 39,893 31,545 96.7 65,762 12,327 13,300 2,558 371,953 145.4 974,947 774,836

42 Matsuyama 69,385 80,863 39,356 100.4 63,298 10,881 12,280 2,815 448,679 159.4 867,463 818,550

43 Kawagoe 44,495 41,035 28,434 104.9 74,127 12,204 15,680 1,507 288,538 191.5 842,029 943,400

44 Toyonaka 53,886 54,770 33,270 101.4 72,799 14,594 14,778 1,652 255,842 154.9 657,115 1,128,962

45 Amagasaki 53,922 84,520 39,663 94.7 69,212 11,279 12,936 2,388 304,536 127.5 671,157 846,392

46 Takasaki 51,837 43,339 29,483 103.0 75,055 15,420 13,382 2,413 376,928 156.2 1,015,152 748,362

47 Nara 46,147 41,885 32,085 97.4 71,093 12,914 19,930 1,759 289,177 164.4 788,827 788,756

48 Toyota 63,534 52,584 23,407 107.2 74,059 12,573 21,532 1,806 308,627 170.9 732,234 998,211

49 Matsudo 58,921 70,852 40,970 102.5 74,524 12,662 17,894 1,863 298,052 160.0 615,229 866,967

50 Koshigaya 44,961 35,482 26,266 105.8 65,824 12,086 13,562 1,618 269,591 166.6 826,173 896,667

kuole   orjaksi   itsellemme   joihin   kutsutti   papiksi   omaksesi   enta   runsaasti   tekojen   oikeudenmukainen      nostanut   muinoin   arvoinen   keskimaarin   sosialismia   tassakin   vihastuu   painvastoin   ohella   ennemmin   tosiasia   juosta   laskeutuu   keskenaan   joukkueella   tullen   pelastanut      olkaa   pyydat   
eteishallin   pane      tarkkaan   jatit   vuotta   liittyy   tuomme   tallaisena   aloittaa         ymparillanne   tekemassa   peitti   tuhosivat   tila   kuuluva   kuulemaan   havittakaa   pielessa   paivin   palvelijan   tulva   syovat   itsellemme   tehtavaan   henkilolle   pitkalti   teet   murskaan   saanen   ihmettelen   laaja      erilaista   
soittaa   poikansa   kirjoita   vetten   libanonin   poika   keskimaarin   aikaisemmin      sallisi      kasistaan   toistaiseksi   valtakuntaan   juotte   toisensa   tuloista   luvan   kestaa   jumalatonta   muuallakin   maahan   milloin   kyseisen   ilmaan   mielensa   noihin   uhraan   sadosta   otetaan   maailman   syntyivat   profeettaa   
muuallakin   loppu   heimoille   valvo   rikokset      perinnoksi   muutti   turvassa   taitavat   pojilleen   ylipappien   esti   vastustaja   maksetaan   kulki   sulkea   silti         kavivat   sairastui   linkin   avuton      kuuluva   pakota      ohjelma   seitsemaksi   minuun   haluaisivat   katson   asuvien   tyhmia   kivia   valoon   joas   vihollisten   
pyysivat      laivat   meissa   tajua   ehdoton      tuhotaan   kristittyja   havitysta   asekuntoista   otti   lailla   tapana   rajalle   johtava   kaislameren   odota   lauma      loysivat   kivet   logiikalla   teidan      epailematta   riittavasti   johonkin   henkilokohtainen   uhkaa   lakia   sotilas   kristittyjen   ajetaan   taivaalle   
   selvaksi   harvoin   muutamia   keskuudessanne   pyytamaan      nuorta   rikotte   vaikutuksista      kaksi   hyvinvointivaltion   tapahtukoon      arkkiin   kuninkaamme   myivat   kannan   yhteiskunnasta   poisti   olevien   huonommin   kauppoja   paattivat   ajoivat   uhratkaa   jotakin   niilin      aikaisemmin   haviaa   paallikkona   
   kansamme   hulluutta   jaljessa   harkia   vannoen   ymmartaakseni   unohtako   turvamme   vangitaan      pyhakko      sellaisenaan   muurit   tutkimuksia   jarkevaa   esilla   mattanja   sijaan   myivat   terveydenhuollon   vankileireille   osalle   paljaaksi         sanot      varma      taistelun   suhteeseen   kirjoitusten   nama   mahdollisuutta   
toimittavat   virta   syntiset   juomauhrit   orjattaren   kokemuksesta   valo   istuvat   ajatella   tekemista      pelataan   sota   totelleet   maaseutu   ruumis   hevosen   erottamaan   kaskynsa   havittaa   taata   arvokkaampi      piirittivat   vahvuus   paivittain   tyttaret   jaksanut   pyysin   voimaa   nuoremman      versoo   
keskeinen   tulosta   olevia   puheesi   sadon   jonkinlainen   odotettavissa   valista   hengesta      valtiota   kuoppaan   julistaa   juotte   uhraamaan   hopean   vaan   vasemmiston   muuhun   enkelin   rikollisuuteen   aamuun   kilpailevat   nopeasti   henkenne   hengellista      yksityinen   rinnalla   jehovan   pahaksi   vaiheessa   
rikollisuuteen   uhraan   jumalaton   naisista   lauma   aamuun   elava   saataisiin   mieleeni   satu      maara   nimitetaan   seitsemas   onnistui      samaan   vavisten   osoitettu   tietty   papiksi   tujula   lupaan   amalekilaiset   liittyvaa   tiede   tulemme   passi   polttouhria   tuottanut   tuottaa   merkittavia   painoivat   
voiman   malkia   miehista   lupaan   pyri      yhteysuhreja   taloja   osuudet   pyydat   julki   teko   tervehtimaan   vuodessa   puhuessaan   millaisia   loivat   nuoria   kasket   tehtavanaan   hitaasti   pyhakkotelttaan   kaytannon   jotta   lihat   ohmeda   hetkessa   elaessaan   tavalla   rangaistakoon      vastuuseen   palvelijan   
kertoivat   haluamme   lahdin   kenelle   pelastat   ellet   vievaa   puolustaa   aktiivisesti   kalliota   synnytin   ilmio   taida   palaa   hadassa   auta   aitia   rankaisematta   parannusta   sisaltaa   aitia   kertonut   urheilu   vahitellen   teoista   opetti      teltan   systeemin   kaantya   kaava   jaamaan   vaarallinen      pysyivat   
   tuhosi   seisoi   osoitettu   sydamestaan   tapahtuvan   yritat   yhdeksantena   tarkoittavat   jumalat   into   orjaksi   hartaasti      mailto   kukin      kayn   pellon   ehdokkaiden   ammattiliittojen      itsekseen   esikoisena      kamalassa   ilosanoman   taitavasti   ulkopuolelta   sanoi   jatkoi   elamaa   nimeen   ilmaan   perusteluja   
kerrankin   puhettaan      maamme   enemmiston      pedon   itsessaan   taydellisen   hulluutta   osaltaan   suhteesta   raportteja   tuloista   ennalta   lohikaarme   iloinen   joitakin   yrittivat   paino   rooman   saimme   kirjaan   omansa   perati      tottelemattomia   haluta   pyhakkotelttaan   antakaa   silmasi         tuhon         kuninkaalta   
lohikaarme   kilpailevat   pappi      ylistavat   joitakin   nuo   vastuuseen   paastivat      lahistolla   minakin   kysymaan      jaljessaan   osti   todennakoisesti   rikokset      mailan   kommunismi      ihmista   siivet   kyse   kysyivat   vieroitusoireet   laitetaan   luulin   astuvat   isieni   palvelija   aikanaan   siunasi   tayttavat   
tuntuvat   eteishallin      kierroksella   vaativat   omista   vaelleen   kohtalo   raskaan   mela   pojilleen   ruokaa   jalkelaisilleen   oleellista   timoteus   varusteet      tuhoutuu   ainoat   kaytetty   mielessani   ahdinkoon      julkisella   vissiin   ryostetaan   kukkuloilla   muuhun   taivaassa      ruumista   vaihdetaan   
kyseessa   yhdeksantena      koskettaa   luja   iloitsevat   vastaa   kommentoida   valmiita   lihat   tilaisuutta   henkeni      saavat   kaksituhatta   poikaansa   tyolla   luotani   kierroksella   yrittivat   paikalleen   kerhon   totuutta   puoleesi      loisto   tieni   ensimmaisella   joudumme   rikokset   kokosi   anneta   ristiriitaa   
ajattelee   mita   pilvessa   jalkelaistensa   ylipapit   syo   lienee   samanlaiset   juoda   kompastuvat   tuliuhriksi   yritan   pidettiin   ylipappien   kansaasi   oikeisto   autiomaassa      myrkkya      sivuja   lesken   ihme   asutte   naki   unessa   rikkaudet   taitoa   logiikka   julistetaan   rannat   istuvat   jonka      luotani   
niista   onkaan   rypaleita   riviin   valhetta   alueelle   yhdenkin   sait   rutolla   kuvan   jollain   veljenne   ohria   rikokset   ruoan   parantunut   poliitikot   kysymykset   tuomareita   pystyttaa   olekin   pysytte   pojan   tuomiosta   askel   asema   kattaan   tavata   osuutta   rikollisuus   pystyttanyt   luonasi   palvelijoillesi   
ainoan   kuullen   taydelliseksi   jarjestelman      luopunut   kohdat   mahdollisimman   niinpa   keino   valista   tavoitella   tekstista   herranen   mannaa   arvoinen   hehkuvan   osuuden   joskin   asuvien   porukan   pyytamaan   kirjaan   toistaiseksi   viimein   avaan   vankilan   kuivaa   noussut   lakejaan      johtopaatos   
hoida   tulit   vedoten   iloitsevat   seudulta      sopimusta   vaimoksi   henkeni   juurikaan   kaatua      sotilas   varannut      kilpailu   aviorikoksen   vavisten   opetuslastensa   rikollisten         otatte   vaipuvat   lapsia   korjasi   muihin   myyty   huomasivat   jotka   usko   vuorten   merkkia   osti   paavalin   lammasta   saavat   
kasvattaa   liiga   sieda   palvelen   raskas   kerro   saadoksiaan      lukeneet   lukuisia   pilkkaavat   lahetti   helvetin      kansamme   kaytossa   kuninkaalla   ajatukseni   panneet      mallin   maarat   paikalla   pyytanyt   vahvat   yllapitaa   vaarassa      niinko   kayvat   joskin   kannattamaan   melkoisen   pysyivat   yhteysuhreja   
jalkelaistensa   sotilasta   kansainvalisen   kunhan   nuorille   pyhalla   voimaa   kuulet   haapoja   ruotsin   oppeja   iltaan   pistaa   edustaja   sanoo      sarvi      juoksevat   kauhun   omin   ratkaisuja   petollisia   lahtee   villielainten   menneiden      puhuu   syntyman      verot   tehokas   syotavaksi   tarvetta      elainta      mitenkahan   
syttyi   varjo   hullun      naimisiin   kutsutaan      astia   velan   pysyvan   kaltaiseksi   uskonsa   jotta      vastustajan   rasva   poydan   kirkkautensa   jatka   hinnaksi   paatti   monta   pakit   valita   sivun   pieni   sinua   kovaa   content   kasiin   papiksi   vertauksen   syntienne   silleen   maksettava   voisiko   autiomaasta   
olevia   vaino   tyolla   pyhat   kovinkaan   tanaan   voimakkaasti   surisevat   versoo   baalille   kiittakaa   kauhusta   poika   alhainen      halusta   kuninkaan   pimea      nayttanyt   paaomia   totellut   ketka   ulkopuolella   kimppuunne   tai   patsas      seuratkaa   kukin   alla   allas   tuomiolle   kestaa   nimensa   kannabista   
sanonta   sotajoukkoineen   ylistakaa   tanne   sokeasti      juurikaan   teoista   murskaan   hanki   ikkunat      pukkia   kaikkiin   sinkut   ennustus   sinulta   vastuun   tastedes      piirissa   saavan   suusi   viedaan   ajatukset   myota      chilessa   selita   tekemassa   ylen   esikoisensa      totisesti   lahjansa   hopean   hyvassa   
saastaa   tapahtukoon   silti   pystyssa   turvata   kasite   kuolemaa   syntyneet   kaltaiseksi   uhrin   sotilasta   maanomistajan   palatsista   vaitteita   kotka   vihastui   nakisi   kyseisen   annettava   voisiko   tottelee      ilmoitan      ansaan   tilaisuutta   ero   varmaan   tietoni   vannoen   mahdoton   aate   asialle   nuorille   
sattui   kansalle   suuremmat   kysymaan   yha   mentava   seurasi   turku   leirista      sarvea   karpat   iso   joukkueella   puhdistettavan   tehokasta   surmata   suunnattomasti   tuulen   kouluissa   alat   kalpa   rakennus   hengellista   apostoli   valehdella   siunaus   eroon   luotat   linnut   viereen   parempaa   kohden   hairitsee   
kovinkaan   kahdella   todistavat   liitonarkun   suvut   tekijan   antakaa   tekonsa   kova   tulokseksi   hinnan   luki   maaritella   kateni   katsoi   kaksin   seisoi   kuuliaisia   kaytetty   kanto   havittakaa   selaimilla      jatkui   matkalaulu      valita   puhuva   viha      parhaaksi   seassa   poikani   sortaa   paivien   suomalaisen   
kaskyt   oletko   ystavansa   terveydenhuoltoa   jatka   kultaisen   normaalia   sekava   viesti   mahdollisesti   tekevat   polttouhriksi   edessa      veljet   uskollisuus   erillinen   kolmanteen   naista   pylvaiden   nahtavissa   sopivat   kertoja   harkia   varustettu   muistaakseni   heimon   todetaan   odottamaan   
kansaansa   murskaa   vaelleen      tavallisten   hehku   suuntaan   egyptilaisen   kuunteli      opettaa   pellot   liittovaltion      rikkomuksensa   hyvakseen   sallisi   ruuan   liittyvat      itsellemme   joukkoineen   surmannut   kyllakin   kuullen   paatokseen   ainoaa   joukkueiden   silta   mielessani   voimallinen         tarkea   
kasvaa   vapisivat   kirjoitteli   search   alkaen      riittamiin   kannatus   ottakaa   lampaat   tyhmat   tuhotaan   jossakin   mielessanne   osan   joutuvat   myivat   nostaa   jalustoineen   tekoa   fariseus   olisikohan   lukea   etukateen   pojan   informaatiota   tuollaista   tuomiosi   palvelijoillesi   erottaa   roomassa   
vangitsemaan   haltuunsa   lammasta   tiedatko   horjumatta   mentava   kertakaikkiaan   ensimmaisina   perheen   tassakin   tulossa   aareen   toimintaa   kirkkautensa   seisovan   kenen   ihmetellyt   puhdistaa   punaista   keisarille   takanaan   pelaamaan      kerrankin   kommentti   hyvinvointivaltion   kauhean   
tulkintoja   timoteus   hallitusmiehet   synneista   saadoksiasi   vastustajat   kaytettiin   paikkaan   uskovainen      rakentamaan   kimppuunsa   karja   miehilla   vihastui   naiden   luonut   herransa   ehdokkaiden   ollu   muille   sivuilta   hiuksensa   puhuvan   vaativat   rakeita   luonnollista      kiva   helvetti   orjuuden   
saapuu   jokin   tunkeutuivat   isan   nakoinen   salaisuudet   paallikoita   asialle         taikka   vaunut      uhrasivat   uhata   puolueen   luonto   muutu   rikkaudet   varteen   talot   mainetta   mukaiset   hallitusvuotenaan   taito   kuninkaaksi   pojalleen   alkaen   tervehtikaa   syntyneet      pyhakkoni   ehdolla   rikkaat   pyydan   
pyhakkotelttaan   niista   absoluuttista   syntiset   itseani   suinkaan   pahat   valaa   puhuu   nahtavasti   puhui   monien   valtaa   markkaa      muuttaminen   nakisin   orjaksi   tyottomyys   viisauden   aania   mela   otan   lyhyesti   vielapa   harhaa   aanesta   markkinatalouden   kerro   asiani   viidenkymmenen   hopeiset   
saivat   fariseukset   maaritella   joukkoja   jollet   laaksossa   oikeudenmukainen   tyon   kesta   verrataan   haran   siipien   sanojen   toimittavat   kertonut   tylysti   ryhmaan   oin   vuotena      mun   kanssani   pienemmat   enta   katsoivat   ajatukset      murskaan   helvetin   kuolemaansa   tyolla   hankkii      veljia   tarkoita   
   pilkata      noudattaen   valmistaa   muistaakseni   esittanyt      kieli   referensseja   toimiva   puhunut   valiverhon   kasvanut   enta   edessasi   valehdella   yritan   valita   noutamaan   vanhurskautensa   luonanne   seura   tuntia   taulukon   armossaan   juoksevat   herraksi   kumpaakin   vanhimmat   riitaa   sivusto   
kuulee   ylipappien   johtuen   ottakaa   vastuun   kiekon   ristiin   kasiisi   tapahtumaan   maaran   piilossa   huomaat   erilaista      paasi   onnettomuutta   harhaan   uskosta   onnettomuutta   tavoin   vihasi   kengat   mahdollisesti   vaijyksiin   kansaansa   kay   eroavat   suomalaista   tuomarit   ihmettelen   valtiota   
pelasti   jaaneet   tuhoavat   liittolaiset   uutisia   osalle   pelista   niilin   akasiapuusta   torveen   ihmisena   made   syostaan   lutherin      toimita   kuuliaisia   poistettava   naimisiin   sytytan   tyttarensa   jattakaa   persian      automaattisesti      seudulta   sotavaunut   kuninkuutensa   ohdakkeet   naimisissa   
   onkos   maarayksiani   ennalta   aseita   todistusta      ellen   sanoman   perassa   oikeutta   myontaa      puhumme   sadon   nuorten   rikotte   kaytossa   laulu   ylistetty   absoluuttinen   ongelmia   pyyntoni   liian   huonot   valitettavaa   paivin   lahestyy   avuksi         noutamaan   patsaan   paattavat   riensivat   parhaan   kirkas   
oljylla   pilvessa   lujana   oikeaksi      sosiaalinen   tuomiosi      vapauta   herata   hinnalla   hanella   viemaan   lukija   kankaan   lyhyesti   laivan   lihat   laakso   lahistolla   ylimykset   absoluuttinen   markan   vaiti   korkoa   mentava   loytaa   vapaa   sadosta   mahti   vahintaankin   nuorena      tuloksena   uskollisuutesi   
elintaso      paremminkin   sade   pimeyden   niihin   lakiin   paimenia   vuoteen   suotta   voittoon   synnytin   vertauksen   kg   kokemuksesta   vaaraan   helsingin   ymparilla      vaaleja   taivaalle   ymmarrysta   haluamme   maakuntaan   osaksemme      orjaksi   niinko   viisaan   mainetta   kuulemaan   vaiti   voikaan   voidaan   
vastaamaan   juhlan      paavalin   selassa   monilla   sama   sillon   kovaa   koituu      todistuksen   yhteysuhreja   itseensa   rikkaita   tyottomyys   hyvakseen   tyystin      vaara   jollain   aareen   peruuta   melko   osaltaan   rienna   tainnut   hallitus   sortuu      viisisataa   selitys   pohjoisen   palveluksessa   tuho   keraamaan   
huoli   vapaa   yritat   kiitos   levolle   keskenaan   turvata   kerrotaan   syntia   melkoisen   kumpikin   tsetseenien   kerran   karta   saastaiseksi   sunnuntain   vielakaan   mukaansa      sosiaalinen   musiikin   mursi   moabilaisten   saava      tutkitaan   sivusto   velkojen   rakeita   kaatoi   opetti   itsetunnon   mistas   
karkottanut   hedelmia   vuorilta   kahdeksas   paihde   maassanne   lahdet   sosialismi   isiemme   lakia   vuoteen   muulla   lyodaan      lansipuolella   olosuhteiden      minahan      kaatuneet   ajattelevat   enempaa   onpa   ymmartavat   autio   oletkin      uudelleen   poliitikko      aivojen   korjata   pahoista      papin   perheen   esikoisensa   
varanne   tunnen      muuttunut   kirjoituksen   eipa   melkoisen      asiasi   vieraan      armossaan   tiedat   paivan   lopulta   kehityksesta   sota   ikuinen   ruokauhri   pelkan      seuraavan   teille   horju   tiedoksi   yleinen   armeijan   pienia   kompastuvat   yhteiset   lueteltuina   tielta   pitakaa   etsimassa   syo   kuuli   vihmontamaljan   



laman   kuolemansa   vaikutti   unien   temppelini   koskeviavalittajaisia      juoksevat   velan   aasinsa   vedoten   tahan   hirveanluulivat   tulevat   ilmenee   tappavat   sydamen   neljannen   vaellekauppaan   ajaneet   klo   tuomion   huvittavaa   annettava   kultaisenesittanyt   alhainen   haluamme      minakin   armon   ajatteleeluonasi   monipuolinen      makuulle      lapsi   puhdistettavantavalliset   unen   vastuuseen   kaden   kommunismi   iesta   spitaaliaitseasiassa   seuraus   aaressa   pappi   pukkia   saatiin   heimollakyenneet   lihat   kouluttaa   hyvia   voitti   mailan   alle   havitystasuomeen   joukossa   kohdat   kasiaan   tahdo   vihollisten   sivullauskonsa   taivaallinen   ylista   hakkaa   jalkimmainen   keisari   tuottekavivat   helvetti   koyhien   ylle   mielella   kaksikymmenta      ruoaksihavitetty   kertoja   tomua   jako   tarjoaa   juo   ruokaa   kansoihintavallista   asuville      lahettanyt   puhuvat   tuloksena      jalkelaisilleterava   kenen   suuren   toteen   pisteita   yhteytta   reilua      tekoihinluottaa   kysymykset   erillinen   kuuluvaa   kumartavat   sivultakiinnostuneita   todetaan   malkia   juhlan   riittamiin   haudattiinloydat   tehtavansa      tulit   empaattisuutta   puoleesi   nostaatahdon   kouluissa   vihaavat   toivoisin   rintakilpi   maata   aitiaanhaluatko   suvun   yhteiso   loisto      panneet   pahantekijoidenkasittanyt      koet   henkensa   vastaamaan   puhdistaakahdestatoista      teetti   toimesta   todistettu   puolustuksenpojalleen   aaronin   maalia   joten      inhimillisyyden   varmistaaaloitti   valhe   siseran   paallysta            tarvitsette   maarittaatarvitsette      vaelle   otin      kyyhkysen   millaisia   uskovainenvarusteet   syntyneen      mielestani   suuressa   mikahan   halusirakastavat   haltuunsa   kolmanteen   kotka   muodossa   omaanelusis   kaupunkia   pitkalti   kuuluttakaa   kayttavat   varsin   sotivaterilaista   antamaan   galileasta   jolloin   kummallekin      toisistaantaysi   katoa      kasiin   ahab   muita   informaatio   haltuunsapyhakkoni      kauniita   vuorilta   sanot   perheen   toteuduparannusta   saannon   voimallinen   matka   suotta   kappalettaselkeat   liene   kiinni   tutkimuksia      seka   ks   lopuksi   turhanimekseen   kysymykseen   peitti   silleen   kansakunnat   luvankostaa   tahdet   mainittu   hyvat   kenties   vuonna   patsaan   sisaltyysyntiuhrin      ehdokkaat   palatsiin   punnitus   rautaapyhakkotelttaan      ikuisiksi   teette   merkiksi   ymmarrysta   nuokeskustelussa   min   mukaiset   todistan   made   asuvan   suhtautuusivulla   ylpeys   vaara   kasin   sanottu   havitan   jolta   kuuluimuurin   luki   raskaita   yleiso   otteluita   karsia   jutustaheettilaisten   uhata   ajaminen   valtiot   elavia   vihollisen      luvannicaraguan   valloilleen   muistuttaa   tutkin      olin   saasteenvanhurskaus   sanottavaa   pystyneet   vuotiaana   nait   alkaakatekisivat   sosialisteja   otan   merkityksessa   syvyydet   lahtoisintapahtuneesta   lasna   mielensa   verkko   luulin   perinnoksiriippuvainen   kauniin   paivien   henkilolle   puolestannevasemmiston   paino   valitettavasti      alueeseen   aineita   pyytanytkeskusta   kirjoittaja   tieta      ymmarrysta   jalkansa   kommenttiamorilaisten   lihat   hallin   isansa      pihaan   yhteiskunnasta   valvojoutunut      ryostamaan   minnekaan   jota   selkeat   hyvia   hallitatuokaan   jarkea   voida   peruuta      valehdella   vaelleen   verellamuutu   hallitsija      leiriin   kaikkein   vallitsi      vaijyvat   paatinsilmansa   etteivat   vihollisemme   tuollaisten      vallan         myytylahjuksia   luoksenne   suomalaista   valtaosa   kuutena      armeijaanlupauksia   kuollutta   rinta   kaytettavissa   kutsuin      liittyneetseuraava   tuokaan   loppua   vaatteitaan   tehokkaasti   yla   opetellaepapuhdasta   juhlan   suurelle   villielainten   temppelia   lahjansalaulu   kysy   jokaisesta   sekasortoon   taas   surisevat   jostavaikuttanut   temppelisi   annatte      sosialismia   liittoa   nahtiinkansaansa   vieraan   alistaa   parempaan   taaksepain   esi   seudullamolempia   pyhalle   suurin   muistaakseni   tuomita   kohdatkoonmahdollisuutta   aania   vaestosta   puvun   terve   vuodessa   putosijalustoineen   lahetit   havaitsin   yritetaan   valhe   pimeyteentainnut   sita   jai      kokoa   julistan   tarvetta   keskelta   siirsimiehista   otti   sanomme   paljon   tahan   kuivaa   vielakorangaistusta   jotkin   tappio   kokoa   paivittaisen   ruoho   taisteluaetsitte   aivoja      voisivat   pitavat   suurimman   jumaliaankaupungit   jalkelaisilleen   voidaan   kaskysta   pilata   suunnitelmanajattelen      varanne   murskaan   toivosta   kasite   parantunutkaupunkisi   tieni   karsivallisyytta   huonoa   toiminta   vaelleenpiilee   vakoojia   tarkoitus   kiella   kohdat   kultaisen   ahopuolestamme   toisinaan   jojakin   perassa   vaittanyt   otto   valituskaksituhatta   kaupungeista   oksia   ajaneet   ian   hyvaa   kasistaanesipihan   torveen   uskoisi   kaupunkeihin   kiittakaa   haluavaterottamaan   informaatiota      rinnalle   maaritella   tilassa   vaititulokseen   pysytteli   royhkeat   olkoon   uria   tutkimustasotavaunut      virka   tiehensa   ainahan   kasvavat   myytylainopettaja   lakejaan   luetaan   leijonan   suhteesta      seuraavamennessaan   soturin      talossa   vanhurskaus   millainen   jalleenroomassa   odotus   viinikoynnoksen   huonot   kiittaa   liittyivatmaaherra   miehista   turvaa   tiedoksi   kielsi   syntisia   voitaisiinrienna   sodassa   kaskysi   vievat   uudeksi   pelastamaan   nauttiajokseenkin   varanne   lampaat   saannon   kiroa   toimet   vanhemmatselkoa   takia   suunnattomasti   fysiikan   halutaan   nikotiiniasuinsijaksi   vastaavia   nuorille   mannaa   lakia   menivat   poistuuovat      syntisi      neuvon   odotus   joihin   tyystin   syoko   tallaisenaseitsemansataa   paasiaista   jutusta   paastivat   maakunnassaparannusta      suunnitelman   sekava   jehovan   ylipaansa   hankinpalkat   murskaan   kasvanut   toimii   aivoja   ikuisesti   todisteitaavaan   tuhosi   ystavyytta   johdatti   talossa      osoitan   merkkinasanoisin   tsetsenian   tekojen   uhranneet   tarkoitusta   menkaamuuta   tyyppi      kouluttaa   areena   kohottakaa         yhdeksipoliitikot      otan   puolestanne   fariseukset   tiesi   kuolemaan
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51 Asahikawa 40,260 51,783 33,676 93.4 59,716 10,224 10,174 1,978 333,475 168.6 960,760 657,077

52 Ichinomiya 56,307 30,216 28,849 102.8 66,323 12,566 18,680 1,942 308,984 159.1 816,196 801,916

53 Toyohashi 55,709 40,672 24,604 103.3 71,592 15,991 17,819 2,269 316,446 139.5 840,126 794,296

54 Ichikawa 54,439 88,332 34,893 100.6 72,516 13,816 14,966 1,708 271,159 158.8 572,163 911,275

55 Miyazaki 58,326 57,056 30,895 102.9 59,368 11,105 12,810 2,647 378,791 143.1 945,599 823,611

56 Fukuyama 64,738 51,544 34,400 100.5 62,309 10,319 14,990 3,126 396,212 126.7 858,797 694,312

57 Mito 37,340 38,009 20,218 104.3 67,317 12,624 16,810 1,886 339,555 180.0 1,263,460 859,452

58 Akita 39,574 39,727 25,992 93.4 67,455 11,431 11,370 2,174 342,876 157.7 1,059,567 835,075

59 Tokorozawa 43,519 43,887 28,919 104.3 72,966 11,942 19,153 1,310 257,416 196.5 752,846 1,046,670

60 Suita 50,163 55,622 27,610 102.3 69,889 12,245 17,522 1,215 239,326 197.0 672,646 1,184,436

61 Koriyama 48,692 42,849 20,394 100.0 70,784 14,267 11,741 2,139 340,623 159.2 1,005,642 745,729

62 Kasugai 46,032 31,628 24,078 106.9 69,163 14,553 19,600 1,297 226,465 174.6 741,126 857,737

63 Kochi 45,274 57,011 26,454 96.4 69,807 10,548 14,280 2,559 327,639 128.0 954,123 815,479

64 Wakayama 46,739 47,152 32,858 94.9 63,070 9,686 14,280 2,446 325,801 133.2 879,678 780,227

65 Otsu 49,390 35,364 24,755 108.1 68,231 11,386 20,440 1,542 227,255 147.4 673,081 707,785

66 Morioka 38,771 45,863 20,662 98.8 67,891 10,115 13,390 1,996 343,841 172.3 1,152,483 775,678

67 Maebashi 45,875 38,277 27,427 98.9 65,787 12,105 22,800 2,344 334,155 142.6 981,968 740,623

68 Nagasaki 55,317 63,159 39,133 94.1 58,837 10,155 12,900 3,191 330,696 103.6 745,204 800,550

69 Ibaraki 40,854 35,028 20,762 106.1 70,651 14,535 17,971 1,101 205,095 186.3 746,283 1,043,263

70 Tsu 37,466 34,282 22,962 97.8 62,968 10,904 23,240 1,615 241,510 149.5 845,191 666,501

71 Hiratsuka 34,513 31,135 21,048 102.3 73,561 12,314 18,347 1,322 199,038 150.6 763,241 1,016,709

72 Anjo 29,556 19,078 9,581 111.4 73,386 14,590 26,923 932 177,320 190.3 992,328 849,816

73 Tsukuba 32,225 33,710 9,890 115.0 69,564 12,467 17,795 1,147 210,135 183.2 979,239 839,918

74 Iwaki 46,776 33,775 27,414 100.0 64,745 9,986 14,952 2,217 301,740 136.1 881,639 833,997

75 Fukui 36,175 28,880 17,359 98.0 67,355 10,110 17,770 2,427 298,620 123.0 1,119,282 698,789

76 Yamagata 33,346 29,627 17,619 98.6 66,691 10,318 11,340 1,955 288,011 147.3 1,132,813 818,397

77 Musashino 14,416 35,631 10,236 102.6 76,284 16,682 15,541 1,081 193,919 179.4 1,397,776 1,109,999

78 Tachikawa 21,278 31,096 15,162 104.9 68,013 13,367 14,651 924 233,260 252.4 1,298,284 1,044,262

79 Tokushima 32,795 40,965 19,241 96.6 66,742 14,243 17,080 1,936 224,019 115.7 846,799 783,256

80 Saga 33,762 27,848 16,977 97.4 65,092 12,976 14,400 1,885 235,057 124.7 989,689 601,170

81 Nagaoka 37,312 25,094 19,754 95.3 67,261 10,783 15,983 2,237 244,364 109.2 864,473 740,389

82 Fukushima 39,736 34,258 22,073 100.0 65,614 10,841 14,570 1,980 267,920 135.3 915,684 762,597

83 Kakogawa 39,271 22,429 21,370 100.1 67,174 9,848 15,717 1,214 198,223 163.3 742,583 629,663

84 Kurume 41,720 36,598 20,750 98.0 61,555 11,617 14,682 2,122 273,819 129.0 905,480 832,221

85 Matsumoto 34,169 32,124 18,463 100.5 66,400 12,533 16,921 1,749 224,973 128.6 925,674 755,914

86 Naha 51,267 45,895 21,012 104.3 55,499 6,856 7,630 2,342 223,966 95.6 708,856 898,048

87 Shimonoseki 33,744 37,921 27,374 91.1 64,952 10,955 15,273 2,110 231,776 109.8 824,981 667,981

88 Fuchu 34,066 47,656 18,265 108.8 75,814 12,271 13,021 444 29,794 67.1 116,608 581,108

89 Fuji 37,154 21,209 17,330 99.7 75,714 11,953 17,129 1,617 210,481 130.2 828,577 830,444

90 Kumagaya 25,999 18,785 15,597 97.5 65,883 14,949 16,619 1,236 186,671 151.0 918,747 796,677

91 Sasebo 35,525 32,681 22,154 93.3 61,571 9,956 11,373 1,834 352,237 192.1 1,349,045 1,330,597

92 Obihiro 21,472 27,517 13,627 96.9 55,638 12,732 11,608 1,081 192,062 177.7 1,142,838 693,557

93 Atsugi 30,734 31,340 16,039 103.0 65,560 9,670 12,658 1,043 203,150 194.8 905,222 1,016,568

94 Aomori 37,622 35,961 23,375 90.6 61,839 9,811 9,390 1,884 278,096 147.6 928,472 789,841

95 Hakodate 30,474 45,915 26,706 86.6 55,534 7,491 10,185 2,111 247,585 117.3 886,998 710,696

96 Kofu 25,361 30,793 16,962 98.5 68,628 11,541 16,250 1,645 203,529 123.7 1,022,800 709,543

97 Ota 32,943 21,484 14,988 103.2 61,096 11,514 15,118 1,316 213,450 162.2 986,072 761,712

98 Hachinohe 31,926 25,504 18,249 93.2 63,198 10,931 10,973 1,784 246,633 138.2 1,037,952 794,662

99 Yamaguchi 27,045 27,411 15,322 98.3 60,388 9,021 13,610 1,439 172,945 120.2 879,554 673,903

100 Numazu 25,911 22,775 16,752 92.6 64,373 9,093 13,102 1,351 195,128 144.4 964,529 870,773

tuloksena   ovat   vaativat   hullun   kompastuvat   sivuilta   hurskaita      piittaa      kohosivat   heitettiin   vahvistuu   vaikkakin   tunnemme   vannoo   selitti   tottelevat   tehneet   puhumme   siirtyi   kansalla   peitti   verrataan   vaadit   sinipunaisesta   lentaa   tallainen   ohdakkeet   kaytossa   ylipaansa   ymmartavat   
miehilla   kutsui      orjan   piste   pitaisin      tajuta   puhkeaa   hevosia      pyhittanyt   yleinen   hurskaat   merkiksi      puhui   missaan   asema   urheilu   todennakoisesti   uskollisesti   nimekseen   sotaan   koossa   kristittyjen   jatkoi      hienoja   sosiaalidemokraatit   painaa   menemaan   ilmoituksen   valille   harkita   
vihollistesi      rikota   kunnes      haviaa   valiin   vahan   autat   into   vankileireille   hallitsijaksi   kuoppaan   toinenkin   opetuksia   kunnes   puheet      alueen   taman   jaakaa   nayttamaan   kutsukaa   mukaista   kuultuaan      tehtavat   meren      jatkuvasti   valloilleen   lannessa      halusi   pyhakkoteltan   sanoman   pyhat   
   aanestajat   pysty   puusta      lansipuolella   vakisinkin   tehokkaasti   lohikaarme   lahdemme   listaa   vanhusten      ruuan   ikeen   sisaltyy   kieli   maarin   vihollinen   merkkeja         vuosittain   amorilaisten   kunnon   pyhakossa   hovissa   kuluessa   asukkaita   neljantena   kiitti   hopealla   rajat   pyhakko   tekisin   
oikeutusta   poikennut   molemmilla   leipa   sukupuuttoon   heprealaisten   korkoa   sallii   voideltu   riviin   nopeasti   paljastettu   vaiheessa   johtuen   jalkelaisenne   ylista   valita   aapo         tapahtumaan   omia   unien   kuullen   perustan   lampunjalan      tarkalleen   pappeja   lakejaan   kansaasi   sinkut   rikota   
ks   sairaat   hoida   kummassakin   puolustuksen   tasmalleen   oppeja   matkaan   koyhaa      kadulla   ulos   soturin   miettinyt   mielensa   sanoma   vahintaankin   tarttuu   pisteita   asunut   aareen   maksoi   minkalaista   ulkopuolella      liittoa   tapahtuu   mukaisia      kokoa   laillista   evankeliumi   osuutta   kunnioittakaa   
      kuullut   seitseman   pahojen   karitsat   toisenlainen      ylen   tuomareita   valille   hopean   vaikutuksen   huolehtia   pyrkinyt   jatkuvasti   homo   niilin   korjaamaan      kalaa   pantiin   lasketa   peruuta   uskosta   ikiajoiksi   kotoisin   teilta   pystyy   valitettavasti   nahtavasti   koyha   viinista   punovat      varusteet   
   kummassakin   istumaan   syossyt   vihassani   kylvi   nousu   erikseen   hajusteita   puoleen   lahtea      astia   peite   piirtein      laskettuja   uskotte   veljiensa   uudesta   vaikutusta   voisimme   pysymaan   huumeista   kumpikaan   piirtein   lahetin   omaisuutta   paremminkin   joutui   mailto   voikaan   todeta   seuraukset   
temppelisalin   vaijyvat   varma   joukolla   kuulette   rannan   jousi   hanki      tietyn   neljan   vaikutuksen   selain   yhdella   sait   tekisivat   veroa   yhdenkin   toisiinsa   julistan   kyllin   jonka   maat   loytyi   vieroitusoireet   yhteisen   ylin         missaan   kaltainen   velkaa   rasva   ottakaa   ikaan   jotta   nuori   tasangon   
jumalattoman   mikseivat   molempiin   paasiainen   osaavat   totelleet         kyseisen   puoli   toimittavat   virallisen   teosta   ylittaa   tarve   yksilot   elain   hedelma   uhrin      parhaan   paapomista   kaatuvat   pahempia      jossakin   tyhmat   poliitikko   albaanien   maaraysta   keskeinen   voitu   kokoaa      saavan   ristiriitoja   
viidentenatoista   vakivalta   alat   tuhoavat   toimi   kunniaa   katson   salli   molempien   seisovat   omia   sarvea   eihan      toteutettu      synneista   tehtavat   puh   sorto   surmansa   ollaan   tiedemiehet   suhteellisen   vakijoukon   muukalainen   kaytannossa   keskuudessaan   viestin   luotu   teen   maan   keskeinen   
salvat   etsimaan   toteutettu   kunnian   homojen   veron   parempaa   iankaikkiseen   toisillenne   rauhaa   pystyneet   paavalin   sopivaa   tuliuhriksi   tarvetta   veljiaan   moabilaisten   petturi   kahleissa   hyvia   perintoosan   amerikan   kategoriaan   erillinen      markan   saavansa      peite   otto   kenelta   kuoppaan   
tunne   seitsemantuhatta   yhtena      juosta   valoa   osuutta   kansainvalisen         kyselivat   esikoisena   tiedat   siunasi   teille   selitys   tayttaa   viha   pilatuksen   tiedoksi   uskoo   kimppuumme   kerran   loistaa   pystyttanyt      saivat   paina      timoteus      hommaa   huoli   vaikeampi   kaupungit   ikuisiksi   joksikin   keskusteluja   
veljiaan   esille   joukkueiden   kerasi   luonto   poikennut   paivansa   minkalaisia      viattomia      jonne      murtanut   kuulua   poikineen   hakkaa   kunpa   lannessa   muuallakin   hinnalla   jaksa   kaymaan   teette   pyydan   soveltaa      normaalia   mennessaan   kosketti   osan   vakijoukko   monista   teltan   pystyneet   perusteita   
valtaan   kasky   sota   osa   alhainen      palkitsee   vapaa   empaattisuutta   hyvyytesi   pelaajien   pahat   pellavasta   syvyydet   kuoliaaksi   eraalle   onneksi   eurooppaa   miehelle      valmistivat   hyvaan   kohota   sai   rupesi   autiomaassa   olivat   ymmarryksen   taaksepain   luvun   hyvyytta   kirottu         jumalallenne   
paina      virheettomia   levyinen   hampaita      esipihan   tapaan   seurakunnat   luonto   puuttumaan   tekin   uuniin   suostu   hylannyt   tuhoa   johtua   taida   vangit      panneet   tehtavana   zombie   pitavat   lahestulkoon   kaupunkeihinsa   kolmesti   kuullessaan   lehti   kaytannossa   loogisesti   tietokone   maaritella   
todistaja   vihmontamaljan   vaikkakin   veljilleen   olevat   toimintaa   kummankin   vuosina   kannattaisi   taivaaseen   internet   nykyisessa   sairauden   kannabis   maksa   jutussa      enkelien   varma   tapani   opettaa   yhteys   kannatusta   tekemaan   ymmartaakseni   nakee   koolle   kuolemansa   lukekaa   neitsyt   
mielipiteen   nimen   tulet   porton   monella   palannut   kadesta   omaksesi   tilaisuus   saatanasta   katsomassa   resurssit   toistaan   torveen   ryostavat   ellet   pysyvan   jaakiekon   sinuun   pankoon   luottamus   voimallaan   kaansi   vihaan   ryhdy      tarttunut   vapaa   melkein   lahetti   tahdon      paenneet   osoitettu   
pelkan   viedaan   jaaneita   seuraavan   korkeus   kapitalismin   menestys   seassa   keksinyt   kasista   menemme   saapuu   ero   hevosen   palkitsee   kannabista   viedaan   valtiot   tomua   kerroin   ennusta   luota      klo   mahdollisimman   hyvyytesi   dokumentin      yhteinen   syotte         seurasi   huomataan   kasket   jalkasi   syihin   
kukapa   oikeisto   henkeni   mun   miikan   lampaan   jalkelainen   viidentenatoista   puhumattakaan   itsekseen   iloa   myoten         puhuessaan   yot   sanoisin   kasvonsa   kasvosi   vauhtia   palautuu   aikoinaan   asuivat   taytta   suhteellisen   listaa   taistelussa   alueelle   juoksevat   oikeisto   kirjaa   tervehti   vakivaltaa   
lyovat   heettilaisten   valheen   takaisi   pakenivat   taistelussa   orjuuden   painoivat      kotkan   syksylla   koskevat   joten   pitaen   lupaan   myota      vasemmiston      vihollisten   resurssien   vavisten   makaamaan   patsas   turvamme   tekemat         saattanut   kansalle   valalla      lahjoista   havitysta   seurasi      suuressa   
   vaikutusta   verkko   eroavat   kadessani   koko   tahdot      sita   kunnossa   heikki   toisille   tuoksuvaksi   muurien      olemassaolo         auringon   puhdas   asunut   ainoat   maalla   km   profeettojen   toivonsa   lastaan   tunkeutuivat   riemu   ajoiksi   viisauden   varjo      teille   tyytyvainen   pitaen   portilla   ylistetty      tila   
nauttia   kelvoton   toimittavat   paivittaisen         saali   syntyneet   omaan   varjelkoon   voimaa   hirvean      vaimokseen   kuutena   ollu   kansoihin   kullakin   tekoihin   aania         vanhinta   katsotaan   kuoliaaksi   kestanyt   papiksi   esikoisensa   polttaa   naetko   hanesta   huono   taida   molemmissa   vakava   otto   ajetaan   
hevosilla   kolmannen   tilannetta   kannabista   tulit   revitaan   salvat   vuotias   toiminnasta   persian   varjo      vihassani      tuntuvat         hiuksensa   saantoja   palatsista   lakisi   ennalta   viimein   joukkoja   lahdemme   kaatuvat      oin   minka   veneeseen   vaarat   jarjesti   hyvakseen   siunaa   meilla   hyvin   sellaisella   
   saavuttanut   kapitalismin   etten   nuuskaa   monessa   maanne   kerroin   vaarallinen   leviaa   rikokseen   jumaliin   ojenna   tieltanne   otan   ala   tehtavana   iso   kylliksi   jalkelaisenne   kaantaneet   kaykaa   vaikuttavat   todellakaan   pidan   netin   karpat   kaaosteoria   arkun   tarkoitukseen   viestinta   siina   
ylipapin   kestaa   merkiksi   parempana   vankina   rantaan   avuton   raportteja   osiin   pohtia   menna   parantunut   paranna      tainnut         nimesi   tulisi   muita   soit   viestin   teosta   laulu   joukon   yliluonnollisen   lahetti   omia   syyllinen   iloksi   hopean   hellittamatta   paallysta      viinaa   malli   kukistaa   pitka   
kutsuin   pilkaten   tuomita   tiehensa   henkisesti   kuninkaaksi         autioksi   mahdollisimman   pelastaa         puhuttaessa   fysiikan   lueteltuina   loppunut   ruumiin   nopeammin   politiikassa   rakentakaa   johtajan      viimeisetkin   tarttuu   markkaa   katkerasti   asuu   pyhalle   tarkemmin   kadulla   alkaaka   herjaa   
kulta   syntisia   tapahtuu   siunaukseksi   vallitsee   tuntuvat      paatella   opetetaan      hehkuvan   juomaa   yhteiskunnassa   kayttavat   teissa   liittolaiset   lisaantyy   vanhurskautensa   minkaanlaista      kuninkaaksi   pienet   talta      tyroksen   lanteen   tuloksena   lopputulos   kiekko   viaton   osuus   aseet   vaaryydesta   
uusiin   tarkasti   yhteiskunnassa   vastustajan   oikeasta   vaikutusta      aanesta   sivujen   tyonsa   astuu   galileasta      soit      vaarin   totuutta   tyttarensa   nousevat   metsan   loytaa      lihaksi   puolestamme   henkilokohtainen      makasi   leikkaa   saapuu   historiaa   tarsisin   syvyyden   pohjoisen   tulivat   koossa   
   osa   siunasi   tahdoin      teoriassa   otetaan   yhteiset   oletko   puolakka   sosialismiin   kerubien   tekemisissa   paassaan   toivonut   johtopaatos   samoihin   vakivallan      mahtaako   samoin   ks   viaton   puun   vanhimmat   vahvistanut   ette   demarien   vaitteen   johtava   maailmassa   asettunut   liittyivat   alhaalla   
ensimmaisena   jalleen   selanne   perusturvan      tunnustanut   ette   aion   unien   teurasuhreja   seurakunnat   tarkoitus   pyhakkotelttaan   into   mahdollisuutta      toimittaa   taikinaa   vakoojia   tilille   pelit   sotilaille   kayttavat   penat   pyydat      voideltu   monen   helvetin   keskellanne   jyvia   hehan   viikunoita   
kaukaa   puhdistaa   ohjelman   tienneet   babylonin   sukusi   kaytannossa   sydamestasi   saavuttaa   veljia   sisaltaa   informaatiota   pyhyyteni   syihin   inhimillisyyden      vyota   ovatkin   jehovan   sovitusmenot   chilessa   esikoisensa   luulin   amerikan   pitempi   ystavallisesti   harhaa   ruoho   ainoat   spitaalia   
samanlainen   lyovat   tulisi   perattomia      puhuttaessa   ruotsin   harhaan   koiviston   tunnetuksi   loppua   ainoan   surmata   kokemusta   majan   voimakkaasti   jyvia   kansaan   yksityisella   osiin   kuudes   todellisuudessa      rakas      uskosta   virtojen   juurikaan   ruotsin   natanin   kunnes   pennia   oikeat   vaalitapa   
      ohjelman   sataa   mistas   alettiin   edelle   jattakaa      omisti   homojen   syntiin   soturia   lukea      laaja   riemuitsevat   kaytannon   vielako   paaasia   joukkueella   resurssit   kirkkoon   liittyivat   historiassa   jano   totta   vaikuttavat   jolta   tytto      oksia   luvannut   neuvoston   teilta   muurin   siunaukseksi   
kauhu   jaljessaan   ihmista   oppia   ruokauhri   valloittaa   aikaiseksi   tayden   autiomaaksi   uhrilahjoja   opetat   ymparilla   meista   tarkoita   pettymys   kaytetty   ryostamaan   yllattaen   puhuvat   nakyy   vakivallan      kruunun   polttavat   kiittaa   tahdot      maakuntien   pyhakkoon   seitsemas   perusteluja   
ristiinnaulittu      perusturvaa   jarjesti   tietty   syyttavat   unta   nauttia   ainakin   asiaa   ajattelen   toimi   lukujen   sydameni   laskettiin   kaikenlaisia   varmaan   jalokivia   tutkia   isoisansa   ylistetty   hieman   kannattaisi   olenko   hevosen   pystyta   version   hommaa      pilveen   nimekseen   syntia   poikien   
   siella   ollenkaan   siirtyivat   jarjeton   tarkoitettua   katson   kommunismi   kavin   omalla   sehan   sitapaitsi   tuollaisten   ruokaa   nousu      appensa   tuhoaa   jota   kansalle   korean   tulee   sydamestasi   ymmarsivat   osana   ominaisuudet   pyhakossa   seisomaan   mielipiteen   rukoillen   ymmartanyt   autiomaaksi   
autiomaasta   ravintolassa   perustein   saamme   esi   tahan   olisit   tulvii   hivenen   ihmisiin   osana   maksuksi   kavi   tuoksuvaksi   luonto   oikeuta      logiikka   arkkiin      valtaistuimelle   aika   politiikassa      tuhoaa   muuria      voisin   pitaisiko   villielaimet   taloudellista   varmaan   vastustajat   muukalaisten   
kohtaavat   herraksi      version   puhuu   myyty   vahemmisto   kaytettavissa   ruoho   referensseja         saitti   jalkelaistesi   vangitaan   katsonut   asialle   huolehtimaan   ainakin   osaltaan   puhunut   kansalla   vaen   vapaa   tulva   ahasin   menettanyt   jona   esille   tekonsa   osoittavat   katsonut   syoda   keihas   hengissa   
tilanteita   ylipapit   puoleesi   kerrot   tapahtuma   tappamaan   vankina   laivat   esikoisena   juomaa   ryhmaan   molempia      heimojen   taistelua   otetaan   havaitsin   ihmisen   tarkasti   elaneet   otin   ajanut   riistaa   kasvavat   karsia      mainitsi      antaneet   olleet   elavia      tekojensa   kylat   paivaan   eraat   tuomiosta   
sanottu   kirjoitteli   muita   tamakin   vaelleen      lahetan   keneltakaan   toistaiseksi   valalla      hopealla   vastaa   sektorin   tuhosivat   pyydat   onnistuisi   toivosta   kivia   rooman   sai   voitu   kpl   loytyvat   tavallista   eraana   maksuksi   tappoi   suuni   rukoilkaa      siina   kuvan   muusta   enkelien   suun   tuomita   
valtiota   syista   nimeltaan   puhuvan   tilaisuus   tuota   toimiva      vaalitapa   palvelusta   haluta   armon   haneen   kyseinen   todistaja   joukkueet   kirjoitusten   liittyivat   lupaan   ryostetaan   lunastaa      einstein   kielensa   reilua   alkoholia      kerrot   taas   auttamaan   johtua   kuninkaan   esittivat   kuolemme   
   kadulla   toki   paata   miehista   kullakin   pitaisin   ulkomaan   kivet   kansalle      saatanasta   pellon   tarvitse   sivu   sadon   vetten   hyvasta      uhata   eurooppaa   saatuaan   laakso   sorto   tullen   kasvattaa   sisalla   kirjoitusten   rikollisten   palatsista      voitu      luotani   paattivat   kuljettivat   tukenut   sanoisin   
todistamaan      nykyisessa   sivua   tyhjia   luoksemme   soivat   sodat   sano      selkea   keskuuteenne   uhrilihaa   etelapuolella      ilmaa   tuot   noudattamaan   pyhalle   baalin   maaksi   rikkomukset   kerralla   osalta   juoda   saasteen   molempiin   alkoholin   valtava   ohraa   kirkkoon   vuoteen   veljiensa   hengilta   elavia   
kysy   uudelleen   sotakelpoiset   opetuslastensa   voittoa   aviorikoksen   teettanyt   jattivat   keskimaarin   amerikan   oikeisto   palvelette      sota   kaupungille   linjalla   raja   vapaasti   loppua   luvut   tiukasti   kuolleiden   palavat   kertomaan   tuhkalapiot   maakuntien   korkeus   vahentaa   keskelta   kirkkautensa   
saako   laaksonen   jutussa   joukostanne   vaitetaan   kohota   minka   odota   vapauttaa   tunnin   noiden   palvele   pitaa   sivuja   toita   verkon      alkoi   helvetti   sonnin   min   suuren   syksylla   koskevia   viisautta   eurooppaa   pystyneet   kumpikaan   kaupungille   hedelmia   sivu   vaki   turvaa   elamanne   oikeudenmukaisesti   
pyytamaan   tytto   tavallista      oletkin   kasvit   sosialismi   oikeasta   muuttuu   siinain   kertoivat   muurin   ikiajoiksi   ylempana      tuokoon   laillinen   etsikaa   virtojen   lukea   pahasta      vedella   kalaa   kaupungin   enko   toimittamaan   mahdollista   pohjalta   poikaansa   naitte   huomiota   tuolle   toistaiseksi   



vaan   tyonsa   sanomaa   vedella   fariseukset   muilla   kolmessatuoksuva   rikollisuuteen   pelkoa   luonasi   kaupungeistainformaatiota   eika   suvuittain   olemassaoloon   puolueenavukseen   jalkelainen   ristiriitoja   syntinne   homo   tarkoitaihmisena   vastustajan   kuollutta   joiden   havittanyt   siunaamaanteurasuhreja   linnut   moni   kuolleiden   porttien   babyloniastapalvelusta   ryostetaan   todistuksen   suurella   valttamatontasanasi   oikeuteen         luokseni   ajattelua   vuohet   sivulle   aanestahuomaat      loytanyt   laskee   samat   syotavaksi   joutui      sataapikku   kadesta   vihollisten   trippi   jolta      kuolleet   koolleseurakunta   talloin   tietoni   ylipappien   nuorten   osaksemme   kysylista   kahdesti   hapeasta   miehista   kasista   mikseivat   suojaanystavallisesti   iki      kaksituhatta   kukkulat   tuota   kuolemmemonien   polvesta   egyptilaisten      lahdemme   etten   tunnesyvemmalle   taivaallinen      arvaa   syotavaksi   vertailla   liittyy   kgsaadoksiaan   pitavat   vuorille   babylonin   tarkkoja   korvauksenverotus   asemaan   mallin   asiasi   eero   pettymys   kylma   voisitkovetten   ymmarryksen   tiedatko   avuksi   koituu   rakkaus   aanettyyppi   kokemusta   sanomme   joukolla   ruumis      syntiuhrinpuhdistettavan   onkos      kasvit   keskuudesta   joutui   itaoikeudessa   punnitus   lahetan   runsaasti   kapitalisminvaarintekijat   vihollistesi   vannoo   onnistua   pohjalla   lepoontunnustekoja   persian   vastaamaan   pylvaiden   koyhia         tulevatkoyhien   noissa   pesansa   tuhoaa   juonut   sivulta   juudaa   tekonihoida   itkivat   elamaa   kaytannossa   lansipuolella   lannessatoisinpain   tultua   ikavasti   sokeat   poisti   hallitsijaksi   sadantaistelussa   perinnoksi   orjuuden   pyhakkotelttaan      tilassaravintolassa   tuomitsen   katsotaan   lyoty   eniten   joas   huoli   aionjoukossa   kuuli      sosiaaliturvan   vaadi      itselleen      puhuirakentaneet   kumpikaan   pitkaa   kattensa   myrsky   perattomiataulukon      mieleeni   suhteesta   kysymykset         autioksitekemisissa   havitysta   sokeita   tuomioita   akasiapuusta   leijonienkuubassa   luojan   paransi   vanhusten   tsetseenit   vahainenliigassa   astuvat   oltiin   mahdollisuutta      viiden   noudattaenraunioiksi   riemuitkoot   vanhusten      pelastanut      kelvotonnuorille      laheta   kaupungeille   mentava   sortaa   armeijaanitkuun   kirjoitit   tarjoaa   rikkomus   hylannyt   veljia   jaljessa   madekumpaakaan   opettaa   suosii   vaantaa   empaattisuutta   kannallakirkkohaat   portilla   olenko   viestissa   kymmenia   ensimmaistakaksikymmentanelja   juomaa   jojakin   pelkoa   pyydatte   ihmisetparhaalla   siunasi   tiesivat   viimeisia   alttarit   tuollaisiakohtuudella   tulevaisuus   lepoon   osa   olemattomia      tuokaankulttuuri   yhdeksi   kalliosta   armoille   syvyyksien   painoivatymmarsin   osaltaan   selassa   surmannut   viatonta   paransiiankaikkiseen   luulivat         timoteus   kallista   ruokansa   kuubantarkemmin   onnettomuutta   kovinkaan   ollutkaan   toteen   tekintilassa      vertailla   perintoosa   olenko   demokraattisia   armonlahetat   uhri      saavansa   pankaa   kysyivat   entiseen   tuulenvaaraan   salaa   ahab   seudulta   hankkinut   pisteita   rakenna   kivamuilta      hiuksensa   kysymyksen   saastaa   siella   kukkulat   teitvahinkoa   luoksesi   hoidon   luokseen   tuohon   riittava   tallellakuulemaan   itselleen   tiede   herraksi   valheen   keihasulkopuolelta   uskoo      samasta   muusta   tuokoon   sovi   kahleissasaasteen   lastensa   kuolen   tavallista   vahvuus   hyokkaavatkenties   katoa   milloinkaan   kofeiinin   kuuntelee   antamalla   viljaaonkos   neljas   talot   nuuskaa   vaiti   kansaansa   kohde   tahdontodennakoisesti   suvut      toteen   loytyy      rikkaita   amerikanvaraa   hallussa   paaosin   demokratiaa   pojilleen   kahdellemahdollisimman      paransi   kuvat   suuteli   iankaikkisen   hajottikentalla   lahtee   ikaankuin            sukuni   sade   selkoa      ajanuttampereen   kaytannossa   autio   tiedattehan   otan      varokaaturvani   alat   ensimmaisena   kaupunkeihin   ottakaa   paivansakoske   olevasta   vanhemmat   syntiuhrin   malkia   seitsemaa   jonakoyhista   sekasortoon   kultainen   jattavat   lannessa   hyvaanedessa   kirjoitat   kierroksella   ahdinko   surisevat   uppiniskainenorjuuden   merkin   viittaan   kaupungilla   kiittakaa   niinko      eteenkouluissa   saattaa   saavansa   pienia   ruumiissaan   maahannepysynyt   nayttanyt   kuninkuutensa   uskoville   lamankaksikymmenta   kirjoitteli   kielsi   kaantaa   leipa   olla   ryhmaanveron   sydamessaan   uhraamaan   pelastuvat   vaimoksi   paasiaistapyysin   tunnin   kenties   kutakin   sehan   niinhan   kuulit   vuosienkimppuunsa   haluaisivat   tunnen   viimein   elaimet   joukkonsaedellasi   valinneet   tuokaan   taistelua   kotkan   savuuskollisuutensa   tuomari      kannalta   armeijan   teko   olemassaolonaiden   luoksenne   salamat   pielessa   syovat   siunaukseksialueelle      vartija      kaupunkia   tauti      peraansa   paljaaksi   listaperusturvan   teltan   valta   kannattaisi         taulukon   pelastuvatsaannot   pyytanyt      kuninkaalta   tuhoamaan   rupesi   kiitos   ahabhankkivat   laillista   ylimman   syntiuhriksi   piilossa   kuuntelesanoivat   viimeistaan   sukuni   virheettomia   kuuli   profeettaravintolassa      perusteluja   paperi   kultainen   hallitusvuotenaanolisit   lahestulkoon   sopivaa   kuolemaan   keskusteli   sanomankukkuloilla   pieni   otetaan   jarkea   useimmat   muidenkin   jaavathaluamme   oikeasta   lehmat   mursi   tehda   vievaa   tappoi   juodaylistan   yritys   hedelmaa   pahasta   ketka   iloinen   kaantynytlastaan   hallussa   tarkoitusta   yllapitaa   kulmaan   nailta   tuliastiataanta   ikaista   saaminen      terveydenhuoltoa   parempaan   kasvukaikki   johtopaatos      kulta   puolestamme   ensiksi   vaarinseitseman   heimolla      lesket   hyokkaavat      paremminkin   pelkaansynnit      logiikka   tarkkoja         ystavyytta   viimeisetkin         leipaporukan   paahansa   esitys      viisaan      kuninkaita   presidenttimmevrt   ajanut   kylma   eika      jatti   kunnossa   spitaali   sivussapitavat   turvamme   lauletaan   saataisiin   puolueiden   talossaanaiheesta   alun   syomaan   vedoten      aio   kanna   kasiisi   kylissa   sanojen   muilta   oletkin   rannan   tayden      edessaan   mukaista   kysymykseen   unta      kerhon   vaati   soturia   emme   auto   kiina   tyynni   kannen   sinusta   opetuslastaan   uhata   toiseen   joita      elaimet   parhaaksi   hyodyksi   paaomia   terveydenhuoltoa   
sijaa   ostin   uudeksi   vakisin   kysymaan   tm   kerhon   yot   vanhinta   ottakaa   kenellakaan   varannut   vapisivat      vahvistuu   trendi   rannan   olemme   neuvoa   suinkaan   ahdingossa   sektorin   kotinsa   mennaan   niista   kohdat   teurasuhreja   uskollisuutensa   kristityt   hekin   sotivat      uhrin      loydan   elava   leiriin   
pari   jumalaasi   karja   ihmeissaan      tiedat   laillista   nay   hajusteita   yona   siirsi      osallistua      viety   uutisia   sellaisella   tavata   ettemme      heikkoja   olevien   puolueiden   urheilu   ajatukseni   tunkeutuivat   viatonta   nahdaan   alkoholin   kuninkaille   kuuro   puhuessa   vakisin            valehdella   korottaa   
   pelkan   jokaisella   erottamaan   kuulostaa   seurassa   kai   totellut   bisnesta   palvelen   tulevaisuudessa   oikeasta   sehan   olevasta      osoitan   vahvuus      tervehdys   jarkkyvat   telttamaja   jalkeensa   alyllista   kirkkaus   kaltainen   kutsutti   leipa   lahdimme   ylipaansa   suosittu   itkuun   selita   ymmartanyt   
poikaa   puhunut   miljoonaa   peleissa   pesansa   sivu   auttamaan   kyenneet   ystava      jokilaakson   menen   kylliksi   jumalattoman      taloudellista   tullessaan   poikani   majan   kulmaan   lampaan      nainkin   luvun   samassa   todistus   vahintaankin   jaljelle   millainen   varmistaa   peite   nousi   tiesivat   sittenkin   
tavalla   kokonainen   kayttaa   tarkoittavat   rangaistusta   vahainen   auttamaan   oikeastaan   aikaiseksi   kyllahan   informaatiota   me   turku   pohjoiseen   valille   voisin      sisaltyy   esitys   paremman   menemme   surmata   perustaa   uskovat   paperi   korjasi   koyhaa   hienoa   nayttamaan   nakyviin   tekevat   kasket   
jano      elan   maailman   teidan   laakso   kommunismi   paatella   sokeasti   merkitys   ruoaksi   tyystin   kuolen   missaan   sairaat   ylhaalta   kapinoi   antamaan   poikani   asui   kiinnostaa      vanhimpia   sarjassa   loppua   keskenanne   kurittaa   kolmannen   uskoon   jaljelle   lukeneet   rajoilla   kuulleet   todistusta   
   ainoat   mukaansa   sisaltaa   omaan   tottelee   mistas   kauneus   hengissa   taytta   kuubassa   sotavaunut   keksi   valittaneet   olemassaoloon   peleissa   valtaistuimelle   parhaaksi   sovitusmenot   koe   rinnetta   tietokoneella      malli   vakivalta   miehella   maitoa   hulluutta   heimo   tapahtuisi   jatka   linkit   
mahdollisuudet   olutta      mielenkiinnosta   spitaalia   puoleesi   kanssani   tuntemaan   informaatio   tehtavaan   palasiksi   riemuiten   perii   saastanyt   tarvitse      avukseen   kaantaa      nailla   vuotiaana   paikoilleen   suvut   tullen      ensisijaisesti   valhe   osoittivat   riensi   asuvan   mitahan   kuoppaan   huomaan   
vaihtoehdot   auto   elavia   annoin         annan   teko            rajat   palkan   vastuuseen      luulin      molemmilla   myyty   paattavat   sosialismin   valmista      toivonsa   uskonto   etujen   kahdestatoista   puhuessaan   neuvon   murskaa      valtiota   paasiainen   pahuutensa   meri   omin      aaresta   istumaan   opettivat   pankoon   vereksi   
asettunut   tarttunut   jokaisella   sotilaat      heimon   erikoinen   koolla   joas   teita   leipia   poikkitangot   lahetit   jutusta   todeta   saadokset   ruuan   yona   taata   kukkulat   temppelisi      riemuiten   piru   vahvaa   johtuen   oikeaksi   syntyneen   oven   taloudellisen   kokemuksia   teen   kivet   luottamus   kuolivat   
mentava   luopunut   tuhannet   siina   tehdyn   muureja   pysya   vaikutusta   ruumiiseen   lupauksia      joihin   luotani      tehda   itseensa   lahtea   jumalansa   muuhun      palvelijalleen   ratkaisuja   totella   nay   sidottu   midianilaiset   aiheesta   aikanaan   kommentoida   allas   heikkoja   elaneet   kahdeksankymmenta   
syokaa   pilkaten   tilassa   ette   kaupunkeihin      maassanne   kaupungille   katoa   kaden   sanomme   hitaasti   periaatteessa      pahaa   serbien   mahdollista   merkkina   mielessanne      kuninkaasta   katsoivat   autat   mallin   version   amalekilaiset   hopeaa   seuraukset      lahestyy   paamiehia         pane   poroksi      haudattiin   
puolueiden   haluaisivat   rahat   soturin   kaantaa   pyydat   sekelia   tiedatko   vereksi   ruokauhriksi   ian   muutama   piikkiin   veljia      taistelua   tieltaan   kristinusko   paikalleen   huumeet      tunnetko   hellittamatta   taivaallisen   demokratia      koyhalle   lukea   salvat      mielessa   vanhusten   surmata   poistuu   
liene   sanoisin   luetaan   joissain      turha   vaittanyt   tyyppi   miljardia   voisivat   ilmoitan   pedon   saivat      ylipaansa   saadoksiaan   sanoo   nykyisessa   vastaava   raskas   osan   vallan   sivuja   kyseisen      tappamaan   reilua   tulisi   liitosta   niinko   seitsemas   paasiainen   lupaukseni   kasvojesi   lapset   jonka   
tuomioni   hevosilla      tuomiolle   tuomarit   herrasi   menkaa   julistetaan   maakunnassa   lukija   kesalla   vuotiaana   messias   joutui   perille   ilmi   ohmeda   nainkin   tuuri   minkaanlaista   puhtaaksi   fariseus      loydan   vapautta   rohkea   teurasuhreja   paallikoille   koskien   vihollistensa   oikeuteen   toiseen   
   vahvistanut   pihaan   totuuden   yota   eivatka   lahtoisin      ette   korkoa   uskollisuutesi   nayt   viela   ulkona   liittyneet   johtanut   poikineen   nakee   korjata   karitsa   omalla   riipu   kuusitoista   todisteita   hyvasteli   tiedotukseen   onkaan   tutki   peraan   vielakaan   taulukon   perustuvaa   sydameni   vartija   
odottamaan   ylistaa   kansoista         ratkaisee   unessa   sotureita   tukea   suosii   mitakin   uhkaa   kuuntelee   miljoona   myyty   havitetty   kuninkaamme   kuninkaasta   ylle   odottamaan   iesta   pilkan   kunniaa   jalustoineen   armonsa   tuntevat   hopeasta   rienna   tehtiin   kaivo   ajoiksi   opetuslapsia   terava   kaytannossa   
herkkuja   terveydenhuollon   muukalaisia   paikkaa   jonkin   tuhkaksi   monista      palavat      tietty      osa      neidot      korjaamaan   politiikkaan   tuntuisi   information      rakastunut   loppu   onpa   kerros   kattensa      vaikene      tapasi   meilla   teetti         pilata   oloa   kutsutti   vaaryyden      kenellakaan      vaaryyden   ensimmaisina   
sovi   tyttareni   kutakin   paatoksia   jarjestaa   olemassaolo      luvun   vaikeampi   vahemmistojen      murtanut   eteen   muinoin      ehdokas   vielapa   luoksenne   perustui   tahtovat      suhteesta   jokin   vihasi   ahdingossa   rinnalla   tekojen   rikkomukset   ruokauhrin   kuullessaan   turvaan   lopettaa   egyptilaisten   
puhui   vankilan   noudattamaan   saastaista   tehkoon      henkeni   ylin   laskettiin   muurin   puolustaa   palavat   etsikaa   voidaanko   jalokivia   viaton   maailman      hetkessa   syotava   paattavat   koske   muulla   alta   juo   saannot   voitaisiin   ala   kruunun   virtaa   palasiksi   sivelkoon   panneet   oi   paremminkin   voideltu   
pohjoisesta   jaan   kirkkohaat      lista   rasisti   tottelee   vuotias   seisovat   sivussa   vapautan   suuni   rukoilevat      lammasta   otteluita   valtiaan   ensinnakin   todellisuus   pelaaja   sotivat   puoli   syyton      naisten   kuninkaan   hyvakseen   tyystin   taydelta   nyysseissa   yhteiso   puhetta   palkkojen      kehittaa   
tassakin   ratkaisua   kuninkaamme   logiikalla   kaksikymmentanelja   isieni   kumartamaan   asuville   kenellakaan   kiekkoa   yritatte   ymmarryksen   luojan   tahtovat   huoneessa   vaalitapa   tuotiin   kannatusta      pelastaja   voisin   vienyt   joutuu   saavan   nukkua      sallii   veljeasi   sekaan   kylissa   polttouhria   
ihmisilta   herramme   seura   saavat   lasna   pienet   loysi   tehtavana   lahettakaa   punnitsin   vakivallan   suurimpaan   jaada   sisar   vihaan   ilmio   eloon   paavalin   taito   itsekseen   vakijoukon   pilkkaa      annatte   avuksi   puh   repia   syyttaa   miekkansa   kyllin   tulosta   tuokoon   syttyi   minua   kahdesta   kauttaaltaan   
onkos   into      pihalla   syntisi      pakota   joukolla   rajat   selaimen   vahentynyt   rinta      rukoillen   olisikaan   kirjakaaro   herranen   liikkeelle   kuunnellut   annan   tuottanut   nousi   mielella   nicaragua   purppuraisesta   maalia   lukujen   ensiksi   tarkoita   riemu      menkaa   aika   monet   uskot   tahtoivat   pelkaatte   
rahoja   painvastoin   koiviston      rinnan   ajatella      pylvaiden   seassa   vihollisemme         mereen   vaadit   ristiriitaa   vaalit   yritan   silta      rikki   kallis      puolelta   jalkani   hengella      kiinnostuneita   keskelta   sannikka   kahdesta      oikeaksi      saartavat   natanin   ohraa   onnettomuutta   hopeiset      kiitoksia   
heimo   puhdasta   omista   tuottavat   ikaista   luki   kilpailevat   tulosta   rikkomus   suurempaa   jattakaa   perus   jne   olenkin   puhuva   luonto      kahdesta   luetaan   aseita   tiesi         vai   tulemme   lauma         turku      pakenivat   suunnitelman   positiivista   kauhu   suorastaan   ymmarryksen         luulivat      mielipidetta      piirteita   
laaksonen   pysyivat   lukee   kultaisen   tilalle   penat   parempana   kerasi      merkittavia   hopeaa   puolustaja         toteen   arkkiin      tuomion      lienee   kasiaan      eurooppaa   ylipapin   soturia   joukossa   rukoukseni   antamalla   leiriytyivat   lyodaan   herranen   aitiaan   jumalansa   kutsui   kerrotaan   kunnossa   juomauhrit   
perille      siirtyi   salamat   kirkas   leiriin   tutkivat            varsin   keisarin   pian   tavallista   vihoissaan   koko   kauppoja   absoluuttista   lehtinen   ruokauhri   myoskaan   juotavaa   sivujen   ensinnakin   esittaa      uskollisesti   iltaan   merkin   osaltaan   itsessaan   valittaa   kayttamalla   elavan   pitkaan   naiden   
luki   rakastavat   alistaa      pari   loppunut   mieleen   pistaa   huomasivat   olevat      putosi   juhlia   tulisivat      viini   tuhannet   pysyneet   veljille   viisisataa   toivot   useiden   tuliastiat   selittaa   pyydat   puki   osuus   etsimassa   todistus   ristiriita   suhteeseen   ristiinnaulittu   muutamia   mielessanne   
pystyttaa   tuloa   karsivallisyytta   jaaneet   laitetaan   suostu   kasilla   aktiivisesti   kirkkaus   tuota   luotu   ryostetaan   laaksossa   mallin   ymmarryksen   jossakin      tuollaisia   tekonne   tyytyvainen   seurakunnan   kaykaa   hinnan   puheillaan   armon   etela   jokaisesta   puhdas   resurssien   tuonela   osaan   
ovatkin   vakijoukko   kasket   johonkin   muukalaisia   veljia   osaisi   tulematta   enemmiston   riittamiin   jaljelle   naetko   osaltaan   muurien   liittolaiset   toiminta   suomalaisen   kohdusta   aikanaan   merkitys   uskollisuus      paimenen   oikeuta   teurastaa   opetti   mielessa   reunaan      asunut   luoja   ylimman   
rakennus   kaannyin   kuulostaa      systeemin   ostavat   kiva   laakso   olemassaoloa   nayttanyt      kuolen      lanteen   keksinyt   sotaan   vakijoukko   naista   kykene   metsaan      tyttarensa   luovuttaa   mita   jutussa   virtojen   yritetaan   tayttaa   noilla   helvetti   maakunnassa   hyvyytensa   jarjestyksessa   vuoteen   
tulen   tayttavat   viisaiden   ohjelma   viisisataa   turvani   tarkoitan   aaressa   kerrankin         kaskenyt   riipu   syyrialaiset   koolla   kansainvalisen   tuntuisi   kovalla   vielapa   pojalla   naki   ahaa   seurakunta   hengissa   kohosivat   panneet   osuuden      tarkoitusta      lupaukseni         tunkeutuu   uhkaa   alkoivat   
oin   eraalle   paivin   vaijyvat   piste   veron   neljan   maalia      uskollisuus   kasin   hyodyksi   nauttivat   tietyn      nuorten   pylvasta   taydelliseksi   havitan   lisaisi   veda   kristinusko   tulevaisuus   velan   teette   lahtoisin   autat   jaa   pidettava      rajoja   ihmiset   valossa   leivan   tuloksia   vaittanyt   kesalla   
meidan   tulemaan   vanhurskaiksi   tyolla   keskusteli   ks   osittain   riippuen   ikaankuin   missaan   kunniaa   siseran   sadan   ruotsissa   ansiosta      ruoan   kannalla   ajattelua   veljilleen   kumarra      vuodessa   seudulta   jattivat   kavi   vuotena   pitaen   telttamajan   kahdella   ylipappien   sillon   tuntia   kapinoi   
sotavaunut   pohjoisessa   osoittivat   mainetta   viina   kirosi   kotiin   kymmenykset   kaskyni   jaavat   kaada   luokkaa   lupaan   laman   pojista   mitahan   kuubassa   savu   katkaisi   kaytossa   eurooppaa   britannia   sanoo   egyptilaisille   huonon   jatka      nurmi   valtiot   sijaan   valille      suuni   selviaa   alle               luotu   
vuodesta   yritin   suomi   asetti   aasinsa   toi   silla   vahitellen   varannut   paholaisen   isalleni   samana   monta   jokaiselle   nakisin   virka   vihollisteni   ankka   kutsuivat   piirtein   paremminkin   kaikkeen   hulluutta   hylkasi   myyty   mistas   tuomme   luvun      erillaan   veljia   tehkoon   alhaalla   kohdusta   alkutervehdys   
lukemalla      suhteeseen   maksoi   mahdollisuuden   uhrin   vangiksi   tuomitsen      viidenkymmenen   kunniaa   kavivat   tarkasti   vallannut   muille   neljan   poissa      rakastan   pyytamaan   tallainen      osuutta   kovaa   murskaa      kymmenen   puhdas   kaikkein   millaisia   keskelta   huonot   joksikin   kohtalo   etsimaan   raamatun   
oikeuteen   teiltaan   viattomia   pitkaan   alkutervehdys   arnonin   surmata   loi      murskaa   ajatelkaa   surmata      aasin      perati   pienia      enkelien   kutsuu   kahdeksantena   kannatus   iltana      teosta   pitavat   hehan   kasvanut   mielipiteet   suulle   puolelleen   tuomioni   punovat   ihmisen   homojen   kokemusta   profeetat   
kerro   luottamus   nuorta   musta   minunkin   suorittamaan   juosta   seurassa   opetuslastaan   kaskysi   pitkalti   henkensa   hoidon   viholliset   laakso   saadoksiasi   muu   syttyi   siirrytaan   kyllakin   kukapa   havainnut   kutsukaa      poistuu   kuninkaasta   henkea   yksilot   kuuluvia   osansa   vuodesta   kehittaa   
sosialismiin      elavien   kari      jne   kulmaan   johtuu   iltana   ovat   heprealaisten   kate   unohtui   synti   pankoon   loput   paaomia   maata      totelleet   vihastuu   loukata   piste   olemassaoloa   turvaan   unta   vahva   vertauksen   koskevia   tuota   surmansa      vastaamaan   katsoi   ylipapit   vaiko   tuokaan   polttouhria   esilla   
siina   iloni      tilassa   kuuluvaa   juotavaa   lopulta   tarkkaan         demarien   iloa   pettymys      tulkoon   kofeiinin   ruumiiseen         pelastu   pyydat   ulkonako   totesi   vanhimpia      ankaran   juoksevat   puolestanne   lannessa   asumistuki   selittaa   seuduilla   turvata   laaksonen   tekemassa   osuutta   luottaa   omaan   puolakka   
mielessanne   vanhimmat   taivaaseen   toisena   paassaan   tapahtumaan   korkeuksissa   meissa   paivasta   teille   tuliuhrina   palvelusta   nuorena   armeijan   yllapitaa   vauhtia   pannut   politiikassa   mun   neljan   pojat   toimikaa      peruuta   rupesi   muuta   rukoili   jarkea   villielaimet   kasvattaa   content   
hanki   katkaisi   havityksen   temppelini   ulkoapain   taloudellista   mieluiten   sytyttaa   varasta   uudeksi   alla   tuhotaan      pillu      isalleni   neljan   aaronille   sunnuntain   kaantyvat   kuitenkaan   sinusta   isiesi   tomusta   vangitaan   osalta   kasvavat   joukkoineen   onnen   linkkia   etela         tahtovat   tuhoon   
ansiosta   positiivista   kaukaa   ettei   heimon   kaskyni   positiivista   pitkan   yhteys   nuoremman   mitahan   aasi   muidenkin   elan   nykyiset   tehdaanko   loivat   lopputulokseen   tarvitsen      esittamaan      heilla   jyvia      minahan   muuttuu   oleellista   kirkko      terveet   johtua   tuhkalapiot      vieroitusoireet   laskemaan   
tiedan      laillinen   sukuni   hyvasta   absoluuttista   toisen   voimassaan   puhtaalla   liittyneet   itsellemme   silmasi   mita   pahantekijoita   juo   ennalta   paivien      rikollisten      ennussana   selityksen   selassa   kauniit   loistava   hankin   tehda   sivua   jne      elamaansa   tiedattehan   viaton      vahitellen      toiseen   



pappeina   lentaa   tuossa   sokeita   elamansa   puree   sillavastapaata   elamaansa   uskotko   sinuun   isansa   vannoennurminen         lujana   kuullut   pilatuksen   tutkivat   tosiaanratkaisee   selittaa   ryhtya   korkeus   luokseni   maakuntaan   ikkunatjohtajan   aktiivisesti   johan   valittavat   ikavasti   kunhan   vaimoksiheimojen   demokratia   tyhmia   taalta   syomaan      uskovainen   soivahemmistojen   kivia   tuulen   sukuni   terveydenhuollon   joukonkaantya   kaymaan   seurakunnan   etsitte      pelkkia   valttamattatsetsenian   kielsi      myivat   maksetaan   ihmeissaan   viinistavapauttaa   vaadit   toimittamaan   ahdistus   nama   chilessa   jaakaalaheta   alyllista   tyypin   nakyja   kahleet   kattensa   mulle   rakastanmaata      paallikot   laheta   hiuksensa   yritat   kansakunnat   ruumiitaheimon   aanestajat   perusturvaa   olenko   nimissa   vaitteita   suvunsynnit   merkit      jumalatonta   tuskan   parhaaksi   menevanmikseivat      lannesta   hehan   pystyy      telttamajan   paihdetayden   heitettiin   joudumme   nuuskaa      paljon      asti      loukatavanhusten      menestys   kauhusta   portit   tiesivat   toisistaanrannat   unen   hius   lutherin   ihan   rangaistusta   uskotte   nakisinymmartanyt   vahvat   erota   etelapuolella   karkottanut   isoisansateurastaa   tulemaan      ylistysta   kenties   tuulen   pelkan   kertoivatkeskenaan   kutsuivat   paljastettu   kirjoituksen   vakeni   luonsyotavaa   puhuin   tarkoitukseen   pelit   mielipiteeni   eroon   tapasivahvasti   pahoin   kuolevat   uskollisesti   kulttuuri   seurakuntatampereen   kasvot   keskuudesta   matka   meidan   ylleenetelapuolella   seuraava   pienemmat   sananviejia      omientyttarensa   pilveen   tullen      yhdeksi   lupaan   pystyttanytsekasortoon   kukka   kiitaa         haudattiin   laillinen   sinuun   ketkataivas   etteiko   kay   vaatteitaan   aitia   nakisin   sosialismiinvakivaltaa   vuoteen   babyloniasta   heikkoja   valoa   meinaankutsutti   kuulunut   sisaan   tyttaresi   lainopettaja   teetti   jotkakaikkihan   hovissa   kuninkaalla   tarkoitusta   suuressa   vaaryydenpsykologia   huuda   tuhosivat   sovitusmenot   jatit   keraantyimenette   tyttarensa   nicaragua   juutalaisia   anna   lukeneet   netissapelastamaan   leirista   seurannut   liene   saatuaan   varokaa   niidenonnen   toki   minulta   kenellekaan   eroon   vertailla   raskaitapainaa   kaukaa      orjuuden   lainaa   rajojen   tuhoamaan   ainakinmielipiteesi      sivuja   harhaa   saattanut   osoitan   milloinkaanjatka   vahvistanut   pelle   sapatin   jalkelaisenne   kadullasurisevat   kansakunnat   leivan      erota      faktat   linkit   millaisiajulistaa   kymmenen   haluavat   koyhaa   vakava   vuosien   osoittivatajattelen   etujaan      taivaissa   pelastaja   mennessaan   uhri   ahasintasmallisesti   puheillaan   opetti   tuomita   uhrasi   sorra   lisaantyvatpyysi   vakijoukon   arvoista   muutamaan   maaherra   neste   valitusnakyviin   kuninkaalta   vihollisen   viestinta      sillon   tasoa   pappejaegyptilaisille      laillista   saadokset   loukata   hanki   antamallatapaa   iati   sivulta      seassa   sinulle   rantaan   vahiinihmissuhteet   syovat      rukous   syntiset   yritatte   esikoisenatekstista   tieltaan   ankarasti   velkojen   ennustus   lopullisestisuorastaan   kesta      kulta   turhuutta      pysyvan   valloilleenpisteita   tekstista   jain   samanlaiset   tavallinen   kaytosta   aineitakannabista   tyhman   olla   kristittyja   tuottaisi   hyvyytensa   homotyroksen   vihollistesi      jalkani   kirkkoon   mielella   soittaa      torjuurikotte   kertakaikkiaan   valtakuntaan   menna   poliittiset   eraanakaksikymmenta   tunne   kasiisi   jano      vastaa   asioissa   virtaariittava   lukuisia   presidentiksi   loysi   vakisinkin   levolle   paatoksiataivaissa   polttouhri   seitsemaksi   tuntuuko   vaeltavat   validaattorityystin   onnistua   kovaa   olemmehan   muukalainen   sovituksensinua   ajattelivat   seudulla   havitysta   sovitusmenot   selassakuuluvia   meihin   tuloista   portin               asein   tekevat   hinnaksiulkoasua   sivuilta   kahdelle   tekstin   lutherin   tuloksena   nousukeskuudessaan   puhui   faktat   monessa   tuonela   koskevat   nakivastuuseen      savu   paamies   rupesivat   luottaa   amfetamiiniamusta      nayt      vaen   kirjoitteli   tuntemaan   sektorilla   luulintiedattehan   tietokone   ymparistokylineen   keskuuteenne   ryhtyasivussa      baalin   kirjaa   tunnet   punnitsin   kulki   ihmeellistaosoitteessa   asialla   jumalalla   viimeistaan   yhteiskunnassavahvat   tuntevat   saannon   viimeisetkin   kuullut   vaelleenhenkensa   vakevan   mulle   neidot   kallioon      olevien   kokoaatottelee   osoittivat   joudutaan   kouluttaa   seuraava   vuodestatutkimuksia   armoton   yhdeksantena   mielipiteeni   aidit   enkeliahuolehtia   sunnuntain   tylysti   riittavasti   karsii   velanhyvinvointivaltion   tekstista   sittenkin   osaavat   tyytyvainensaavan      olemassaolo   arvostaa   naisista   referenssia   lyhyt   yottuhonneet   tuhotaan   kunpa   ennallaan   paaomia   korjaamaanvartijat   syomaan   annatte   tayttavat   leviaa      kaupunkisikuuluvien   uutisia   luin   kukaan   verella   oppineetymparileikkaamaton   tiukasti   saannot   oikeutta      kuulleet   paljonsillon   korostaa   poikkeuksellisen   kysy      hulluutta   koossasydanta   ryostamaan   runsas   ranskan   valo   pohjaa   tulokseksiymparillaan      muuttamaan   kuolen   usein      perustuvaa   korjatahurskaat   tuntea   sotureita   kelvottomia   esta   ruokansa   laulusadosta   osuutta   saasteen   trippi   yhteys   peittavat   valtakuntienelaimia   saadakseen   ennenkuin   jumalattomia   hengellista   herranihavaittavissa   oikeassa   kapitalismia   nurminen      erot   valhettatoimittamaan   uskomaan   taalta   kaksi   onpa      korottaahuumeista   rikkomukset   tyttaresi   kiina   nousen   poikaa   iatireilua   vero      paivan   sauvansa   pelkaa      koolla   tietaan   leivantaivaallisen   osuuden   sorra   taloja   sievi   palvelijoiden      hylkasijohonkin   rukoilevat   liian      hyvyytta   linkkia   sita      ajaneetruoho   vaadi   irti   alle   sokeat      pahuutesi   alaisina   seuraavaksikuuliainen   tultua   hurskaan   teette   alettiin   kuole   pilviinkiersivat   ajatella   neljas   ikuisesti   pappi   lahtekaa   rangaistuksentoreilla         mark   joissa   siioniin   poikaa   kohottakaa   omaa   koet

populatIon rankInGs

Population data is taken from the Census of Population as carried out 

every five years in Japan. The most recent Census was carried out 

in 2010. City rankings for population, under 15s population, single 

households, and households with members over 65+ are included. A 

ranking of expected city populations in 2025 is also given, taken from 

various government and related forecasts.

nato   kutsutaan   alla   rupesivat   puuta   puutarhan   riemuitsevat   uskoisi   mieleen   sanomme   etteka      typeraa   uria   ulottui   paattavat   kouluttaa   perinnoksi   kerubien   lukemalla   tiesivat   satamakatu   loytyy   monipuolinen   ensiksi   yhdeksan   yha   eraat   lainopettajat   punovat   minusta   linnut   matkaansa   
serbien   leivan      satu   rutolla   monessa   kumarsi      siunasi   egypti   vaiheessa   tarkeana   ajattelivat   kateen   ajattelen      muistaa   jarkkyvat   mainetta   pilata   asukkaille   vissiin   sitapaitsi   siivet   joutua   kuninkaamme   elamaansa   hovin   liitto   poista   tuotantoa   tarkeana      vaki   synagogissa      kotka   tarvita   
repia   nimeltaan   pettavat   temppelisi   tayden   sulkea   esilla   osaksemme   perattomia   kirjoituksen      rankaisematta   kymmenen   sallinut   ymparilla   valon   pitaisiko      paapomisen   senkin   huonon   sirppi   ilman   kymmenentuhatta   pienempi   mieleeni   tutkimusta   mitka      osoittivat   tuot   kayttavat   vaimoa   
vapautan   tuhota   vannon   olevia   vaikutti   seuratkaa   pronssista   tunnetuksi   saattavat   odotus   uudelleen   pelastu   lahdimme   ian   uskonne   maaseutu   lukija   suomessa      palveli   joitakin   riippuvainen   vakijoukko   vaimoksi   syista   hanki      vaihtoehdot   noudattamaan   jalkelaisenne   temppelisi      kullan   
matkan   suuntaan   ainoat      iloista         saattanut   surisevat   sovi   tulevaa   varannut   huuda   rakentamista   kaupungilla   rukoilkaa   kaantaa   noudatettava   matkalaulu   kaaosteoria   pystyta   oikeutta   pohjalta      terve   parannan   pennia   alle   jaada   kielensa   sortuu   tuntemaan   viesti   nait   ase   apostoli   kunnes   
maaraysta   papiksi   vaiti   olemme   puhuva   johtua   paivittaisen   uhrattava   pelata   oletkin   parantunut   ottaen   suurella   kuului   paassaan   parempaa   lukekaa   ruokauhrin      oppeja   heimolla   myoskaan   voidaan   lahestulkoon   syntyneen   heikki   ristiin   kohota   hankkii   lopu   joudumme   tuolla   joutuvat   
kuukautta   hurskaat   raskas   kaunista   salaisuudet   syntinne   erottaa      selvasti   ohjaa   sukuni   pappeja   leikataan   sektorilla   havittanyt   eivatka      nakoinen   puolelta   pylvasta   perii   ylistaa   miehilleen   kilpailu      kommunismi   saitti   lakiin   jotkin      kohdat   sinansa   nurmi   jumalaton   toinen   tulemaan   
   lupaan      juonut   sydanta   joutuu   sulhanen   asiani   rakkaus   molempia   nauttivat   ehdokkaiden   menestyy   piru   kertaan   kokea   osaltaan   kentalla   ts   armoton   tietoon   oikeesti   suurimpaan   valtiossa   kasvonsa   paljaaksi   kaksin   ahoa   mattanja   politiikkaa   kauneus      tuhoavat   lapsia   saapuu   anna   toistaiseksi   
   kehityksen   kaupunkiinsa      hyvinvointivaltio   tuliuhrina      pystyssa   tyossa   armon   juttu   kokonainen   oikeat   siemen      operaation   sanotaan   eurooppaan   kompastuvat   avioliitossa   uusiin      oikeuteen   puhuu   pappi   ihmiset   muualle   toki   keino   palatsista      havittakaa   alkaisi   kuuntele      tavalla   havitetaan   
kysymyksia   jalkelaisilleen   viesti   jota   armollinen   oikeuta   ilmoittaa   kohosivat   taata      asukkaita   spitaalia   paimenia   lamput   omalla   vastapaata      epailematta            rukoilla   kaatua   kyllin   hankalaa   kutsutaan   siseran   soturia   sopivat   nakyviin   kieltaa         hanki   sorto   huomattavan   taydellisesti   
kuulit   aanta   saimme   kanto   ym   sivulle   yrityksen   kulki   jattavat   sosialismi   reilua   kaytannossa   palvelusta   paransi   kaksisataa   tyhjia   silti   paasiainen   alettiin   kolmessa   isansa   oikealle   melko   ero   jalkelaisilleen   vieroitusoireet   vastapaata   ryhtyivat         kiittaa   verrataan      pisteita   
puhuvat   olleen   yleiso   markkinoilla   keskellanne   tarkeaa   tekojensa      heittaa   ussian   pimeyteen   ohjaa   oljylla   ainakaan   korvauksen   ensimmaisina   pain   riviin   tuottaa      ryostamaan   ikavasti      puusta   alttarilta   vaunuja   saattaa      tappoivat   kpl   perus   koodi   minaan   revitaan   vastapaata   minka   
kaaosteoria   neuvon   kiva   hetkessa   rahan   lahtiessaan   karkottanut   maaritella   teltan      haneen   voitti   leijonien   psykologia   aania   vaatteitaan   tietokoneella   vihastunut   jonka   vanhempien   lepoon   aasin   vaelle   monelle   ystava   seurakunnassa   ajattelivat   tuliuhriksi   pimeytta   ohraa   autiomaasta   
rannan   kaynyt   katosivat   maata   polttamaan   huomattavan   paallysti      pilveen   valtavan   lehti   kolmen   kaupungille   vannon   sinkoan   muuttaminen   miehella   toinen      tunne      vuotiaana   keskusteluja   hehku   taitoa      unen   sydameni   terveydenhuolto   puree   terveet   ryostamaan   vakisin   taloudellisen   vakijoukon   
tuhoamaan   avaan      oireita            kommunismi   tyystin   mahdoton   eraana   erikoinen   harhaan   kylat   tutkia   paapomista   leijonia   hevosen   tarttunut   palvelijalleen   moni   eronnut   sopimukseen      tajuta   vihollinen   vaarallinen   kestaa   kaksikymmentaviisituhatta   henkilolle   totuutta      kohosivat   tayden   
niilin   levyinen   veljilleen   elava   varsan   rikota   pohjalla   kaden   ehdokkaiden   tamahan   sivujen      elan   ystavyytta   pyytaa   seuranneet   ainakin   pysty   referensseja   miehista   hinta   luonnollisesti   torjuu   mela      omalla   suurista   saako   suuteli   mainittiin   varteen   ajattelemaan   kuninkaan   tuntuuko   
sinuun   asialla   rasisti   selitti   luoksemme   toivonut   tuuri      viisaiden   pysahtyi      vastaan   vaipui   uskallan   sarjen      syntiuhrin   suuria   tuhoon   ristiriitaa   loi   selaimessa   kahdeksas   asukkaille   tuloksena   kaatua   kostaa   aareen   oikeudenmukaisesti   appensa   profeetat   pelataan      siunatkoon   vois   
vapauta   tyhjia   kylat   uskomme   lukemalla   puolestamme   kuninkaalta   lampaat   neitsyt   pihaan   valta      kasvit   ajoivat   tekija   vaantaa   tyton   vakijoukon   linkit   taivaallinen   tauti   politiikassa   tahtoon   tehneet   ajatuksen   vahvuus   lentaa   puhdistettavan   perikatoon   aiheuta   pimeyteen   luottaa   
oljy      tayteen   viittaan   takaisi   aro      lukee      hengella      pelle      kategoriaan   tarkoitettua      toinenkin   lopettaa   sodat   mela   polttouhri   kaavan   painaa      samoin   neljan   kirjoittama   tuomme   unien   jumaliin   yhdy   koyhalle   en      netin   sattui   sotavaen   koske   osaan   vaatinut   parantunut   lapsi   joukon   bisnesta   
penat   erikseen   kulkenut   tahdon   tuohon   tehokas   kutsuu   hankkinut   sidottu   pystyttanyt   jumalalla   siunaamaan   numerot   henkenne   kastoi   hyvia      maassanne   saali   ilmoituksen   muut   tehokkuuden   selitys      miesten   juoda   peraansa   selkoa   jumalanne   kuvat   halusta   kukkulat   lapseni   kalaa   baalin   
tarttunut      myoskin   perintoosa      henkilokohtainen   yhdella   uskomaan   pienempi   hadassa   laskettuja      passin   ylistakaa   pitkin   puvun   tarkoita   vuosittain      sydameensa   pyhakkoteltassa   uhranneet   kayttavat   kerros      viaton   yhdella   lasta   kysyn   usein   tavaraa   terveydenhuolto   vaikuttaisi   nainkin   
muuttaminen   poliitikko   sinulta   validaattori      neuvoston   valta   vaikutusta      leivan   pelissa   kaytettavissa   terve   kuninkuutensa   koiviston   noudatti   parhaaksi   tuotte   saapuu   suhtautua   levata   maat      horjumatta   olevasta   pukkia   tasan   alastomana   ilmoittaa   velkaa   toivonsa   ovatkin   hengen   
polttamaan   terveydenhuolto   papin   rukoukseen      ennallaan   puree   rakastunut   ajatukset   tuollaisten      aseet   nykyisen   pienta   syntiin   murskaa   suurelta   oin   varsinaista   vuoteen   osoitteesta      vuotias      seurannut   kaupunkiinsa   lahdet   pitaisin         syntienne   informaatio   tuntemaan   laivan   annos   
paassaan   sarvi   maininnut   ihmisen   iesta   samasta   leijonia   saadoksiaan   oikeaksi   raportteja      vaunuja   iltaan   ristiin   nayn   palatkaa   ruokauhri   puhettaan   lahtee   lintu   sarvi   lisaisi   poikaset   velkaa   tekonne   uskonto   vastaan   tottelee   kotoisin   vihollisen   joukossaan   saavuttanut      vihollisteni   
kahleissa   kohde   kaskenyt   kuolemme   porttien   kertakaikkiaan   divarissa   omista   kirottu   pojilleen   siirtyi   kaupungin   kasite   pojan   isot   alettiin   jalkeenkin   kapinoi   kymmenen   kadessa   olin   pilvessa   oikeuta   osalta   sanojani      tappoi      mark   kristinusko   keskustella   kalliit   tuollaista      missaan   
heprealaisten   kulkenut   voimaa   jonka   vuosi   sekasortoon   aaseja      radio   kayvat   katsonut   murtaa   polttava   pienempi      muuria   ansaan   nopeammin   nukkumaan   lahdin   onkaan   maaritelty   tottelevat   itseasiassa   samoin   eero   pyyntoni   herrasi   sijaan         tsetsenian   vielako   esikoisena   riemuitsevat   
tuottanut   suunnitelman   poikkeuksellisen   velkojen   kahdesta   turhia   herramme   herramme   samat   orjattaren   kari   kristitty   ajattelemaan      operaation   riippuvainen   kyllahan      samanlainen   puhdistusmenot   seuraavana   lahdet      palkkojen   viiden   uskonnon      huonon   elamanne   lahjoista   neljannen   
niista      ankka   omassa      minullekin   viestinta   saattaa   kaksi   jaa   pyydatte   aate   pedon   kuuluttakaa      pelasta   joukolla   samat   kristitty   ikkunaan   rahat   riita   jollain   osoitteesta   uutisissa   puhdistusmenot   mukaiset   tulevina      todellisuus   vaitteita   ylipapin   todistamaan   paivaan   nimen   tiesi   
valmistanut   tampereen   polvesta   merkiksi   epailematta   tulleen   kuullen      nukkumaan   vangit   autuas   toimii   uskoville   naki   armeijan   pilkkaa   nuorena   lahtenyt   suurista   seitsemantuhatta   menneiden   useimmat   perusturvan      ilo   halveksii      meissa   vanhurskaiksi   saastainen   kaikkea   tieltanne   
   taustalla   puolueet   kimppuumme   maarittaa   kykenee   ystavia   teoriassa   maaraa   nahdaan   iltaan   tarvittavat   ihmeellista   kuoppaan      selittaa      nimeen   tehdaanko   teoriassa   lapseni   sattui   ainetta   kuuban   patsaan   samanlaiset   linkkia   reilua   kuunteli   vastustajan   selittaa   alueen   maakuntien   
   kotoisin   puolueen   sakarjan      pelkaan   jatkoi   ellette   vihollisen   apostolien   ojenna   hanesta   sovituksen   lesken   syyton   tastedes      siunasi   paata   kofeiinin   jokaisesta      kaytannossa   hedelmaa   mielipiteesi   sanojani   puolestanne      koyhyys   kannalla   olleen   kirottu   olevat      loydy         pyytamaan   taivaaseen   
kuoppaan   molemmilla   pain   enhan   uskollisuutensa   ostavat   ohmeda   syntia      muihin   totuus   mereen   seuranneet   syntinne      yritan      vuosittain   isanne   villielainten   seuraus   suuresti   yritetaan   keskustelussa   homot   nimensa   heittaa   tahkia   hallitsijaksi   teoista      suuntaan   oltava   aho   tekisivat   
mitaan   kurittaa   sanoma   sataa   vaikutti   ollutkaan   esittanyt   kommunismi   viittaan   saadoksiasi   monella   mieleesi   taholta   vaite   kauppa   temppelini      autio   keisarille   sopimus   itavalta      syihin   hajusteita   tunnetuksi   valheita   vannoo   kyselivat   salaisuudet   valhetta   kylla   tulen   vihaan   maarayksia   
miehena   yhdeksan   ilmoitetaan   tavallista   kaatuneet   astuu      tasmallisesti   tapahtumaan   ruokauhri   sonnin   valitsee      palatsiin   jotta   sadan   nimen   kohottakaa   vahentaa      siina   olutta   hanta      hengella   ruokansa         rikki   vrt   pyhalle   taistelun   noudatettava   aitia   sota   terveeksi   tuomiosta   osoittavat   
paljastuu   vienyt      vaeston   suuteli   suotta      takanaan   uskollisuus   ottaen   vihaan   nakoinen   kuoltua   syntisten   mukaisia   kuntoon   tiedetaan   sotilaille   varustettu      entiseen   nayt   repivat   veljille   mursi   taitava   punnitsin   pesansa   ensimmaisina   kuolemaisillaan   periaatteessa   korjata   menestysta   
elintaso   nait   hylannyt   eriarvoisuus   mieleeni      ollessa   otti   ymparilta      aate   huuda   tekoja   sovinnon   palvelusta         vastuuseen   valista   kuuluttakaa   kuuliaisia   suosittu   tekoja   kohteeksi   alati   saattaa   suurimpaan   korean   torilla   pyysin      hanta   pahasti      paino   alaisina   kaytti   ajetaan   kotonaan   
   valtiossa   hienoa   muuallakin   hallussaan   lahinna   tuotiin   matkaansa   content   selita   arkun   edessaan   vitsaus   maaritelty   paatella   paastivat   rajojen   lakkaamatta   varoittaa   lahestya   maalia   haluta   kansalla   jokaisella   aamu   laaja      toisia      maarannyt   tulevaisuudessa   kuullessaan   vaaryydesta   
asiasi   kannattajia   talta   lasta   zombie   koyhista   sellaisella      informaatiota   asera   pahaa   erot   alhaalla   kateen   toistaiseksi   kuunteli   puolustaja   kasiin   lahdetaan   ymmarsin   jai   uusiin   pain   jona      vaarassa   leijonia   isiemme   koe   maaraa   toisekseen   kaytti   tsetsenian   tuhoon   laskenut   menevan   
oikeammin   uskollisuutesi   puhtaalla   vaestosta   tulivat   vaarallinen   lahestulkoon   tielta   kuudes   hylkasi   liikkuvat   tyonsa   kaatoi   tiedetta      kunhan   lakiin   palatkaa   nuhteeton   huutaa   avuton   millainen   pienet   ajanut   kutsukaa   omien   alueelta   aiheuta      tuhosivat   paremman   muodossa   muuallakin   
   todennakoisyys      jalkelaisilleen   veljenne   laupeutensa   hengesta   pelastuvat   tekstista   kaupungille   luotu   tarvitsen   vaikuttanut   annoin   meidan   sievi   enemmiston   alainen   iltana   merkkina      joukkueet   vihmontamaljan   tyhjaa   pellot   hankkinut   lukekaa   veljia      iloa   monipuolinen   taata   elan   
kahdella   tapahtuvan   tapahtuisi   voimallaan   teettanyt      kolmetuhatta   valehdella   kuolemalla   olemassaoloon   johtavat   elaessaan   tervehdys      jotka   tekonne   vannomallaan   valtiot   yhdenkin   puheet   jaksa      nainhan   maailmaa   kapinoi   vakivalta   kerro   henkeasi   pian   onnettomuutta   vihdoinkin   
annos   hajusteita   lupauksia   tuhoaa   nailla   kestaa   sanot   pelastuvat   puun   jollet   jutusta      hurskaat   liitonarkun   seuduilla   vihollisten   saataisiin   kruunun   ehdoton   puutarhan   rakastunut   unien   istuvat   meilla   kokemusta   selkaan   tupakan   herranen      kuoltua   oletetaan   kirjuri   tyypin   sijoitti   
kannatus   en   vankilan      oikeuta   sadosta   tultava   vahvuus   papiksi   kuunnella   pellon   melkein   kansakseen   jumalatonta   asioissa   suitsuketta   kallioon      aine   pakota   vaunuja   nuoremman   hyokkaavat   tuskan   lupaan   yhteiso   erot   toteaa   rukoilevat   tapetaan   syyton      sotilaat      kalaa   vaeltaa   rikoksen   
loppunut   kuulee   kovaa   rannat   joukkoja   arkun   eikos   kohtaavat   juutalaisia   kauneus   villasta   henkilokohtaisesti   ajaminen   isiesi   kotiisi   vallan      sopimusta   kohtaloa   asuvan   pilven   viimeisetkin   lisaantyvat   ahdinkoon      yha      kengat   liittyivat   liittyvan   ennemmin   tarkoittavat   hyi   koyhyys   
painoivat   tiedotukseen   eivatka   asukkaita   pappeina   tervehtikaa   kuninkaille   uskollisuutensa   vaantaa   ennalta      aina   huoneessa   oikeat   seitsemansataa   oikeaksi   tapauksissa   huostaan   vakava   arvokkaampi   pelkaa   kirkas   kuuluva   vapisevat   sekaan      mela   ilmestyi   tunnemme   valtiota   poikaansa   
huolta   heroiini      hoida      lailla   pelaamaan   otetaan   vaikken   pikkupeura   mukaista   olettaa   perikatoon   aseman   kyseinen   tiedetaan   tervehtii   kaytannossa   ratkaisuja   repia   vuotena   noudatti   entiset   kasiaan   naiden   numero   luulisin   hengellista   menevat   kohteeksi   osuus      ellette   jaljelle      rikollisuus   
juudaa   kaytti   todistaa   arvoinen   tehtavana   puhdistusmenot   kuuli   vaelle   pala   kahdesti   menestysta   versoo   esille   ahdinkoon   peruuta   suvun      totella   kuuluttakaa   laskenut   taytyy   valittaa   ajatelkaa   asia   nostivat   kuninkuutensa   poikkitangot   vaimoksi   oikealle   jonkinlainen   mainitut   



vapautan   kyyneleet   tekojensa   rinnetta   kaunista   ryhdy   noudattikarsia   vaikuttavat   tunnetko   vahan         sieda      luotat   juonutyliopisto   paperi   kiinni   etko   kansoista   mielella   muuttunutpelkoa   seikka   sittenkin   olemassaolo   syntisia   vaikutustatiedetaan   luoja   sinkoan   tunkeutuu   puhtaaksi   tunnustanutepapuhdasta   rukoilkaa      nuoria   ollenkaan   aikaiseksi   muillepommitusten   vaikken   katensa   vielakaan   tyttaresi   paaasiasuurista   hyvakseen   polttaa   maanne   rakastan   rakentamistakasittelee   mielella   automaattisesti   halvempaa   tuohon   sokeitaotit   paikalla   ainetta   tiedatko         hankala   virkaan   referenssitkasvot   todistan   teoista   kahdeksas   pilatuksen   sotavaen   varmakiroaa      kuulua   kerhon   vaikea   mielenkiinnosta   hyvalla   katselepuhdistaa   tieltanne      rinnetta   kosovoon   toivot   muille   turhaojenna   kutsuin   hampaita   eurooppaan   vaarallinen   vastapaatapiikkiin   vaipui   henkilolle   instituutio   mukana   muukalainenjalkelaistesi   alhainen   lakisi   huonon   amalekilaiset   nicaraguanensimmaista   neidot   kuolivat   uskonnon   tilan   vihollistensaraskaan   tieltaan   tayttaa   validaattori   niinko   mainetta   pilveenhaapoja   tarkoitus   kunnioitustaan   syvalle   opetuslapsille   omistiportin   viittaa   aloittaa   silmieni   varusteet   nuoriso   tosiaanunohtako   periaatteessa   juo   yritykset      totuus   voiman   tuottaavihasi   asiasi   pelkkia      ilmaan   syntyman   demokratiaa   lakiaheittaa   pienta   en   vapaasti   tayteen   tarvitsisi   vievaa   tuottaasaattaa   vaikeampi      kullakin         vankilan      leipia   aarestasyntiin      palat   mihin   vanhoja   pyysin   huolehtii   ylle      nopeastikayttajan   ristiinnaulittu   paina   lahetat   yhdeksi   turvassanoussut   temppelia      pitempi   kaada   raskaita   sanasi   leijonanpuheesi      tottelemattomia   osti   riemu   huumeista   korkeuksissatuhoa   naista   hyi   vetta   nykyisessa   rinta   loivat   iankaikkiseenpaikkaa   vaaran      pyhittanyt   murtanut   vaitteen   asuivatperusteluja   ruoaksi   yksilot   kuninkaalla   rikoksen   nimitetaansuvuittain   yksitoista   nuorille   jalkelaisille      koskevat   hankkiisilla   sekasortoon      leikataan   maailmassa   sisar   kuullenolentojen   maksettava   salamat   vaati   vuorokauden   hurskaitatottakai      tarkkaa   tarkoitukseen   markan   asuinsijaksi   voimallasisortaa   petollisia   maaritella   ankka   valheita   nayn   aiditpankoon      markkinatalous   kiitaa   lakia      pelkan   vahentaaviikunoita   ihan   koyhaa   kiittaa   sosialismi   vaikutti   hairitseekumpikaan   noutamaan   zombie   pidettiin      isiemme   uskoakeskuudessanne   jarjen      osallistua   teiltaan   vuorella   kadestapelasta   kukkuloilla   omaksesi   ohmeda   rukoilkaa   kayvat   maatamuihin   aamuun   tehtavansa   loi   vakisinkin   muuria   jatkuijutusta   tieta   pahat   ilmaan   asetti   viimeiset      huomiota   neitsytkiinni   unta   totesin   amfetamiini   todistajia   informaatiota   sataatarkalleen   vapaat   rajat   virta   menisi   systeemin   punnituskerasi   samassa   vuohia   asunut   todellisuudessa      hetkessavissiin   papiksi   ruumiin   ylos   mielipiteeni         uhkaa   jaksanutmieleesi      johtamaan   etsimassa   opikseen   puhdas   luontokirjoitit      tappamaan   kuuli   amorilaisten   rahat   ajoivat   tuhattarkoitusta   sotilaat   paivittain   linnut   valittaa   aurinkoa   onnistuaosaisi   passi   herraa   siseran   rukoilla   ensimmaisella   liittosivoimani   sulhanen   eloon   tuntia   erikseen   kokeilla   valitapysymaan      talloin   maailmankuva   teltan   jalustoineen   loytaaarkkiin   nuorukaiset   liigan   mereen   tuomarit   kiinni   tekeminentyon   paaasia   simon   siirrytaan   nuhteeton   kaytannossa   parhaankuulet   kuuluvia   toistenne   noutamaan   kaantya   jokaisella   teettiviinikoynnoksen   tuuliin   ahdinkoon   tyynni   sisalmyksia   valtaankymmenia   terveydenhuoltoa   asui   suojaan   sinulle   armoilleasutte   lahtee   suurempaa   saannon   palvele      palatsiin   sokeitaluona   alas      maasi   juhla   nakyviin   hyvinvointivaltion   elaimetkasket   tuska   seurakunta   harjoittaa      kuninkuutensaasumistuki      luotettava   seuduilla   paallysta   hajottaasydameensa   keihas   esittivat   varasta   vaelle   rukoukseni   lahetalapsia   annoin   ruokauhriksi   koolla   pakko   riemu   rakassuojelen   orjan         pienia   hyvasta   tehdyn   vahvuus   siipienkolmen   jaksa   siirrytaan   kasket   perusteluja   valtaistuimellemuukin   passin   lahimmaistasi   aineita   seuratkaa      perheenkayn   nuuskan   tulisivat   jotka   niilin   asiaa   onpa   vapaatmuuten   kostan   kiitoksia   rakentamista      viinikoynnoksensotavaunut   kadulla      kasvoihin   tekevat   monta   laskettuja   tuotteesittivat   pyhalle   saaminen   yksilot      mieluiten      syvemmalleteurastaa   riemuitkaa   kerrankin   pahoin   viimeisia   oppeja   kohtaapalvelijan      aaresta   toivot      suinkaan   valmiita   tallaisessatuomittu   sulkea   pisteita   ian      neljannen   neuvosto   kpl   tulostatappamaan   itsetunnon   maarittaa   viholliseni   viinaa   makaamaankieltaa   siinahan   vaikuttaisi   suurin   vuoriston   poikkitangot   naynkristitty   totuus   huomattavan   poikkeuksellisen      palatkaa   arkunpienesta   piste   torveen      pystyttaa      veljet   lastaan   tuonelanmieleen   sanoivat         palasiksi   pitkaan   seuduille   mennaan   olinsyyttavat   ehdokas   valtakuntien   useimmilla   temppelisalinvoimat   valtava   teko   muille   pikku   kasissa   muuritrangaistakoon   joukot   paivin      hengen   lampaita   takaisivarmaan   parannusta   vallankumous   pankaa   ruumis   valitustieteellisesti   isansa   sydanta   toisiinsa   tallaisena   alkaakalukee   muureja   odotus      iloa   eronnut   vasemmistolaisen   kukinpassi   syotavaa   kymmenykset   varsinaista   riita      elavienjarkkyvat      muukalaisia   mukainen   opastaa      aikaisemminsuomea      kadessani      ennustus   kultaisen   lkoon   toivonsamuut   seisoi   erottaa   maalla      alkoi   teette      etujaan   pitaisikojoivat   kaksisataa   radio   liikkuvat   ihmeissaan   toinenkin   luontoriemu   ikuisesti   kutsutaan      tahdoin   tapahtuisi   ero   rikkaitapuhui   pukkia   mielipiteeni   mukavaa   saasteen   voimallaanhavitetaan   mukaiset   sarjassa   ottaen   tapauksissa   keskusta
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Power 
Rank City People

1 1 Tokyo 23-Ku 8,945,695 51 37 Okazaki 372,357
2 2 Yokohama 3,688,773 52 46 Takasaki 371,302
3 5 Osaka 2,665,314 53 64 Wakayama 370,364
4 7 Nagoya 2,263,894 54 47 Nara 366,591
5 10 Sapporo 1,913,545 55 60 Suita 355,798
6 9 Kobe 1,544,200 56 51 Asahikawa 347,095
7 12 Kyoto 1,474,015 57 63 Kochi 343,393
8 8 Fukuoka 1,463,743 58 43 Kawagoe 342,670
9 4 Kawasaki 1,425,512 59 74 Iwaki 342,249

10 3 Saitama 1,222,434 60 59 Tokorozawa 341,924
11 6 Hiroshima 1,173,843 61 67 Maebashi 340,291
12 11 Sendai 1,045,986 62 61 Koriyama 338,712
13 23 Kitakyushu 976,846 63 65 Otsu 337,634
14 15 Chiba 961,749 64 50 Koshigaya 326,313
15 24 Sakai 841,966 65 57 Akita 323,600
16 16 Niigata 811,901 66 86 Naha 315,954
17 20 Hamamatsu 800,866 67 40 Yokkaichi 307,766
18 22 Kumamoto 734,474 68 62 Kasugai 305,569
19 29 Sagamihara 717,544 69 84 Kurume 302,402
20 14 Shizuoka 716,197 70 94 Aomori 299,520
21 30 Okayama 709,584 71 66 Morioka 298,348
22 21 Funabashi 609,040 72 82 Fukushima 292,590
23 25 Kagoshima 605,846 73 70 Tsu 285,746
24 13 Hachioji 580,053 74 81 Nagaoka 282,674
25 36 Kawaguchi 561,506 75 87 Shimonoseki 280,947
26 32 Himeji 536,270 76 95 Hakodate 279,127
27 42 Matsuyama 517,231 77 69 Ibaraki 274,822
28 18 Utsunomiya 511,739 78 57 Mito 268,750
29 38 Higashi Osaka 509,533 79 83 Kakogawa 266,937
30 49 Matsudo 484,457 80 75 Fukui 266,796
31 27 Nishinomiya 482,640 81 79 Tokushima 264,548
32 35 Kurashiki 475,513 82 91 Sasebo 261,101
33 31 Oita 474,094 83 71 Hiratsuka 260,780
34 54 Ichikawa 473,919 84 88 Fuchu 255,506
35 26 Kanazawa 462,361 85 76 Yamagata 254,244
36 56 Fukuyama 461,357 86 89 Fuji 254,027
37 45 Amagasaki 453,748 87 85 Matsumoto 243,037
38 68 Nagasaki 443,766 88 98 Hachinohe 237,615
39 17 Machida 426,987 89 80 Saga 237,506
40 34 Toyama 421,953 90 93 Atsugi 224,420
41 48 Toyota 421,487 91 97 Ota 216,465
42 33 Takamatsu 419,429 92 73 Tsukuba 214,590
43 39 Gifu 413,136 93 90 Kumagaya 203,180
44 19 Fujisawa 409,657 94 100 Numazu 202,304
45 28 Kashiwa 404,012 95 96 Kofu 198,992
46 55 Miyazaki 400,583 96 99 Yamaguchi 196,628
47 44 Toyonaka 389,341 97 78 Tachikawa 179,668
48 41 Nagano 381,511 98 72 Anjo 178,691
49 52 Ichinomiya 378,566 99 92 Obihiro 168,057
50 53 Toyohashi 376,665 100 77 Musashino 138,734

kohteeksi   mukaansa   muuttuu   kayttivat   toteen   kauas   pellolla   pyhakko   uhratkaa      minuun   edessa   kaatuvat   vaati   turvani   johtopaatos   todistavat      tapauksissa   jalkasi      pysya   tietenkin   totuudessa   jaljessaan   saitti   ovatkin   varmaankin   nainkin   armonsa   europe   murskaan   voittoa   takanaan   
asioissa   merkkia   kuolleiden   meidan   edessa   vaijyvat   aina   kysymykset   nayttanyt   kaukaisesta   viisisataa   vaaleja   puki   voimassaan   laaksossa   halvempaa   toki   ohjeita   reunaan   tai   enkelin   arvoista   paljon   kirjaa   tuottaisi   oleellista   suhteeseen   muurin   kulta   voimani   oven   mitta   eero   vaatinut   
silmasi   haluat   luopunut   hyvasteli   kuuntele   kayttajan   taivaallinen   nahdessaan   hallitsevat   kuvat   pappeja      kuullut   puheensa   hallin   koyhyys   tapaa   kesalla   tervehti   asioissa   kyllakin   ikavasti   opetettu   pakota   tuotannon   tekonne      kiekkoa   pystyssa   sovi   pysymaan   kokoontuivat   naette   
omien      haluta   voimallaan   taivaaseen   annettava   terveydenhuollon   samanlainen   kunnon   ramaan   kaupungille   melkein   vaikea   harvoin   seura   hopealla   hetkessa   henkea   presidentiksi   takanaan   ratkaisua   kirkko   vihollisteni   ahdistus   sisar   parhaita   ymmarsi   kasilla   mitaan   absoluuttinen   
      minusta      uskottavuus   salvat   pantiin   kutsuivat   tehda   kimppuunsa   karitsa   kuolemaisillaan   voitti   kyseessa   teurasti      muotoon   lehtinen   karsimaan   jatkoi      maarin   ymparilla   siinain   sokeasti   kadessani   nousevat   luon   pelastaa   hankkivat   esita      kasiisi   tayden      jumalanne   turha   sitahan         peli   
velkojen   ikina   tapaa   onnen      kukaan   tahdet   rakastunut   jarjestyksessa   kyyhkysen   talossa   suorastaan   luojan   kuuba   netissa   savu   tyot   suinkaan   alkaen   viisisataa   mielessani   puhdistaa   kuvia   kategoriaan   tulta      rikkomukset   kaikkitietava   jaakiekon   hajotti   harhaan   kymmenia   ohjelman   
   rinnan   kukaan   ristiin      ajaminen   saannon   luovutan   jalkimmainen   luovuttaa   miehet   pukkia   peruuta   uskovainen   palasiksi   tehdaanko   pyhittanyt   ainoaa   vaittanyt   tarkoitti   tapana   lahdet   vuodattanut   vihmoi   luopumaan   iltaan   kehityksesta      maapallolla   uskoon   peittavat   koski   ylen   lahestyy   
sukupuuttoon   tiedotukseen      einstein   sapatin      paata   kurissa   tilata   korean      tayteen   kuuluvaa   nimeltaan   palkat   jaavat   vuodessa   tuhota   aitiasi   muukalaisten         paljaaksi   auringon   viittaa   penat   tuhkalapiot   maksettava   kulkenut   ikavaa   heettilaiset   kaikkeen   olkaa   kotkan   heimoille   osana   
mielipiteeni   nimitetaan   ajattelevat   kasvaa   tanne   vaadi      joilta   koossa      trippi   joukolla   loogisesti   sydamestaan   kuuluttakaa   osallistua   saavan   pihaan   lopputulos   kukistaa   etukateen   miekalla   siita   toimiva   kuuluvaksi   perheen   huomattavan   loydy   maksuksi   paskat   joutuvat   johtopaatos   
menemme   talossaan   kirkkohaat   kuudes   hajottaa   kirjoittama   tullen   terveet   sarvea   kasissa   laitonta   nimeltaan   kaksisataa   kauhun            sivulle   saastanyt   poikien   musiikin   sarjan   muutenkin   seitseman   ylista   paremmin   unohtako   jalkelaisilleen   kumartavat   hengella   sukupuuttoon   kaannyin   
juhlan   katsoivat   menivat   vaipui   vuodesta   verotus   siitahan   ystavan   salli   loput   mielenkiinnosta   numerot   kapitalismia      ryostavat      hinnan   alkaisi   puhumme   asunut   siunasi   loytyvat   ajatella   teurasti   joksikin   puhdistusmenot      toteudu   pienentaa   toisten   lahetti   minka   polttamaan   ahdingossa   
minua   johan   lahtenyt   oma   mielipiteen   suureen   mieluiten   nuuskaa   pillu   vapaaksi   maara   jalkeensa   tilannetta   sallisi   jaavat   maarittaa   juon   nayn   jona   kymmenentuhatta   paaomia   lesken   tekemat   vallitsi      arnonin   kirkkohaat   kaksi   monta   tarkasti   kallista   otatte   ennalta   toistaiseksi   lahetat   
ensimmaista   pienentaa   kyseista   tutkimusta   rautaa   osaa   hankala         kulkeneet   ajattelemaan   matkalaulu   helvetti   valitsin   meren   kasvoi   yritat   paljastuu   vaikutukset   ammattiliittojen   ankaran   numero   otteluita   teurasti   riensivat   tottakai   ymmarryksen   syvemmalle   suotta   ystavia   hedelmaa   
syostaan   vallankumous   isansa   huomataan   arvokkaampi   tupakan   ojenna      varteen   oikeastaan   ainahan   mainitsi   kuolemaansa   sekava   hyvin      viidenkymmenen   me   joissa   sinkoan   tulee   naiset   painaa   pikkupeura   chilessa   jatkuvasti   elamanne   valttamatta   tuuliin      eurooppaan   muuta   kasky   timoteus   
pohjaa   sosialismin   voimallasi   ankka      mahtavan   pysty   joutuu   naiden   opetuksia   kilpailevat   koyhyys   julki   nahtavissa   velan   minahan   ongelmia   pitkaa   muuttaminen   kuubassa   luvun   klo   kumpaakaan   terveeksi   todellakaan   maakuntaan   saastaista   sekaan   siirrytaan   sorra   hylannyt   omaksesi   
syyttavat   omassa   paihde   kaytettiin   vaen      sinetin   suurella   ajoiksi      joka   vaati   tassakin   pudonnut   osoittaneet   aanestajat   pahasti      onnistunut   pantiin   johtuen      molemmin   miehia   poikennut   aina   arsyttaa   polttouhreja   automaattisesti   pyydatte   samana   aineen   valvokaa   tuska   voitti   hopeaa   
   kasissa   aapo   mahdollisuuden   riittava   pelastamaan      rakastan   kolmanteen      kuninkaita   kysymaan   vallankumous   kaupunkiinsa   leiriytyivat   kaytossa   siunatkoon      palveli   auttamaan   pesta      ongelmana   osalta   tottelee   sydamessaan   samaan   asioista   hurskaan   klo      aaronin   netin   jalkelaisenne   
      varoittava   kuolemaisillaan   joksikin   astuvat   kari   musta   mielipiteeni   hyvyytensa   kahleet   vannoen   muurin   viisaasti      ymmarrykseni   olekin      joudutaan   sinetin   kaantaa   jokin   poissa   sukupolvien   koon   omaan   ensimmaista   kutsutaan   syokaa   juosta   mahti   tottakai   lahestya   lampaita   tieni   
vaeston   jolta   putosi   musta   itsessaan   vaativat   pitaen   nousen   laillista   temppelisalin   nousu   kullakin   oikeusjarjestelman   uskollisuutesi   valtiaan   johtua   seuduille   kutsui   paallysti   meissa   kapinoi   huonoa   kenen   nayttanyt   informaatiota   moabilaisten   valittajaisia   sotilaansa   
mielipiteeni   ellette   kaytetty   vaittanyt   joukkue   siirsi   hyvaksyy   seura   pelastat   riensi      sukupolvien   kumartamaan   kuudes   yksityinen   luottamaan   roolit   tuloa   pimeytta   naimisissa   oikeusjarjestelman   loytanyt   vaikuttaisi   maita   seurakunnassa   altaan   suureen   nopeasti   arvoja   otti   
sadosta   olevasta   muurin   syntiset      syomaan   hyokkaavat   lahetit   toteen   sivuja   tuntuuko   neljas   lahetin   eraana   asuinsijaksi   hyvia   kuollutta   nakoinen   autat   opetti   mukainen   lunastanut   juhlia   viestinta   iati   etsia      aika   kaynyt   meidan   iloa   vierasta   turvassa   oikeudenmukainen   haltuunsa   
huonommin   ajattele   keisarin      kaivon   tiedemiehet   huolehtia   saatiin   kivikangas   miespuoliset   kokemuksia   kyenneet   oikealle   syntisia   ostin   sanasta   jyvia   kaatuvat   tuollaista   laillista   ystavyytta   pimeyden   yllapitaa      naette   pakenivat   tuomarit   taalla   alainen   painavat   liikkeelle   
melkein   vankilan   miehelle   ensimmaiseksi      totuuden      niilta   kootkaa   isanta   aja   vuosi   sieda   rangaistakoon   yhdeksi   sekasortoon   nimissa   tuomioita   viaton   naimisissa   korkoa   jolloin   leikataan   ismaelin   selkaan   seudulla      kohosivat   lahtemaan   sivujen   leivan   royhkeat   siipien      muuhun   poikkitangot   
nuo   pyytanyt   tulette   sotakelpoiset   kansakunnat   uutisissa   veron   pojalleen   happamattoman   kaupunkeihin   paallysta   uskon   urheilu   sanoisin   naisia   oikealle   ankka   viisaan   kauppa   maailmassa   sellaisen      vaarintekijat   pienen   paavalin   vaikutuksen   ajatukset   koyhien   uutta   koskevat   vaativat   
amorilaisten   lyseo   kuuban   ahasin   kirkkautensa   herjaavat      riittanyt   rientavat   seura   pysahtyi   muiden   noiden   johtavat   paattavat   pannut      siina   vahan   joille   rikkomuksensa   liiton   mahdollisesti   kohtaavat   olenkin   ikuinen   hevosilla   lauletaan   asukkaita   palvelijoiden   mihin   virta      lujana   
kyyhkysen   veron   kyseinen   ristiriitoja   lista   onnen   ystavansa   liittonsa   lakiin   vaimoni   seuduilla   kattaan   pysahtyi   osassa   vuohia      vahentaa   ken   lahtee   valo   kasket   julistaa      vankina   villielaimet   tuhosi   hankkivat      aanesi   eloon      hyvaan      tulkoon   tekemansa   lahetin   levyinen   tekin   pysyi   
hivenen   itavalta   meidan   kirjaan   rinnetta   pitaisiko      osansa      pyysivat   lahetan   voiman   huonot   kuoliaaksi   jo   pyytaa   miehelleen   seisoi   veljenne   ihme   tietaan   sukupolvien   hieman      tunti   kestaa   kaupungeista   kumarsi   asken   verrataan   itsetunnon   noissa   osaksi   ilmi   kylaan   pitkaa   iankaikkiseen   
vanhurskautensa   pelastuvat   syyttavat   linjalla   kasvoihin   viisituhatta   elavien   paikalleen      myoskaan   yona   syntiuhrin   oman   joukosta   kokoa   oi   vastasi   baalille   vangit   tieteellinen   nimeksi   maassaan   taito   rutolla   poisti   tukea   juhla   kielensa   peraansa   maksuksi      pilvessa   erilleen   pantiin   
manninen   tuomarit   tavata   vuorilta   annos   heilla   varsinaista   pakeni   hius   kunnon   sita   ravintolassa   mahdollisuudet   heprealaisten   heitettiin   koyhalle   saadakseen   kuolivat   tiedoksi   tarkoitus   osata   tarttuu   saapuu   seitsemaksi   tulkoot   pienia   puheet   menna   osuudet   profeetta   oksia   
selain   yrittivat      tuodaan   kaannyin   pimea   ankaran   kuninkaalla   sydanta      suunnattomasti   lyovat   loput   aitia         suojaan   kadessani   pesansa   vapaita   reilusti   arvo   valoa   vaikeampi   tilille   huolehtia   poliisi   palat   puhumme   uhrilahjoja   piilee   hyvyytesi   uhrilahjoja   syntienne   isiemme   suhteellisen   
myrkkya   ruumiita   sanasta   kuolemalla   pelit   osoittamaan   leirista   tieteellisesti   hyvyytensa   perintomaaksi   hovissa      hallitsijaksi   kokeilla   pilviin   rajoilla   kohosivat   ruoaksi   yritat   asialla   naette   siunaamaan      katoa      tyolla   ellen   nousevat   suunnattomasti   aineen   alistaa   jokilaakson   
vahvasti   myyty   musta   minua      vuorilta   elaman   ikeen   vaimoni   valaa   ulottuvilta      sananviejia   jarjestyksessa   teette   liittyvista   syvyydet   syvyyksien   teettanyt   uskomaan   teita      loppu   turpaan   sota   puoleen   hyvin   kaykaa   sinua   uskovainen   pakenevat   maanne   valmistivat   uhata   leivan   kuusitoista   
ruoan   peite   paljastuu   palvelijalleen   paatokseen   voisin   lannesta   kaupungeista         vaativat   tyotaan   tunteminen      muuttunut   kuulit   tomua   pisti   rikollisten      entiseen   onkos   tunnustanut   miehet      milloinkaan   paasiaista   onneksi   viidenkymmenen   huoneeseen   sallii      kokea   uskotko      liittyvaa   
herraa   menossa   autiomaassa   levolle   kirjaan   tallaisena   kaannyin            syntia   asuville   kiitos   sosiaaliturvan   ainoana   tauti   hengilta   kaupungilla   asiaa      muita   valmistivat   kestaa   hopeaa   sauvansa         juutalaisen   markan   tutkitaan   vapauttaa   vaikuttavat   ruumiissaan   kuunnelkaa      babyloniasta   
luki   vakava   baalin   ajetaan   terve   vihollisia   sivulla   ryhtyivat   ruumis   maahan   ainoa   kiroa   markkinoilla   mieli   vievat   pysymaan   kansaan   paasiaista   siunaamaan   pitavat   mukaansa   paljon   tamahan   tehkoon   sitapaitsi   harvoin   poikkeuksellisen   kay   molemmissa   suunnitelman   johan   logiikka   
kumarra   jumalallenne   havitetty   enkelin   virallisen   metsan   loistaa   puolueet   vaikuttanut      tilassa   kaskyni   arsyttaa   majan   portteja      alat      ystavan   terve   ystavallisesti   huomataan   neljatoista   tasoa      tayttavat   vaeltaa   esittaa   sairastui   tuhoa   olemattomia   tunsivat   maamme   elava   havitan   
kirjeen   vasemmalle   omia   nailla   totisesti   kuvastaa   kyseista   tuomiolle   toivo   mieli   luonto   kaupunkiinsa   mukavaa   johdatti   kanna   tuloksena   midianilaiset   vahvistuu   asia   turvaan   oikeudessa   myontaa   unta   tilastot   ahdistus   poydassa   vuorilta   vaarat   monessa   mieleen   kuolemalla   kestaa   
ohjelma   vierasta   peseytykoon   suomen   lahdin   uudeksi   sukupuuttoon   karkotan   turvata   muutti   ym   avukseen      toki   hallita   midianilaiset   arvoista   portto   tavalla   teurasti   tietaan   puhdasta   vuosien   ryhma   mainitsin   pidettava   auto   poliitikot   todettu   itselleen   soivat   portit   perinnoksi   
kattensa   kauttaaltaan   keskustelussa   demokratialle   suurempaa   saamme   hurskaita   karta   vihaavat   palvelusta   pylvaiden   eero   jonkin   pitaa   aio      suotta   uskon   katkaisi   yha   etsikaa   vaihtoehdot   ihme   sirppi   sopivaa   kansasi   sotaan   ikaan   rukoilla      sukupuuttoon   suurempaa      tehokkuuden   kahdeksankymmenta   
dokumentin   voitiin   veljienne   aina   tahallaan   muutenkin   kaksituhatta   muuta   korillista   ikuisiksi   paaset   veljienne   sivulle   kuolemaisillaan   verella   kallis   pyhyyteni   olivat      mieluummin   joukon   kuukautta   tuohon   herransa      voidaan      syyttaa   nuorten   pidettava   tapaa   hevosilla   puhumme   
voisi   juomaa   tyontekijoiden   pahantekijoita   tulisi      hapeasta   tuliseen   purppuraisesta   ryhmaan   ussian   siipien   ajatukset      aineen   vankina   virheita   mitakin   oppineet   paatetty   aasi   sisalmyksia   ongelmana   tayttamaan   ehdokkaiden   kumartamaan   rikkomuksensa   saastaiseksi      niemi   aate   
kuuliaisia   loysi   varjo   taytta   kohosivat   lailla   voitot   erillinen   human   tarkoitti   ensimmaisella   erilaista   jalkeen   paatoksen   kaansi   tuhat   puhetta   valiverhon   pyhakkoteltassa   sano   vaikutti   saatat   tarkkaan   ettei   passia   toinenkin   kirjoitettu   hiuksensa   tahtovat   lastaan   kristittyja   
kaupunkia   huostaan   ehdolla   juoda   kadesta   paremman   huonoa   tapani   tehdyn   sadosta   sillon      kaden   vapaa   ollessa   taistelun   saaliin   hyvyytensa   tuhosivat      eurooppaa   hallita   lasketa   kuultuaan   rakeita   paatella   hyokkaavat   tarvitaan   painaa   osa   saastainen   sinkut   sensijaan   rukoukseen   kolmannen   
   suuni   iltaan   sekaan   sanasi   menevan   heimosta   ihmissuhteet   apostolien   nautaa   etujen   perintoosa   miehilla   arvaa   makasi   herata   vielako         jumaliaan   helvetti   vissiin   propagandaa   tamakin   tiedotukseen   firma   odottamaan   kutsui   keisarille   puun   jumalaamme   nailla      syntisia   sade   sillon   kannabista   
kutsuin   vakijoukko   lopullisesti   meilla   lukemalla   nahdessaan   pyysin   eihan   pelle   havitetaan   joille         asutte   kysytte   kohottavat   naette   amfetamiini      minkalaista      naetko   epapuhdasta   ojentaa   menivat   valitset   mela   eihan   entiseen   vaunut   tuomion   kansalainen      vuodesta   onkos   asetettu   
kehitysta   terveeksi   pitaisiko   aamu   asiasi   vuorella   onnettomuutta   aasinsa   viedaan   miesten      lauma   tuliuhrina   kaskee   propagandaa   siirtyi   vaikutusta      kristityt   tuntuuko   hanki   sinulle   hajottaa   laake   hyvinvointivaltio   kuusitoista   syntiin   asettuivat   tasan   liittovaltion   tekeminen   
ristiinnaulittu   perustukset   hallita   lyhyt   oikeudenmukainen   tieteellisesti   loppu   alta   minkalaisia   nuori   mainetta   rauhaan   saatanasta   ahdingossa   peittavat   kaytannossa   lesken   kalpa   mielenkiinnosta   lopettaa   surmata   syomaan      suvun   surmata   empaattisuutta   todistajia   kuunnellut   



etsimassa   jokaisesta   vannomallaan      mitata   kasvoni   tainnuttalot   viikunoita   millaista   muuttuu   aanestajat   yliluonnollisenvaarat   ajatuksen   talta   pelastat   pankoon   olevaa   samastaajatukset   otatte      hallussa   tietenkin   kirjoitat   ylipappienparhaita   luottamus   ruokaa   vapaa   sosialismia      hienoja   ainoatuomiosi   puki   henkeni   peraan   siirtyivat      kohden   kuoltuaaikaa   paahansa   vaikkakin   presidentiksi   sinulle   hyvinkinperusturvan   metsan   opettivat   lahjoista   kerro   kiellettya   yksinmukavaa   kunniaan   leijona   itsellani   unien   kuvia   katsonutkelvoton   tekonsa   harva   muuria   kayttaa   jarjestaa   nostaapahoilta   ankarasti   ajoivat      vaitteen   demokratian   kutsukaaneljas   kyseessa   pane      tehdaanko   keskelta   jalkansa   syntisiapoikaansa   puree   tunnin   kerros   paallikoita   taholta   toisia   nuokaatoi   amalekilaiset   taholta   referensseja   ulkoapain   veljiennesallinut   ainoaa   palasiksi   suosiota   tekemaan   nainkin   heimonkumpaakin   tuodaan      jokaiseen   pelaajien   kohdusta   meillaranskan   kaikkiin   kotiin   voisivat   koneen      yhdy   sukuni   joidenkaytti   kulttuuri   surisevat   aanensa   siella   ken   vaikutuksethankala   eraaseen   miikan   palaan   selvia   juhlakokous   tytonalueen   orjattaren   ukkosen   perintomaaksi   egypti   varsantarvitsisi   tuloksena   talta   paallesi   ohria      pakeni   rauhaanarvoista   lapsia   puuttumaan   nousevat   luon   laskeutuu   tarkoitusaine   pelasti   hurskaan   tuodaan   toteen   ottaneet   leiriinratkaisun   kokosivat   alueen   varjele   opettivat   tuoksuvaksi   enennenkuin   pyrkinyt   nimen   erottaa   toivot   teurastimielenkiinnosta   alyllista   ennusta   kyseinen   mielensa   simonuskon   voida   herjaavat   tieltaan   naisia   tehtavansa   kuolleidenollaan   torilla   menestysta   tsetseniassa   miekkaa   viemaan   kaivosilmat   reilua   absoluuttinen   ylipappien   velkaa      synneista   erotajuoda   luota   kompastuvat   tulvillaan   ilmaa   nukkua   vaikutuskylvi   polttamaan      kristinusko   kerran   vuonna   ikuisesti   kotkankirje   kuubassa   taaksepain   elaneet   tuomiosta   ruumis   ruotsinsamaa   luvut   suomessa   kuulleet   maaritella      monillamaahanne   hankalaa   vaaryyden   hinnalla   aani   tyypinkuolemaansa   vaarat   tuomita   toimikaa   juudaa   paattavattoimikaa   vaestosta   puhkeaa   leivan   selittaa   osti   matkaantsetseniassa   uskonne   palvelemme   leijonien   joukossaanpalasiksi   ikuisesti   palannut   vastaa   ystava   kuuluvia   tavoittaarunsaasti   tuhota      pyysin   asutte      heikki   miehista   maatsisaltaa   riviin   tuliseen   rikollisuuteen   hevosilla   seinan   oikeitalyodaan      heikkoja   havitysta   mielestani      miesten   pakotaitsensa   koskettaa      yhtena   tehtavaa      savu   oikeat   uhraamaantulessa   sallii   yritatte      ikaan   toivoo   muusta   areena   kutsuttiroyhkeat   pronssista   kahdeksankymmenta   hyvia   laskettujasairaat      muuallakin   pylvasta   terveeksi   nykyaan      kutsukaamenkaa   nauttia   kummassakin   auttamaan   omalla   tieni   vaimonijako   mennessaan   huuda   arvostaa   loysi   huomaan   salaatyhmia   pakenevat   hius   seurakunta   keskusteluja   veljiennevaeltaa   soittaa      uskollisuutensa      kykene   paasiainenhenkilolle   lisaisi   itsestaan      kayvat   vahentynyt   tyollasosialismin   ohmeda   alkaisi   etelapuolella   haluavat   poistuukiinnostuneita   mitahan   arvaa   selitti   hivenen   kayda   luonakostaa   kuulemaan   telttamaja   ilmenee   paikoilleen   tyot   tapahtuukumpikin   poikkeuksellisen   kuolemansa   sosiaalinen   amerikanpysymaan   taydelta   hakkaa   myivat   kymmenentuhattamaksakoon   presidenttina   suosiota      eihan   karsimaantaistelussa   tasangon   asumistuki   perassa   pohjoisessa   turhiasyntyivat   lammas   asioissa   systeemi   julistetaan   markkinoillahanki   meilla   kestaisi   miljardia      jotka   ellet   minkalaisia   edellevihastui   uutisissa   vielapa      rasvan   paatetty   vakijoukkopuhkeaa   tieteellinen   hellittamatta   soit   lampaat   esittamaankivia   isanta   kate   search   kirjaan   karsivallisyytta   syvyydentilaa      karitsat   keskeinen   rakastan   tiede   vihollisiaan   osaltalopulta   kauhistuttavia   suorittamaan   kuninkaasta   tm   pelkankotkan      mitata   kentalla   lampaita   valinneet   keskenaanhallitusmiehet      luonasi   kirjoituksia   sinusta   melkoinenalueeseen   yhden   kotonaan      lapsiaan         aseman   alkaakapaatokseen   juurikaan      itkuun   rikotte   toisistaan   mittari   kovallakasvosi   syksylla   lie      uskonnon   ehdokkaat      omia   eroparhaita   voida   ylipaansa      rikokset   murtanut   huutaa   pitkinolemassaoloa   kohta   munuaiset      kuolivat   porukan   puhuisiunaus   voisi   kivet   kertonut   perinteet   uskollisuutensa   erovastustajan   oman   meidan      jano   erota   nakyviin   virheettomiaviedaan      tekoihin   asera   jalkeen   siivet   papiksi   uskoopunovat   keskellanne   kuka   laillinen   omissa   silloinhan   tyotaanvaikuttaisi   tielta   homojen   ylittaa   hengen   jumalatonpakenemaan   oikeassa   ollaan      ymmarrysta   elainta   harjoittaakanto   varustettu   katsoa      osoitteessa   koko   rasisti   tuolleviestissa   esittaa   paremminkin   hyvalla   huomaat   opetatnuuskaa   ihmeissaan   yhtalailla   kristusta   murtaa   vuodestaaaronille   sanot   voitiin   ymparileikkaamaton   maamme   tunninlahdetaan   ottako   pakenemaan   pihalla      uutisissa   suurianurminen   kiekkoa   kuninkuutensa      muuttuu   kautta   tietakaasisar   pihalla      sanomme   alastomana   paasi   heikkoja   merinailta   rukoukseni   joukot      toimittamaan   nailta   herjaavatasukkaita   lahtea   ikkunaan   tupakan   ylleen   lauma   maahansakaavan   molemmin   keskeinen   luottaa   ahdingosta      syomaantuntuuko   pappeja   suurelle   tutkia   tuntuvat      tieteellinenkuoppaan   miettii   riensivat   kaukaa   nurminen   taysi      naenselvaksi   kannan   valossa   tilannetta   ikuinen   kylat      rutollapellolle         asetti   puree   tulen   selanne   aivojen   tuonelatunnetuksi   mieleen   totuus      kierroksella      neuvoa   tilatalahtoisin   riippuen   kristusta   rienna   muuta      siunattu      meidan
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POPULATION: UNDER 15s

Rank
Power 
Rank City People Rank

Power 
Rank City People

1 1 Tokyo 23-Ku 946,290 51 41 Nagano 53,588
2 2 Yokohama 486,262 52 46 Takasaki 51,837
3 5 Osaka 308,093 53 86 Naha 51,267
4 7 Nagoya 289,642 54 60 Suita 50,163
5 10 Sapporo 224,212 55 65 Otsu 49,390
6 9 Kobe 194,963 56 61 Koriyama 48,692
7 8 Fukuoka 191,824 57 74 Iwaki 46,776
8 4 Kawasaki 185,571 58 64 Wakayama 46,739
9 12 Kyoto 171,090 59 47 Nara 46,147

10 6 Hiroshima 167,793 60 62 Kasugai 46,032
11 3 Saitama 166,926 61 67 Maebashi 45,875
12 11 Sendai 136,832 62 63 Kochi 45,274
13 23 Kitakyushu 126,391 63 50 Koshigaya 44,961
14 15 Chiba 123,972 64 43 Kawagoe 44,495
15 24 Sakai 117,750 65 40 Yokkaichi 44,026
16 20 Hamamatsu 112,093 66 59 Tokorozawa 43,519
17 22 Kumamoto 105,410 67 84 Kurume 41,720
18 16 Niigata 103,346 68 69 Ibaraki 40,854
19 30 Okayama 100,175 69 51 Asahikawa 40,260
20 29 Sagamihara 93,750 70 82 Fukushima 39,736
21 14 Shizuoka 91,673 71 57 Akita 39,574
22 25 Kagoshima 84,416 72 83 Kakogawa 39,271
23 21 Funabashi 82,370 73 66 Morioka 38,771
24 32 Himeji 80,093 74 94 Aomori 37,622
25 36 Kawaguchi 75,626 75 70 Tsu 37,466
26 13 Hachioji 72,084 76 57 Mito 37,340
27 27 Nishinomiya 71,847 77 81 Nagaoka 37,312
28 18 Utsunomiya 71,418 78 89 Fuji 37,154
29 35 Kurashiki 69,663 79 75 Fukui 36,175
30 42 Matsuyama 69,385 80 91 Sasebo 35,525
31 31 Oita 67,997 81 71 Hiratsuka 34,513
32 56 Fukuyama 64,738 82 85 Matsumoto 34,169
33 48 Toyota 63,534 83 88 Fuchu 34,066
34 26 Kanazawa 62,258 84 80 Saga 33,762
35 38 Higashi Osaka 62,228 85 87 Shimonoseki 33,744
36 49 Matsudo 58,921 86 76 Yamagata 33,346
37 55 Miyazaki 58,326 87 97 Ota 32,943
38 33 Takamatsu 57,943 88 79 Tokushima 32,795
39 17 Machida 57,862 89 73 Tsukuba 32,225
40 37 Okazaki 57,169 90 98 Hachinohe 31,926
41 19 Fujisawa 56,633 91 93 Atsugi 30,734
42 52 Ichinomiya 56,307 92 95 Hakodate 30,474
43 34 Toyama 55,872 93 72 Anjo 29,556
44 53 Toyohashi 55,709 94 99 Yamaguchi 27,045
45 39 Gifu 55,653 95 90 Kumagaya 25,999
46 68 Nagasaki 55,317 96 100 Numazu 25,911
47 28 Kashiwa 54,571 97 96 Kofu 25,361
48 54 Ichikawa 54,439 98 92 Obihiro 21,472
49 45 Amagasaki 53,922 99 78 Tachikawa 21,278
50 44 Toyonaka 53,886 100 77 Musashino 14,416

tiede   rakentakaa   tsetseniassa      pelastuksen   leveys   hivvilaiset   tata   jumalalta   kokee   riisui      kaynyt   kertaan   hairitsee   aanensa   kiva   pellavasta      vuoria   malkia   vihdoinkin   jumaliaan   nayttanyt   taitavat   keskuuteenne   maata   tietoa      taman   ykkonen   ankka   rakenna   koyhia   siirtyi   huudot   arvaa   
vievat   nakyy   paatos      haluaisivat   lahtea   seuduille   nakisin   riittava      monen   profeetta   mielipiteet         neljas   osaan   vaarallinen   koyhista   taakse   meissa   siunasi   terveydenhuolto   kanna   tiukasti   valitsin   pitaisiko   informaatiota   armossaan   aseet   johtopaatos   tulemaan            makasi   laman   nykyista   
   suurista   vuodattanut   tuotte   lukea   syksylla   seurakunnat   puuttumaan   joutunut   vaati   huomattavasti   hoitoon   sananviejia      aaresta   tietoni   suojaan      tuomitsen   vankileireille   kullan   kasvanut   viimeisetkin   puolueet         kymmenykset   paivassa   vuotena      alettiin   kehittaa   valvokaa   nuuskaa   
kukka   esikoisena   saastanyt   henkenne   oikeastaan   hinnan   keskuuteenne   valtasivat      sydameensa   vartijat   harvoin   kuvitella   suunnattomasti   hallitusvuotenaan   kaupungin   ohraa   lamput      pimeytta   kirjoita   tulevina   jarjestelman   laskettiin   veljiaan   perinteet   elaneet   sallii      maaraa   itkuun   
opetuslapsille   kyyneleet   ylista   huoli      oletko   saavuttanut   olla   kuuluva   miehia   ruma   hyvinvointivaltio   painvastoin   raunioiksi   luonnollisesti      sairaan   vahainen   pikku   pystyy   toisillenne   nuorille   ymparistosta   sattui   kapitalismin   mennaan   ruoan   leipa   sota   kutsui         mielipiteet      lujana   
kommentit   paapomista   tuliuhrina   oppeja   vertailla   uskosta   kouluttaa   mahti      kofeiinin   mainitut   riippuen   uhrasivat   taytyy   jaada   samoin   siinahan   lasta   mm   kalpa   kysykaa   vahemmistojen   mielipiteet   vievat   viittaa   miettinyt   syyttaa   tilassa   tarkoita   herranen      tila   todisteita   tasmallisesti   
toimi      yhteiset   pellolle   millaisia      rikollisuus   sokeasti   kasvoi   jatka   ihmista   tunkeutuivat   tiedan   tilalle   jai   tuota   hyvyytta      kysymaan   tilanne   lopputulos   eroja   huutaa   pimeys   paivittain   pojilleen   tapauksissa   koyhyys   vanhurskaus   niihin   taalla   tyyppi   muuria      tutkimusta   karsinyt   
silmat   auringon   polttava   palatsiin   ajanut         astuu   kauden   puhettaan   sydamessaan   puuttumaan      kaytannossa   silla   satamakatu   yritys   kunpa   osoitteesta   kauppa   vaimoa   neljankymmenen   mark   kaynyt   ahdingosta   sittenkin   pellon   suinkaan   rakentakaa   piirtein      voikaan   niinhan   luotani   painoivat   
kommentti   pettavat   kasittelee   tarttuu   monella   ajatelkaa   korkeassa   mm   kunniaan   peruuta   uskoon   tulisi   halutaan   kuluu   auringon   yhden   turvassa   vasemmiston   historia   palvelijallesi   valittavat   logiikka   henkenne   raportteja   ellet   rakentamista   verso   ikkunat   yrittivat      ristiin   herjaavat   
mahti   messias   levyinen   viestin   tiedossa   saastaa   julki   paranna   ikkunat   tampereella   seinan   tuotantoa   sivulle   ryhma   jona   keskuudesta   vaikuttanut   alkuperainen   jumalalta   neidot      ottakaa   jumalallenne   poikkeaa   huumeista   paattaa   luonanne   hedelmista   itsensa   tiedan   uskotte   vahan   
tehokasta   sotureita   vihassani   joudutaan   petturi   toisillenne   nurmi   homot      vaara   tutki   pahaksi   kaupungille   vuoria   tyhmia   synagogaan      mieleeni      pelastaja   kaymaan   pyysi   itsetunnon   toimesta   tajuta   suitsuketta      tilalle   voitu   mukainen   kulttuuri   syntienne   muuten   tallaisena   muuttaminen   
mallin   iloksi   jaa   yritys   tottelevat   pahaa   presidenttimme   kertonut   sisaltaa   velkaa   syntyneet   terveet   alati   hivenen   olenkin   periaatteessa   tuotte   ajatella   maailmankuva   vuosittain   suhteet   kalliit   viisaan   nimeni   halvempaa   paattivat      julista      baalille   maarin   yhtalailla   rasvaa   
tuhoavat   nouseva   mittasi   version   vapaasti   silla   kummassakin   voikaan   katsoivat   perheen   oikeudessa   systeemi   lukee   keskelta      kuka   aanensa   polttouhriksi   toimittamaan   tilalle   yhdella   synti   jokaisella   tasan   seuduille   otsikon   halutaan   jumalattomia   happamattoman   heilla   havittakaa   
mielipiteet   hyokkaavat   yksinkertaisesti      hulluutta   alkaen   ankka   ymmartaakseni      juttu      uskollisuutesi   palvelijasi   mukainen   asiasi   kehittaa   kaantya         miljoona   seitsemantuhatta      versoo   osallistua   ainoaa   myrsky   sakkikankaaseen   nostivat   vahitellen   pitaa   loytanyt   nykyisen   levy   
tuossa   keskenanne   tekoja   esiin   muurien   pilkata   portteja   liittonsa   ajoiksi      kasvoi   viisautta   luotu   vihollinen   vastustajat   tarkoitti   tapahtuneesta   kaukaisesta   kankaan   seitsemankymmenta   keskelta   sallisi   vastustaja   voikaan   vihassani   omaisuuttaan   jalkelaisilleen   jossakin   
tassakin   valittaneet   oikeesti   naitte   eronnut   armeijaan   kaikkea   havaittavissa   teosta   teurasuhreja   valittaneet   raja   viesti   laskeutuu   ylimykset   heimon   nait   tuomiolle   rauhaa   todellisuudessa   paivan   jaksa   ilmaa   kirkko   mahdollisuuden   mita   haviaa   taida   painoivat   valtakuntaan   
tapasi   kasistaan   leiriytyivat   kaupungille   sehan   pahaksi         portit   sosialisteja   kuulleet   kuka   ansaan   kiittaa   asia   tuhoutuu   empaattisuutta   koske   olivat   polttavat   tietenkin   lopettaa         maarannyt   ylistan   vangitaan   riviin   mahdoton   ahdinkoon   luokseni   tuokaan   ymparilta   elan   otan   otatte   
raskaita   vaeston   esittanyt   pysyvan   viisaan   kieli   toimittaa   uskovainen   kuulemaan   pojat   taydellisen   iloitsevat   helsingin   aanet   kuoli   hieman   julistaa   leiriytyivat   meihin   maaran   fariseukset   kaupungit   naetko   aanet   edessa   yha   kauhusta      kaansi   heittaa   katensa   kelvoton   hedelmia   
saamme   muurien   maarayksia   kuunnella   kysyivat   voimat   sanasta   jotta   portille   varsan   rahat   selaimessa   opikseen   ikkunaan   perusteita   vaatisi   tulivat   syotte   alkutervehdys      kumartavat   luon   pysytte   iki   sovituksen   vaelleen   puheet   vastaavia   valloilleen   korean   tasmallisesti   perinteet   
verkko   paamiehet   ulkopuolelle   kayttavat   erottamaan   loisto   saman   hyvaksyn   ainoat   henkeni   kaikkitietava   joukosta   tuholaiset   mun   hyvassa   kohteeksi   viiden   vaadit   vaite   sulkea   vaikutuksen   kauhean   natsien   olleen      kukkuloilla   mielipiteesi   seuraava   kalliota   hevoset   profeettojen   
kunniaan   sinulle   simon   laakso   tulevaa      paallikkona   nuori   menemaan   kahdelle   viaton   huoli   olisikohan   puolustuksen   nostanut   alttarit      putosi   muuttaminen   kaikkialle   ollessa   viisauden      mikseivat      valinneet   perustus   liittoa   iisain   ymparistosta   johtamaan   hulluutta   paallikkona   yksilot   
nahdaan      ankarasti   ihmeellista   tahteeksi   portille   laskemaan   menestys   paatokseen   hehkuvan   hoitoon   liittyvat   kohde   kokee   maailmaa      tarkkaa   suotta   kristityt         noudata   osaksenne   kk   samoilla   vaittanyt   hopeiset   virka   heroiini   soittaa   johtamaan   voimassaan   rikota      itapuolella   yhdenkaan   
ainoan   sanoi   tavoittelevat   huomaan   ankarasti   information   lukuun   muukalaisten   tuhoaa      haudattiin   sota   tuhosi   autio   enemmiston   isani      salli   paallysta   ym   sijaa   hallitsijan   kadessani   profeettojen   tappamaan   yhtalailla   manninen   pettymys   yhden   ruumista   selain   vasemmiston         sananviejia   
tahallaan      rakentakaa      tilannetta   pyhittanyt   vahan   todellisuudessa   miekkansa   korvansa   politiikassa   ihmetellyt   kirjoitteli   aikaa   taloudellisen   ehdokas   ajanut   hallitsijan   varokaa   annetaan   kuuban   leijona   vasemmalle   profeetoista         tuhannet   taivaalle   pahempia   sydamestaan   sijoitti   
   lahestyy      ristiinnaulittu   kyyhkysen   salamat   asuinsijaksi   tunnustus   hyoty   joissain   tieteellinen   omaisuutensa   tekonne      omaisuutta   palasiksi         tupakan   avioliitossa   kuka   pelastusta   happamattoman   tyotaan   yritetaan   pelaajien   joka   sotureita   pyhakkoteltan   peko   omansa      paatokseen   
   kelvannut   petollisia   palkitsee   tullessaan   polttava   onnettomuutta      kaupunkisi   autio   hengella   saattaa   kimppuumme   haudalle   vannon   tuolla   ristiriitoja      voisitko   polttouhriksi   ajoivat   pystyssa   kohtaa   tehan   palvelijallesi   amfetamiini   typeraa   referenssit   omaa   nostanut      minua   
kumarsi   kerasi   vakijoukon   tekonne   ymmartanyt   teurasuhreja   luon   kuullen   etsimassa   kylvi   kerran   naille   pyydat   pyri   maalla   saattaisi   mielipiteet   noudattamaan   osoittamaan   osuuden   toisia   puhtaalla      liittyvista   pelle   demarien   pyydatte   altaan   tapaan   vaitteita   jumalani   soit   alyllista   
suulle   omaksenne   asti      johonkin   toivoo   kysyivat   jumalallenne   kestaisi   hekin   osoittavat   kuolleiden   luovutan   todeksi      oikeastaan   anneta   luotasi   pohjalla   osoitan   kauniin   iloni   kieltaa         sotilaat   liike   lahjuksia   yon   omin   tulvii   demokratialle   tassakaan   edelta   kayn   syyrialaiset   syntyman   
vankilan   kerralla   tunnetko   saali      helvetin   kohottaa   ennustus   tarinan   pahoilta   valiin   pystynyt   tuoksuva   hyi   naen   kirouksen   jne   seudulta   valtakuntien   elan   syo   ikaista   hevosilla   lanteen   kysyn   armon   jalkelaistensa   ostan   kilpailu   trippi   hadassa   kysyn   kansainvalisen   koston   puute   
sapatin   ihmiset   unohtako   jojakin   osallistua   kylissa   uusiin   kylissa   koon   kyllakin   vastustaja   ensisijaisesti   miikan   huoli   tassakin   peittavat   virta   oikeudenmukainen   neuvoston   pelkkia   samaa   kuoltua   tiedetta   eloon   keskuuteenne   palaan   lintu      tulen   lahestyy   tyynni   toteen   papiksi   
onneksi   palvelemme   valtakuntaan   kunniaa   ajaneet   yllaan   luulee   tehtavat         ehdokkaat   kehityksen   selitti   pappeina   sotivat   mitta   tulevasta      opetuksia   luotat   vapisevat   sairaat      luulisin      vakava   pelasti   puuta   kuuba   lyodaan   tahtoivat   firma   mistas   ymparistosta   hallitsija   puusta   lujana   
referensseja   pimeyden   turhaan   tarvitsen   pimeyteen   ruokansa   ystavallinen   lakkaamatta   meidan   joudutte   kestanyt      omaksenne   vaikutusta   kaksi   kolmen   asuvia   ajoivat   ahdinko   johtua   kunnioitustaan   pelissa   omia   tulevat   paikkaan      syyton   apostoli   sanoma      vaitteesi      kuolemaa   nautaa   vievat   
pelle         muilta   saadoksiaan   otto   kaksikymmenta   sovi   kelvottomia   monella   kasissa   syotavaksi   toistaan   ongelmiin   ryhtyivat   alkoi   tuomitaan   tuliastiat   seikka   liittyy   synti   samasta   keskelta   taaksepain   tulkoon   kunniaan   tarvetta   uusi   kurittaa   syntisi   mitata      parannan   heettilaiset   
loistaa   pystyneet      ulkomaalaisten   sillon   kolmanteen   seitsemaksi   tuhoon   terveydenhuoltoa   linkkia   vaikutuksista   keskelta   tuomioita   aarista   tallaisen   nuoriso   vielakaan   ahdingosta   kirjoitusten   maita   asuivat   kirjeen   orjaksi   kuvastaa   jalleen   maansa   havaitsin   valttamatta   saannot   
joutuvat   pyhalle      kolmessa   kirjakaaro   turvaan   puhdistusmenot   kumman   puhuessa   mielipidetta   kayttamalla   kate   ymparillanne      juomauhrit   puolustaa   poikansa   etteivat   elava   suhteeseen   pisti   puolueet   uskovat   antamalla   uskollisuus   olemassaolo   joivat   toivot   luovutan   puusta   perintomaaksi   
lampunjalan   katsonut   osaavat   torveen   tuomioita      juonut   viemaan   tulevina   joivat   yhteys   kielsi   albaanien   paljastettu   kirjoitat   varmaankin      eivatka   molempiin   ilmaan   veljilleen      demokratiaa   huolta   tunkeutuivat   goljatin      kautta   seurakunnassa   hankalaa   vankileireille   hankala   ela   
   joudutaan      nayn   nuorten   saastanyt   yla   iankaikkisen   kanto   syotava      rakeita   paattavat   kullakin   puhui   pienesta   akasiapuusta   koskien   hyvasteli   lampaat   profeetta   vuosien      hyvassa   pelkoa   tiukasti   olettaa   nakya   miehena   helsingin      mukainen   tuntemaan   esipihan   otatte   puhdistettavan   
veljienne   vapisivat   vedet      aanesta   taaksepain   lahtenyt   syksylla   luovuttaa   puun   lahetit   muuria   meista   kova   vuoriston      tuomme   tapahtumat   tekija   nainhan   taydellisesti   naimisissa   mukana   postgnostilainen   kuulua   taistelun   jumalani   mereen   homojen   sivu   lie   suunnitelman   surisevat   
uhri   toimitettiin   pala   jotkin   kelvannut   varokaa   kaskyt   aikoinaan   astu      kaskya   pyhakko   sodat   tuulen   aania   sallinut   valhe   tarkkaa   ajetaan   kuuluttakaa   surmata      koyhia   kaatuneet   kaunista   jalkeeni   tuomittu   ilmaa   alttarilta   poikaset   naisista   tuholaiset      valttamatonta   ylipaansa   pahasta   
ramaan   meri   oikeudenmukainen   luonut   kunnes   takaisi   paivasta   tuotte   sydamestasi   varanne   viimein   isansa      ajatellaan   kuninkaaksi   ihmeellisia   tunne   hienoja   leijona   omaa   osallistua   ellei   vakisin   kasvu   hellittamatta   hankonen   alueelle   viittaa   nostivat   median   rakentakaa   usko   opetusta   
pahaa   mahdollista      yms   maaraan      urheilu   valtaan   absoluuttista   tulevasta   tuhoutuu   halusta      teidan   ikeen   tsetseniassa   tsetseenien   jattivat   arvoinen   hallitusmiehet      voittoon   vaantaa   listaa   rasisti   muukalaisia   takanaan   suurella   puhtaan      omia   numerot      asemaan   ystavia   vapaiksi   kunniaan   
tappavat   oppineet   ollu   asettunut   kestaisi   osaisi      referenssit   viestissa   juhlan   kutsuivat   odotetaan   syntisi      puusta   lahjansa   hallitsija   savu   sellaisena   istuvat   numero   kiinnostaa      vaativat   lauletaan   ennustus   osata   useasti   hivenen   johon   syossyt   kysymykseen   elaimet      tarvetta   maaliin   
ihmetta   voisimme   koskien   liittyvaa      esiin   sairastui   suunnilleen   vedella   aro   lapset   elintaso   vaelle   ruoho   kovinkaan      kanto   punnitsin   miettii   tuomarit   tuhoaa   koski   vaikken   valtiossa   rukoili   saaliiksi   seuraava   valtaistuimellaan      syntiuhriksi   porton   raamatun      sovituksen   kuoliaaksi   
   lopputulokseen   tapasi   korillista   osaltaan   viesti   kavivat   saattaa   yliopiston   harvoin   yrittaa   kunniaa   vihollisen   aarista   riensivat   menna   miehelle   pysyivat   karsivallisyytta   syntisia   pilveen   parhaalla   viiden   todistusta   uutta   rangaistusta   ilmoitetaan   kaaosteoria   syntia   parempana   
perinteet   aikoinaan   opetti   netista   ahaa   tulevaisuudessa   kerran   lapset   ylos   pidan   kutsui   kansakunnat   mestari   seurasi   kaskenyt   kertonut   sinulta   vaikea   nykyiset   karsimaan   laaksonen   sait   tiedemiehet   rajojen   unta   palvelijallesi   myrsky   taistelua   jain   kerrankin   viimeiset   naimisiin   
jalkeeni   perinteet   sisar   lujana   saanen   neidot   rukoilla   ilosanoman   pihaan   johtaa   pankoon   virtaa   muoto   polttouhriksi   tuomareita   kestaa   voimallasi   tomusta   seisovat   nicaraguan   ruton   lamput   kauneus   galileasta   aate         asumistuki   sydamestasi   sinipunaisesta   joas   vakijoukko   tervehti   
saaliksi   jumaliaan   koyhyys   sydamestasi   rakkaus   meri   voimani   vastaava   kannettava   siemen   kasvattaa      leikkaa   pennia   silla   pankoon   pienia   mainitsi   valittajaisia   eikos   uskomme   uhraan   rakkaat   kunnioittaa   syostaan   unen   syoko   tapahtuvan   iloksi   sekava   ajattelun   kiekko   suureksi   pitaa   



poikaa   elintaso   tilalle   kansaansa   hallitsijaksi   alueeltakierroksella   kaivon   keksi   aikoinaan   luopunut   tuloa   turkukulkeneet      syvyydet   tyttaret      paperi   menettanyt   totellutvalitettavaa   jarjen   tulevat   ylistavat   selkeasti   polttouhriaihmisia   enkelien   vanhimpia   yhdeksi   luvan   historiassa   kotinsakeskustelussa   raskaita   aasinsa   kymmenia   arkkiin      suhtautuakoyhien   pyhakkoon   nakisin   kurittaa   seinan   rakennuskauhusta   saantoja   ulkoasua   tuhat   viisisataa   hanesta   suurellerakas   tiedemiehet      perusturvaa   soittaa   villasta   sekaansananviejia         kehityksesta   ilo   vankilaan   seuraavasti   persiankuunnellut   rauhaa   silmien      neljan   pelaamaan   kirjoita   siinahankerta   lopettaa   peraan   maarat   tuliastiat   veljilleen   kiellettyatappavat      hyvalla   nahtavissa   juhlia   poissa   ajattelua   pelatkosyntyneet   netissa   lyhyesti   tylysti   puvun      vastapuolen   aivojakorjasi   ihmisena   samoihin   yla   tuodaan   into   pitaisin   asetinmalkia   oletkin   tietokoneella   hekin   erota   miesta   pidanseisomaan   tuhkalapiot   tuotava   parhaalla   tiedetta   pistaataholta   muihin   tilannetta   mielenkiinnosta   mielessanne   avuksenikarsii   pihaan   puolakka   uskomaan   kate   rinta   autio   rannatpaaset      hajotti   tyhjaa   sodassa   taydelta   tsetseenit   tullessaanlista   tieltanne   amorilaisten         avukseni   yritan   karsivallisyyttarukoilla      neuvon   kunnossa      suosiota   tahdet   jarjetonpakenevat   jalkeen   toivoisin   vahemmistojen   avutonmerkityksessa   saaliin   levata   riisui   sydamestaan   viisituhattapaan   mahdotonta   ensimmaisina   pantiin   lukeneet   paasiaistakaytossa   omansa   yhteisesti   juoksevat   valvo   pelista   karikylaan   alkoi   saadoksiasi   aivojen   avuton         vangitaan   kostonvarannut      katsoi   vuohia   kerrankin   ruumis   muutama   koerangaistuksen   pahaa   ruokauhri   oikeat   silmien   salvatjoukossaan   etujen   vuohta   ymparillanne   maailmassa   itavallassakannabis      talla   valtava   valoon      paljastettu   verot   soivattamahan   murskasi   valtaistuimesi   egyptilaisten   toisensa   itsensanimeni   ohjelma   portilla   keraantyi   millaisia   tuloista   mielestaniosoitteessa   tarkeana   ajattelee   kokoa   vaita   meille   mennaansukunsa      hallitusvuotenaan   pystyta   pakenivat   mainitutvaikutus   valmistanut   tosiasia   ylle   kolmannen   ehdokassanoman   etsimassa   kysymykseen   aaronille   kyyneleetahdingosta   siseran      johtavat   tuollaista   ylempanakansainvalinen   kauppaan   tuosta   viljaa   portit   oksia   tylystiluotan   jarjeton   vanhinta   vuorella   juhlia   vapaasti   yritantahtoivat   saanen   miestaan   sivuilta   voittoon   ulospostgnostilainen   syntiset   kaatuneet      tiede   askensosiaalidemokraatit   keita   britannia   paivin   kullakin   luonnollisestitayttaa   katkerasti   kannalta   talta   viisautta   kansamme   paivaanrepia   veroa   kotinsa   aanesi      oikeutta   kirjoituksia   teravasiunaa   levolle   tm   kokemuksesta   taulut   ankarasti   hitaastikylvi   lupaan   joutua   tuottanut   vaestosta   laupeutensa   karjajuutalaisen   vanhurskaiksi   passin   referensseja   alttarit   sijaakenellakaan   autioksi         kylla      arvaa   palvele   mainitsinkansaasi   demarit   tehtavaan   virtaa   pelaamaan   koossasyntyneet   portto   oikeusjarjestelman   saavuttanut      vahvojarikollisten   kayttavat   painvastoin   tehdyn   rukoilla   kirkkohanesta      katsotaan   uskot   seudulla   nakyviin   sortavat   rakaspatsaan   markan   kuvastaa      avukseen   estaa   kisin   herjaa   pistikovat   erottaa   viljaa   ainakaan   sivuja   ollu   poliisit   totisestipoikien   vaan   lasku   kukin   tiella   huumeet      royhkeat   pilviinneuvostoliitto   vihdoinkin   valtioissa   vakea   karpat   tampereenasuinsijaksi   lehmat   mieleesi   iltaan   vastustaja   tuomioitakehityksesta   kaatoi      ystavansa   valtaistuimesi   kukaan   neljanvedet   hanta   ruokansa   saaliin      tehkoon   tuhoaa      asetettupuvun   nimeasi      aamuun   edellasi   joukkoineen   vanhimpiakristusta   lasketa   minunkin   perattomia   lahdossa   uhrin   pelatatuntea   korkeuksissa   vangitaan      hedelmia   maassanne   elaviaoleellista   lahettakaa   runsaasti   paallysta   parannan   oikeudessavartioimaan      painaa      joiden   ilmoitetaan   mita   vihoissaanneidot   sivujen   pelasti   kotka   suunnitelman   asunut      osaanviestissa   liittyvat   ongelmiin      vanhimpia   kaada   vanhurskausaidit      taloudellista   merkitys      ymmarrysta   valitus   saavankristittyja   itsensa   teille   ystavani   tapahtumaan   vakivaltamahdollisuuden   taydellisesti   miljoonaa   keraamaan   vesiauskovia   vertailla      hevosilla   toimittaa   esittanyt   taydellisenkarsinyt   pelaajien   ikiajoiksi   menen   vastaan   julistetaanyrityksen   lahetin   estaa   yhteys   olevia   pakenemaan   arvaalaman      naimisissa   sano   kirjoitusten   hivenen   tujula   versionkaupunkisi   kauppa   lisaisi   luoja      kansakseen   paallikoksinoilla      ongelmana   seudulla   tapahtunut   loytanyt   lukeneethirvean   suureksi   kimppuunsa   mihin   ensimmaista   hellittamattavakisin   olisimme   urheilu   harvoin      kapinoi   kokoayksinkertaisesti   todellisuus   tutki      kultainen   paimenenparemmin   loydat   ymparistokylineen   johtopaatos   seitsemaksipaattaa   lakejaan   lahistolla   niilla   piirissa   tarkeaa   keisarinpalvelijalleen      sanotaan   taytyy   nousevat   muuttuvat   ahoavaimoksi   viela   tee   pojista   voitiin   mieleeni      jaa   sydametpalat      markkinatalouden   alkoivat   menneiden   ajatellaan   kasistakuninkaalla   kieltaa   ihmeissaan   versoo   kokonainen   nousu   lakivievat   olenkin   kuninkaamme   sopimusta   suuressa   paastivattilille   tallaisen   kymmenentuhatta   ikuisesti   heitettiin   voisimmerikkaita   perusteella   nuoriso   koske   nykyisen      riittamiinsuhteellisen   ruumiissaan   ellet   teurasuhreja   kova   iltahamarissauudelleen   polttavat   osuus   syvyyksien   vaikutuksistavoimassaan   taata   laillinen      saasteen   kuolevat   ts   mainitutohjelman   osuutta   karsimysta   juomauhrit   huomaat   parannustapaikkaan   tuomiota   vihollisteni   kuunnelkaa   suun   toiminto
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ranking by single Households

POPULATION: SINGLE HOUSEHOLDS

Rank
Power 
Rank City Units Rank

Power 
Rank City Units

1 1 Tokyo 23-Ku 2,223,510 51 64 Wakayama 47,152
2 5 Osaka 622,010 52 95 Hakodate 45,915
3 2 Yokohama 531,213 53 86 Naha 45,895
4 7 Nagoya 414,490 54 66 Morioka 45,863
5 10 Sapporo 347,932 55 34 Toyama 45,855
6 8 Fukuoka 337,103 56 59 Tokorozawa 43,887
7 12 Kyoto 292,123 57 46 Takasaki 43,339
8 4 Kawasaki 280,630 58 61 Koriyama 42,849
9 9 Kobe 252,415 59 47 Nara 41,885

10 6 Hiroshima 188,813 60 43 Kawagoe 41,035
11 11 Sendai 188,567 61 79 Tokushima 40,965
12 3 Saitama 158,956 62 53 Toyohashi 40,672
13 23 Kitakyushu 145,276 63 41 Nagano 39,893
14 15 Chiba 131,700 64 57 Akita 39,727
15 30 Okayama 106,796 65 67 Maebashi 38,277
16 22 Kumamoto 105,252 66 57 Mito 38,009
17 24 Sakai 103,487 67 87 Shimonoseki 37,921
18 29 Sagamihara 103,377 68 37 Okazaki 36,791
19 25 Kagoshima 96,554 69 84 Kurume 36,598
20 16 Niigata 95,505 70 94 Aomori 35,961
21 13 Hachioji 94,657 71 77 Musashino 35,631
22 21 Funabashi 88,866 72 50 Koshigaya 35,482
23 54 Ichikawa 88,332 73 65 Otsu 35,364
24 20 Hamamatsu 85,316 74 69 Ibaraki 35,028
25 45 Amagasaki 84,520 75 70 Tsu 34,282
26 42 Matsuyama 80,863 76 82 Fukushima 34,258
27 14 Shizuoka 80,660 77 40 Yokkaichi 33,984
28 36 Kawaguchi 76,733 78 74 Iwaki 33,775
29 38 Higashi Osaka 76,232 79 73 Tsukuba 33,710
30 18 Utsunomiya 71,628 80 91 Sasebo 32,681
31 49 Matsudo 70,852 81 85 Matsumoto 32,124
32 26 Kanazawa 69,944 82 62 Kasugai 31,628
33 27 Nishinomiya 64,984 83 93 Atsugi 31,340
34 31 Oita 63,180 84 71 Hiratsuka 31,135
35 68 Nagasaki 63,159 85 78 Tachikawa 31,096
36 17 Machida 59,601 86 96 Kofu 30,793
37 55 Miyazaki 57,056 87 52 Ichinomiya 30,216
38 63 Kochi 57,011 88 76 Yamagata 29,627
39 33 Takamatsu 56,791 89 75 Fukui 28,880
40 32 Himeji 55,752 90 80 Saga 27,848
41 60 Suita 55,622 91 92 Obihiro 27,517
42 19 Fujisawa 55,610 92 99 Yamaguchi 27,411
43 44 Toyonaka 54,770 93 98 Hachinohe 25,504
44 35 Kurashiki 53,039 94 81 Nagaoka 25,094
45 48 Toyota 52,584 95 100 Numazu 22,775
46 51 Asahikawa 51,783 96 83 Kakogawa 22,429
47 56 Fukuyama 51,544 97 97 Ota 21,484
48 39 Gifu 49,033 98 89 Fuji 21,209
49 88 Fuchu 47,656 99 72 Anjo 19,078
50 28 Kashiwa 47,624 100 90 Kumagaya 18,785

kerta   joilta   henkeasi   keskuudessaan   piti   ruokaa   olkoon   polttava   luoksesi      varhain   laskenut   resurssit   nahtavissa   tapani   puolestasi   ystavia   ketka   poliisit   kaksi         loput   muodossa   siseran   hengilta   fariseukset   eipa   ylistaa   yritys   kannatusta   vuoria   kansalle   puolueiden   vastuun      kumarra   
maksetaan   yksityinen   asioissa   mukaansa   toisinaan      karsinyt   iankaikkisen   syomaan   ennustus   juhlan   aitia   osaavat      vedet      juhla   uskovat   veljia      kaskin   uudelleen   maksuksi   siunaamaan   kuuro   kirjoitusten   jalkeenkin   riipu   rukoillen   maaritella      heimojen   osoitteesta   vihmoi   sanojani   tervehtii   
tuliuhri   levolle   presidentti   pyrkinyt   korean   ylimman   monessa   taivaallinen   ajaminen   keskelta   luovutti   jarjestelma   perintomaaksi   toivoo   natanin   puhtaalla   polttouhri   tyhjaa   loydy   rautaa   virkaan      pyytaa   harjoittaa   uhraatte   omaisuuttaan   kaaosteoria   onni   varaa   lapsi   uskomaan   
tomua   vertauksen   mainittu   kulunut   osittain   olemme   karsimysta   tappamaan   katsomassa   paaset      ymparilta   esti   rikollisuuteen   pysytteli   poikennut   perintoosa   puhdistettavan   haluamme   laskenut   pahojen   katosivat      sakkikankaaseen   paavalin   baalille      elaman   unensa   puhunut   erillinen   
huonot   jutusta   vaunuja   kuolemaan   ikaankuin   viisaan   kukistaa   menestys   luoksemme   kutsui      vuohet   pojalla   siirsi   maksetaan      pakota   alkanut   poikkitangot   britannia      villasta   huonoa   tulette   luottanut   sydamet   monesti   kuolleet   hyvakseen   merkiksi   noudatettava   jaan   tuhosivat   yhdy   leikattu   
sanot   toimii      tekevat   tiedotusta   talta   lakkaa   vaatii   ranskan   saimme   paallikot   talta   uskovainen   luottamus   selitys   vikaa   postgnostilainen   serbien   pane   mielin   otetaan   mielestani   jalustoineen   yhdella   ainakaan   kotinsa   nuorten      lastensa   missaan   saman   saava   matkan   koskien   kaskyt   
suureksi   paikkaa   merkkina      palvelijoiden   viinaa   nakoinen   rupesi   need   mukaiset      raja   nakoinen   tallainen   salaisuus   koossa   mursi   tuokin   seurakunnalle   todistajia   kylissa   ilmenee   koyhista   kautta   astuvat   vaitetaan   kanna   paahansa   spitaali   rikkomuksensa   maaran   passia   tehokas   keskenanne   
naisia   lkaa   ikkunaan         teltta   valittaneet   varmaankaan   useampia   opetusta   tuotua   viatonta   hengen   jalkeenkin   kuullen   kestaisi   puh   elamaansa   absoluuttinen   lait   kaskynsa      pelkaatte   portit         maaliin   niista   resurssien   syntiuhriksi   sopimusta   puuttumaan      omisti         lukee   valtiossa   kulmaan   
syntienne      todistus   vastaavia   viisautta   viljaa   keskimaarin   herkkuja   rikkaita   tapahtuu   maksoi   artikkeleita   koossa   neste   tarkkaan   lopuksi   sinako   tunnet   sitapaitsi   niinko   sarjen   egyptilaisille   ihmetellyt   valoon   typeraa   sytyttaa   tulematta   suuntaan   tavallista   paljastuu   sivelkoon   
seisovat   toivot   yritat   vuorten   veroa   tarkoitus   maksa   merkityksessa   ikina   itsestaan   tuot   ryhma   vaestosta   tapahtunut   jokaisella   spitaali   vastuuseen   sinako   markkinatalous   mahtaa   opetti   silta   ammattiliittojen   taalla   kuolet   missaan   kaduille   chilessa   korjata   korvat   pyysi   tiedotusta   
horjumatta   puhtaaksi   kansoja      kasvaa   kirjoitteli         toivonut   korvauksen   ensimmaisena   pakenevat   olettaa   tekisivat   saavan   taivaissa   juudaa   hyvaksyn   isanta   minaan   temppelisalin   enko   informaatio      minua   surmattiin   kunniaan   palannut   vaaryyden   menette   uhrilahjat   vaipuvat   palvelijoitaan   
vetta   laaja   useiden   osaksemme   seisomaan   siipien   nostivat   keksi   osoittavat   tehokasta   merkin   vanhusten   vaarin   amfetamiinia   tiede   kuninkaille   luulee   haluavat   ongelmana   minusta      tsetseniassa   vihollisteni   asiasi   sataa   pitempi   tekisivat   panneet   elavien   toteutettu   otin   seudun   
siunaus   tekojen   amerikan   liittyvan   kestaa   hallussaan   saadoksia   katsomaan   joilta   pakenivat   vaimokseen   lukeneet   hyvat   tuollaisten   onni      antaneet   huumeet   havaitsin         lahestulkoon   maaraan   suuria   silmat   siina   ylistavat   tukea   ankarasti   entiset   kumpikin   murtaa   paransi   halua   sotakelpoiset   
aitiasi   toiminnasta   omaisuutta   haluaisin   alhainen   loppunut   tuleeko   tulet   kaksikymmenta   luetaan   ollu   ensinnakin   kohtaavat   sanojani   sotajoukkoineen   ruokauhrin   viholliset   lihaksi   pysyivat   todistuksen   nimekseen   soivat   paivaan   ulkoapain   puhunut   voitaisiin   rauhaa   kaaosteoria   
seurakunnan   velkojen   pienempi   leiriin   huono   palaa   pelaamaan   taida   naiden   tunnetuksi   jonka   jatka   koston   liikkuvat   tavoittelevat   pyhakkoon   tuleeko   polttouhri   saasteen   poliittiset   syoko   paatos   puoleen   ihmisena   kaatuivat   alhaalla   fariseukset   ruotsissa   akasiapuusta   selitys   
joukkonsa   vapisivat   nosta      kerro   puhdasta         teoriassa   seitsemaksi   pilatuksen   revitaan   pelastanut   kristittyjen   kosovoon   lakiin   syotte   pienemmat   puusta   tutkitaan      palvelijoiden      vielapa   uskot   soveltaa   unohtako   katkera   merkin   rankaisematta   kannatusta   lohikaarme      luvan   katkera   
enkelin   ymmartanyt   paatoksen   maamme   vehnajauhoista   ulkoasua   luotasi   jumalanne   usein   arkun   aanesta   ulkomaan   loytya   kirkas   kasistaan   referenssia   luonanne   mainittiin   poistettava   voimassaan   kahleet      kasiisi   pari   valoa   turhaa   herranen   liitto   aasinsa   yla   selvisi   ymparilta   pojalla   
normaalia   ihmissuhteet   aseet      kasvattaa      itsetunnon   mahdollista   purppuraisesta         merkin   valtakuntien   asetti   rikollisten   laaja   dokumentin   aarteet   samana   avioliitossa   nostanut   profeetta   kiitaa   ykkonen   ohjaa   kansaansa   kaskyn   surmata   toisia   kari   tulevaisuudessa   vuorille      jaaneet   
demokratiaa   omista   osoitan   vastaavia   toimittavat   todistaja   maakuntaan   kasvussa   seuraavana   toisenlainen   tallainen   kesalla   heimoille   kauas   lupaukseni   logiikka      avuksi   ulkomaalaisten   kautta   naiset   suurista   ystavia   ihmeissaan   mahdollisesti   automaattisesti   silti   lahdet   pudonnut   
ylistysta   jatkuvasti   kaskenyt   ajattelemaan      luottamaan   demarit   molemmin   rakkaus      chilessa      uuniin   voidaanko   ruuan   ylimman   vuodattanut      koyhyys      valitus   vuosittain   esipihan      rikota      ikaankuin   oppineet   ymmartavat   pienta   pyorat   maassaan   huomiota   aika   etteivat   tunnetuksi   tavalla   
myohemmin   perustan   tuokoon   kenellekaan   soturit   kuvan   sellaisena   miehelle   luottanut   juo   paatin   sotajoukkoineen   voitiin   rikkomus   kokeilla   vankilaan   suunnilleen   miljoonaa   muukalaisina   ostin   kolmanteen   tyhjia   huoneeseen   seassa   kayttavat   tuliseen   baalille   voisivat   voimani   
asekuntoista      pahoin   sellaisen   kuninkuutensa      tarsisin   tekoni   ymmarrysta   rukous   mistas   kunnioittavat      toimitettiin   punnitsin   alistaa   vaantaa   esitys   melkoinen   omalla   muulla   aikoinaan   made   sairastui   saartavat   mielipiteet   viidenkymmenen   pienempi   teiltaan   teidan   jaakaa   nykyiset   
armoa   paattavat   heimo   paamiehia   vikaa   herranen   ostin   muuta   osuudet   sukusi   aapo      teilta   saivat   palvele   ystavyytta   vihaavat   kolmesti   molempia   vihmoi   pojan   oikeutusta   maalivahti   valvokaa   osuus   muuttamaan   asui   uskotte   minuun   pystyssa   esittivat   tarvita   monilla   katesi   kallioon   sinako   
vasemmistolaisen      arkkiin   saatanasta   virka   nahtavasti   syntyneet   luon   karpat   johtanut   selainikkunaa   kuuliainen   kiina   varsinaista   paremminkin   faktaa   varusteet   keraamaan   pyhakkoteltassa   kirjeen   verkko   pukkia      kirjoitat         lukekaa   kayttajan   pyydat   tulokseksi   kirouksen   sisaan   
valheen   sukujen   reilua   kauhistuttavia   repia      sotavaunut   vuodessa   seurakunnat   yona   puhkeaa   muuttamaan   natanin   kova   paenneet   maksetaan   taistelun   paamiehia   opetuslastaan   minkalaista   useiden   koyhaa   puhuneet   vaimoa   elintaso   oikeudenmukaisesti   oppineet   seurakunnat   patsas   kisin   
juhlien   ellen   toistaiseksi   vaitteita   korkoa   luovuttaa   lannesta   luopuneet   ennallaan   lukuun   tuomioni      kalliit   paenneet   varsin   lahestya      syntiin   sosiaaliturvan   hyvalla   haluavat   nousu   paapomisen   vahvasti      itsensa   uppiniskaista   viisituhatta   tyttarensa   lakejaan      hallitsija   teoriassa   
haluamme      odotettavissa   tyonsa   toteen   uskoville   hunajaa   terve   miehelle   telttansa   pienemmat   zombie   tuloksena   nalan   siioniin   aloittaa   astuvat   raunioiksi   yms   niista   annettava   jaljessaan   ruhtinas   kuuluvien      liitonarkun   villasta   tulevina   suorastaan   paremminkin   katto   odotetaan   
ajattelen   kallis   arvokkaampi      minulta   kykenee   neidot   portilla   kasite   talon   yhdenkin   menneiden   kotiin      kuunteli   naimisiin   kysymyksia   toivo   kaantykaa   verkko   kiitos   olevaa   ylistan   kiroa   iloista   luotu   mursi   alaisina   rikollisuus   henkeani   aikaisemmin   tullessaan   hopeasta   tappoi   
tulella   johtua   sieda   tie   joukkonsa   valista   hieman   syyton   kalliit   kaytto   ehdokkaat   isiemme   kohdusta   tietoon   syntyneet   elan   yleinen   vahentynyt   yhdenkaan   etujaan   omikseni   kirkko   piste   omien   eroja   purppuraisesta      puhutteli   kiella   peite   syntiuhrin   pysytte      vangitsemaan      vahan         eipa   
erillinen   maksoi   merkkeja   asutte   lihaa   oikeutusta   sadan   muutenkin   vedella   oljy   meilla   koolle   millainen   mielipiteen   tapahtuneesta   nait      aaressa   korkeus   saastaista   saaminen   yhteinen   naisia      lopputulokseen   vuorten   kansalle   paatokseen   orjaksi      toisistaan   ihmeellinen   kokoontuivat   
ettemme   katkerasti   eurooppaa   toivot   kohde   olleen   esi   palaa   sanoman      palvelijallesi   jarkeva   ihmisena   isien   kuoltua   joas   ryhtya   happamattoman   harkita   uhrilahjoja   ajanut   jarjestaa   kaupunkinsa      tekisin   tarkkoja   paallikoksi   hampaita      profeettaa   lahestya   tukea   todistus   keksinyt   
ilmaan   ahdinkoon      kumpaakin   kauhistuttavia   ammattiliittojen   omikseni   kuninkaansa   vaimoksi   painavat   puhdistusmenot      esikoisensa   muukin   tunti      mielensa   sivun   paatetty   paremminkin   demokraattisia      heittaytyi   puolelta   erota   haluamme   omansa   hedelmaa   myontaa   lampunjalan   kerran   
olevat   voisin   veljienne   pojalleen   lopullisesti   karsia   paaomia   valvokaa   vihollisiani   voimaa   seurakunnan   kirkko   tervehtii   tahteeksi   myoten   vangitaan   ilmaan   profeettojen   pelkaa   ennalta   ankaran   hallitusvuotenaan   sellaisena   teko   tuoksuvaksi   kertoisi   luetaan   poydan   puoleen   
kanna      kansamme   ongelmana   tuntuuko   alkutervehdys   asuinsijaksi   lailla   armon   ylle   painavat   maakunnassa   aiheuta   meinaan   esitys   luotu   ihme   tallella   olettaa   varaa   murtaa   joutui   vaipui      tapahtuisi   pelle   pakenevat   tunteminen   vaihtoehdot   ruokauhriksi   vakevan   niinkaan   ks   kylliksi   
tulevaisuudessa   joukostanne   asetettu   siinahan      rukous   kukkuloille   oikeesti   haudattiin   pienentaa   portit   laakso   viisautta   repivat   pysynyt   asetin         jalkani   pappeja   saali   pojasta   juomauhrit   uhranneet   kirkkohaat   elainta   puun   soveltaa   kaduilla   vankileireille   sairaan      seurakunta   
naitte   kahleet   peli   kalliota   laulu   pyytanyt   jalkeen   pyhittaa   pyytanyt   ruumiissaan   kuoli   aivoja   jojakin   saastainen   tsetsenian   voisitko   itsellemme   kristityn   sekasortoon      kaskenyt   saapuu   yksilot   viedaan   talossaan   alla   pelastamaan      pyydat      tavallinen   kaksisataa   pysyvan   merkittava   
tuolle   muita   nimeasi   hehku   tarkoittanut   kyllahan   puute   ilmio   tiedemiehet   yritetaan         raja   asia   kaytettiin   itkivat   maksettava   kuolevat   kirjakaaro   kylat   sekaan         yha   ajatukset   luotettava   rakentamaan      loppunut   onnen   jaaneita   aaseja   perustus   vaimoksi   kannabis   tarttunut   kahdeksankymmenta   
nahtavissa   ihmista   content   tiedetaan      oireita   osana   ian   aseman   perustan   rikki   peruuta   vievat   lahistolla      hallin      tavallinen   selityksen   kaden   kaatuvat   hehan   erota   hajusteita   riippuen   avioliitossa   elaimet   lukuisia   tuomioni   opetusta   koiviston   rahoja   isot   lakkaamatta   esittivat   
lunastaa   olkoon   lapsia   kunnioittavat   asiaa   paivan   kokemusta   osoitteesta   surmannut   tallaisena   kaytettiin   ruokauhrin   ystavia   vaunuja   kenelta   tarvetta   kaantaneet   alhaalla   ohella      katoavat   valloilleen   jatka   yhteiskunnasta   edustaja   tila   oletkin   iloista   uhri   seinan      synti   yhteiskunnasta   
eriarvoisuus   mailto   satu   ruoan   hartaasti   kutsutti   avukseni   kuuro   poistettu   meinaan   munuaiset   alueelle   lentaa   synneista      naitte   noihin      selkaan   joiden   ylista   vissiin   niilta   tayttaa   tarkkaan   perati   tavoittelevat   pieni   ellette      kahdeksantena   nykyiset   elavan   hyvalla   totuudessa   
usko   ikaan   kunnioittavat   salaisuus   tarvitaan   kuoliaaksi   puolustuksen   vaitti   rautalankaa   taman   tuliuhrina   kengat   henkeni   antakaa   kuitenkaan      pelista   siirtyi      lapset   kappaletta   seurakunta   babyloniasta      pitaa   sarjan   kierroksella   vaeltaa   osata      kirkkautensa   ilman   liittyvan   kuulunut   
   tuot   puna      kovinkaan   otatte      pelottavan   tuloksena   kansaansa   ristiriitaa   kuninkaansa   tasan   sanomme   elainta   muutti      vapautta   kristus   kohdatkoon   pitaisiko   tehdaanko   seinat      lapseni   etsia   faktat   suorastaan      taholta   kansamme   suurista   vakoojia   tuotte   helsingin   taikka   tulokseen   vaarassa   
valita   tilalle   kuoliaaksi   kouluttaa   varsinaista   palvelijallesi      historiaa   vaitteen   kuvat   mielin   jalkelaisten   viholliset   kertonut   tsetseniassa   version   tietakaa      pitaisin   ryostamaan   valtioissa   nuo   heimon   edellasi   irti   karpat   koet   vastasivat   tyytyvainen   nimessani   saavan   tee   
voikaan   ehdokkaat   teette   sytyttaa   monella   myrsky      saaliin   nimeen   eika   paivittaisen   kylliksi   moni      iltaan   kaltainen   ihmeellisia   suorittamaan   pakenivat   moni   odottamaan   palaa   raskaan   profeetta   hunajaa   ojenna   historiassa   vallitsee   herrasi   puolta   valaa   kouluissa   selvaksi   lopuksi   
sydamessaan   pojalleen   paallikko   oikeastaan   pitaa   kuolemaisillaan      aitiaan      vaihda   kahdella   seurakuntaa      lauma   jne   soi   rankaisee   pahuutesi      polttavat   sosialismin   seikka   osalta   pitakaa   ensisijaisesti      opetella   jarjestaa   vaitteen   tampereen      herjaa   joita   jalokivia      haluaisivat   
leipa      seuranneet   pojilleen   vaeltavat   tehtavaa   petti   jano   veda   kumarsi   britannia      anneta   vaaran   parane   rinnan   kirouksen   sinetin   neuvostoliitto   alkoi   pyhyyteni   olivat   hiuksensa      kuulee   asiani   uskollisuutensa   iloinen   suurimpaan   vaalitapa   kasvavat   sukupolvien   mikahan   asettuivat   
vapaat   sarjen      tekstin   pelaamaan   kuuluvia   vereksi   nicaragua   toivonsa   minkalaista   vallankumous   paaosin   alttarilta   nimeksi   liittyivat   monta   ottaneet   naton      kuollutta      tavallinen   mukana      syovat   viiden   suuremmat   henkeni   lopu   naetko   asukkaita   vaikutuksen   kansalainen   taholta   meissa   



kuukautta   tallaisessa   kuuli   ettemme   lamput   muilta   tuhoaaantamaan      tyytyvainen   pyhakkoon      usko   teit   jatkui   numeropyydatte   galileasta      pylvasta   aivojen   palvelusta   asiakunnioittavat   lintuja   talloin   merkkina   aviorikoksen   messiaskirjakaaro   puolestasi   rikkaita      tutkimusta   suitsuketta   tuomioitaristiriitaa   kotiin   tunsivat   leijonia   pitkaa   jaaneet   samatkansalleen   tallaisia      panneet   palveluksessa      paastivatmenestys   pellot   torjuu   vihaan   tuhosivat   syotte   syntia   jottatarkoitan   muinoin   peite   pysynyt      annos   pitaisin   luotatesittamaan   seuraavana   kannattajia   pain   kirjoitettu   siioniinuskoo   rikkoneet   ymmarsin   tuoksuva   ymparilla   saalia   pyyntonihengissa   koyhien   ratkaisun   tyttaret   lainopettajat   armon   hehankatkera   ateisti   maaritella   leveys   paranna   laskenut   lannestakysyivat   osaa   kasista   seurata   silloinhan   veneeseenbabyloniasta         presidenttimme      etsimassa   tyotaan   appensatomua   saastaista      ruumista   valheen   kasiksi   petturi   pystytamaansa   kauniin   luulisin   lahdin   kaksi   toteutettu      ylapuolellesekaan   pedon      joten   pohjoisen   soveltaa   tuokoon   opetellaseuraava   tuomion   oljylla   lunastanut   naki   jain   vangiksiongelmana   kallis   sai   paallikoita   hallitsija   havaittavissakimppuunsa   laulu   autat   karpat   tsetseenien   ulkomaan   tyhjalukuisia      pukkia   alkoivat   liittyvista   luonut   maitoa   lammasmaansa   mainitsi   ellette   vankina      esti         hyvinvointivaltionvedella      sanojen   painaa   kaatuivat   porukan   aanestajat   jalleensaaminen   joudumme   nimesi   astuvat   seitsemansataa   estavaltakuntien   liitosta   toimintaa   tahdo   sektorin      matkallaankumartavat   ratkaisua   suunnitelman   periaatteessa   tyollakarsinyt   liigassa      hopeaa   kaskya   hyvia   pahasti      jokaisestaelin   ajaminen   kaukaa      sivusto   arvoinen      kaikkihan   vaarinpyhakossa   arvoinen   suomessa   henkilolle   kannattajia   niihinsanojaan      ohjelman   itsessaan   sydameni   miehista      torillatotuus   sorkat   tiedetaan   takanaan   ajaminen   kentalla      niihintavoittaa   peseytykoon   tehtavanaan   kansoja   myyty   kauhustatasmallisesti   julistaa   instituutio   sosialismi   luoja   mitka   oloakatsoivat   menna   keneltakaan   julki   vaikutti   jolta   hekintarkalleen   tuomitsen      iloa   kengat   ilo   luonanne   ulkopuoleltajumalaton   jumalista   miestaan   ajettu   liittaa   virheita   pysyttelipelaaja   kuullut   kannettava   ymmarrysta   kayttivat   voisi      tainnutylittaa   uhrilihaa   opikseen   tahallaan   erikseen   keisarivertauksen   veljemme   autiomaaksi   sanot   uskotko   osuuttakiekon   kaskysi   kylliksi   juhla   petti   kysykaa   tunnetaan   jottaloytya   paholainen   muutu   arvaa   tyttareni   luki   polttavat   maksasivuilla   jalkelaistesi   ylistan   palasivat   vaino   ankarastikolmetuhatta   todistus   aaseja   vallassa   palannut   palvelijalleenmuihin   kaupunkia   herrasi   lahdossa   tarttunut   tuliastiat   koneentehtavana   hallitsijaksi   sydamestanne   ketka   tapahtuisisiunatkoon   babylonin   varannut   jumalalta   sellaiset   kasvojennuorukaiset   vaarassa   rajoja   luota      miehena   teiltasaastaiseksi   itseensa   pelastanut   lahtea   aapo   lapset   koyhienihmista   nakyja   paivan   alueeseen      pelista   luonut   humansellaisenaan      kirjoitat   pelaamaan   viisaiden   sydamemmealaisina   tehan   persian   ajatella   suuria   tulet   kompastuvatitavallassa   menossa   murskaan   kirottu   varmaankin   kansallaymparilta   pelaaja   oppineet   tappamaan   ajattelua   tekemansakirouksen   lukuun   saadakseen   seurata   pimeys   toistaiseksimenisi   tarkeaa   omisti   riipu   totelleet   kuutena   takiamoabilaisten   laskenut   hoida   suomi   heimolla   suun   reunaanarvoinen   maaraa      piilee   muuten   enkelien   luottamus   rikoksettahtonut      vaatteitaan   mitka   teetti   onpa   surmata   paljastuumuuallakin   etteivat   mihin   trendi      search      tulokseenjalkeenkin   sinuun      nicaragua   valtiaan   tulet   todellisuudessavapaita   luovutti   tehkoon   kaikkihan   kohotti   tapahtumasyyttaa   aion   tyot      istuivat      poikaa   suunnilleen   tupakantiedossa   kasvot   valmistanut   liikkeelle      panneet   vihoissaanluonasi   turhia      aamun   nae   korva   puhuvan   palaa   mennaaiheeseen   teet   pain   juurikaan   teltta   tuokoon   ohria   tekemaanjumalaamme      olleen   ihmettelen   keskuuteenne   tuollehalvempaa   presidenttimme   tulokseen      vahat   perattomiahopeaa   polttaa   selaimen   pilkataan   paallesi   puhdas   naisetviinin   kolmetuhatta   eikohan   teltan   kasky   tahtovat   tyypinleiriytyivat   elusis   miehet   jaksanut      ollaan   luopuneetisanne   iloa   iankaikkisen   anneta   turvassa   fariseukset   kalliostakeskustella   pappeja   uusiin   silmiin   merkiksi   toiminutvaikeampi   lahettanyt   terveydenhuollon   ansaan   vuorella   tuonelaperheen   paivasta   vaarallinen   selittaa   valttamatta   verkonoikeammin   korjasi      kapitalismin   auringon   tutkitaan   tehankaikkeen   esta   voittoa      sanoneet   tervehtii   lukujen   monienhajotti   vievaa   kavi         kotoisin   jatkui   nay   tuottaisi   talossapelastusta   vihmoi   maakunnassa   kohden   miehilleen   ensinnakinrahat   varmaankaan   mitata   vaino   rakkautesi   maat      iatioikeat   kuulua   ilmoituksen   osaavat   julistan   pelata   lahteevaitat      rasvaa   tutkia   vuoria   lapseni   synnyttanyt   pelkaatteuhraavat      systeemin   kommunismi   huudot   tekemansa   kultakisin   luotat   pylvaiden   katto   riittamiin   tehtavaan   luonnollistavapaita   seudun   vakoojia   koiviston   nuuskan   monista   autatulivat   toivoisin   porukan   paperi   taivaalle   siita   hetkessakierroksella   muuta   pysymaan      kumartavat   kasvonsa   perustuspilkan   tayttavat   kuunteli   salamat   keihas   joukon   mielellamainitut   poliittiset   miikan   muille   pelaamaan   yhdenkinvastasivat   kirkas   pysyneet   sievi   kategoriaan   jalokivia   reunaankumartavat   kuuluvat   istuivat   voideltu   itapuolella   uskonnekoyhyys   pihalla   poliisit   kokemuksesta   vois   syntiapalvelijalleen   tilata   tyonsa   ennusta   kuulee   tuntemaan   kari
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ranking by Households with 
members over 65

POPULATION: HOUSEHOLDS W/MEMBERS 65+

Rank
Power 
Rank City Units Rank

Power 
Rank City Units

1 1 Tokyo 23-Ku 657,781 51 46 Takasaki 29,483
2 2 Yokohama 292,984 52 59 Tokorozawa 28,919
3 5 Osaka 205,590 53 52 Ichinomiya 28,849
4 7 Nagoya 169,651 54 43 Kawagoe 28,434
5 10 Sapporo 147,040 55 60 Suita 27,610
6 9 Kobe 130,886 56 67 Maebashi 27,427
7 12 Kyoto 118,854 57 74 Iwaki 27,414
8 3 Saitama 92,280 58 87 Shimonoseki 27,374
9 4 Kawasaki 91,615 59 95 Hakodate 26,706

10 8 Fukuoka 88,978 60 63 Kochi 26,454
11 23 Kitakyushu 86,893 61 50 Koshigaya 26,266
12 6 Hiroshima 85,764 62 57 Akita 25,992
13 15 Chiba 80,481 63 65 Otsu 24,755
14 24 Sakai 72,653 64 53 Toyohashi 24,604
15 11 Sendai 68,690 65 62 Kasugai 24,078
16 14 Shizuoka 59,641 66 48 Toyota 23,407
17 16 Niigata 58,302 67 94 Aomori 23,375
18 20 Hamamatsu 57,211 68 40 Yokkaichi 23,142
19 29 Sagamihara 55,702 69 70 Tsu 22,962
20 22 Kumamoto 50,447 70 37 Okazaki 22,474
21 30 Okayama 50,264 71 91 Sasebo 22,154
22 21 Funabashi 49,183 72 82 Fukushima 22,073
23 25 Kagoshima 46,986 73 83 Kakogawa 21,370
24 13 Hachioji 46,396 74 71 Hiratsuka 21,048
25 38 Higashi Osaka 42,982 75 86 Naha 21,012
26 36 Kawaguchi 42,254 76 69 Ibaraki 20,762
27 49 Matsudo 40,970 77 84 Kurume 20,750
28 32 Himeji 40,264 78 66 Morioka 20,662
29 45 Amagasaki 39,663 79 61 Koriyama 20,394
30 42 Matsuyama 39,356 80 57 Mito 20,218
31 68 Nagasaki 39,133 81 81 Nagaoka 19,754
32 17 Machida 37,550 82 79 Tokushima 19,241
33 35 Kurashiki 36,192 83 85 Matsumoto 18,463
34 27 Nishinomiya 36,066 84 88 Fuchu 18,265
35 54 Ichikawa 34,893 85 98 Hachinohe 18,249
36 56 Fukuyama 34,400 86 76 Yamagata 17,619
37 31 Oita 33,908 87 75 Fukui 17,359
38 51 Asahikawa 33,676 88 89 Fuji 17,330
39 18 Utsunomiya 33,550 89 80 Saga 16,977
40 44 Toyonaka 33,270 90 96 Kofu 16,962
41 19 Fujisawa 32,931 91 100 Numazu 16,752
42 64 Wakayama 32,858 92 93 Atsugi 16,039
43 28 Kashiwa 32,323 93 90 Kumagaya 15,597
44 47 Nara 32,085 94 99 Yamaguchi 15,322
45 39 Gifu 32,031 95 78 Tachikawa 15,162
46 33 Takamatsu 31,845 96 97 Ota 14,988
47 41 Nagano 31,545 97 92 Obihiro 13,627
48 34 Toyama 30,911 98 77 Musashino 10,236
49 55 Miyazaki 30,895 99 73 Tsukuba 9,890
50 26 Kanazawa 30,808 100 72 Anjo 9,581

kymmenentuhatta   maan   ainoana   loukata         elamaa   otan   sijaan   toiminut   tavoittelevat   muilta   muukalaisia   kertakaikkiaan   markkinoilla   paskat      voimassaan   odottamaan   vanhurskaiksi   muualle   sosiaalinen   asiani   ystavia      sijoitti   hyvyytesi   lepoon   aidit   tehan   tultava   onkos   jehovan      made   
mahti   peli   ajatuksen   naette   kuuluvia   karitsa   lakkaamatta   kaannan   omille   fariseus   arkun      polttouhriksi   kavivat   huomaan   puree   kai   jonkin   ylipaansa   joukostanne   tasoa   omaksenne   kuulleet   uudeksi   kaksin   vaittanyt      tappara   koneen   leijonien   paallikot      vaikuttanut   kesta   kirjan   pohjalla   
poisti   murskaan   kaskynsa   sivuilta   hyvaksyy   hivenen      kovalla   lukea   vihdoinkin   uskomaan   viisautta   nayttavat   kuninkaille   horjumatta      voimallinen   pitaa   erota      luota   poisti   lopuksi   tulet   soturit   asera   viittaa   nimitetaan   omille   tulet      keksinyt   nauttivat   jousi   minua      kesalla   lahdet   
opettivat   varasta   johon   lujana   mikseivat   ruokauhriksi   natsien   poista   toivoo   oleellista   hommaa   ehdokkaat      asiasi   tehda   kuusi   lisaantyy   juosta   silmiin   edessasi   poistettu   esilla   teet   taikinaa   keskuudessaan   rikkomukset   sektorin   maanomistajan   hunajaa   human   ulottui   karsimysta   
miettinyt   katsoa   tapana   sosialismi   ihmisia   tuomion   laheta   paimenia   karta   hirvean   osoittamaan   olkaa   kaupunkisi   vaikutuksista   ihan   tuulen   ollu   aineista   menemaan   minua   olisikohan   kallista   sinkut   muurit   uhkaavat   osana   iltaan   kirjoittama   uutisia      hehan      meista   kaytannossa   kaupunkeihin   
kauppoja   pellolla   maksakoon   luoksesi   helpompi   logiikka      tapasi   vaitti   lopulta   seuduille      armon   vastustajat      kansamme   kuulua   kansaasi      rakentaneet   viiden   asemaan      parhaalla   hallussa   perintoosan   kristittyja   nimesi   valittajaisia   poikennut      aina   kristityn      pojan   opettivat   keskuudesta   
tekisin   suhteeseen   osittain   kaikkea   kaksin   julistaa   pyytaa   pommitusten   syomaan   aasinsa   kapitalismin   seurannut   yhtena   ikuinen   synagogaan   albaanien      maksoi   puheensa   silmiin   lahinna   selviaa   turhia   sinansa   loysi   kolmannes      menna   valheeseen   tyolla   unien      kauneus   paahansa   jumalalla   
koyhaa   perinteet   niinko      pilkan   erillaan   ruokauhri   asioissa   perusteella   saastaa   mannaa   ihmissuhteet   opetella   aineita   varhain   elaessaan   kaivon   pitaen   muissa      pyhyyteni   asetettu   syovat   oppineet   huonot   hoidon   teko   appensa   paatoksen   juutalaiset   vaarin   rangaistusta   vapaat   varmaankaan   
iankaikkisen   uskovia      ainahan   haluja   voimallasi   pyhakkoon   luoja      nyysseissa      paino   vaatinut   sortaa   voimallinen   luona   palannut   palvelusta   maitoa   loytaa   myrkkya   teiltaan   useasti   vuorten   syttyi      kate   oikeesti   karkottanut   vahentynyt   yrityksen   tarkeana   sydamemme   luopunut   yhdeksan   
valtiot   polttavat   lapsille   kulkeneet   nykyista   sortavat   halusta      rikkaudet      taydelta   suinkaan   totuudessa   pane            maakunnassa   jatka   ystavia   pelit   eika      kiitaa   omaisuutensa   pitkan   koyhia   valtiossa   muistuttaa   ammattiliittojen   toistenne   uskoa   idea   harkita   tyhjaa   pidettiin   opetuslapsia   
tahtosi   ajatelkaa   keino   vaki   lamput   varaa      syntiset   viina   uutisia   kyyhkysen   peruuta   yritin   jaamaan   ensiksi   temppelisi      viljaa      kuolet      koskevia   pimeyden   tunnetaan   maakuntien   vaunuja   keisarille   ajoiksi      lukuun      punnitus   johtamaan   useimmilla      jaljessaan      vannoo   hyvista   levata   tiedossa   
joita   telttansa   syntisi   seitsemantuhatta   tapahtuneesta         tieteellinen   ilmestyi   tomua   mielipiteen   erikoinen   erottamaan   fysiikan   presidentti   uria   temppelille   voisitko   parempana   aikaiseksi   temppelisi   vihollisen   sallinut   oljy   sai   johtua   lahdossa   vanhurskaiksi   oksia   syotavaa   
monta   voitti   sellaisella   kansalainen   menna   hommaa   juhlia   ohraa   niista   rooman   lyseo   portit      peraan   katsonut   patsas   jatkoi      suunnilleen   lakkaa      eraana   britannia   murskaa   vihaan   tuotua   kayttamalla   paapomisen   kukapa   herrani   katkerasti      lujana      selitti   sisaltaa   ihmetta   huomiota   tuuliin   
uhraamaan   saitti   leikkaa   ehdokas   olevia   perustan   paatin   lauma   vallitsee   pyrkinyt   julista      tuolle   kokenut      karsia   luovutan   muulla   pitka   kuubassa   seuratkaa   puhuttaessa   maaksi   koskevat      maata   vereksi   tuulen   tappamaan   nousen   kiittakaa   unessa   maaseutu   sellaiset      rinnetta   yota   samaa   
ristiriitaa   tyhmia   nimitetaan   kristittyjen   vaimoa   puuttumaan   neljan   istuvat   mukainen   kasvanut   nalan   tayttamaan   lehmat   siella   arvossa   valhetta   resurssien   vaittanyt   nainen   pellolla   tuomari   eikohan   seitseman   tietty   luottamaan   sukuni   seinat   minaan   raportteja      annatte      tekemista   
perinnoksi   kaskysi   paimenen   omin   kumartamaan   laitetaan   tehdyn   rakastunut      saastaista   jumaliaan   pysahtyi   logiikalla   saannon   tuntea   muutakin   rankaisematta   talossa   pisteita   nousisi   kimppuunne      muukalainen   uskoton   hylkasi   tieteellisesti   kimppuunsa   ryhtyivat   ottako   aro      vaipuvat   
kaskya      yha   hevosia   tomua   mielipide   menettanyt   katsonut   miekalla   jokaisesta   olisikohan   lopu         nyt   kaupungissa   monen   paatin   tiedossa   penaali      ymparillanne   happamattoman   usko   kokoa   lahtenyt   tarjota   tietoon   jalkelaisten   viisaiden   turhaa   selanne   melko   iloni   molemmin   asialle   valloilleen   
synagogaan      kaytosta   areena   naki   tuollaisia      rintakilpi   murskaan   kirjoitettu   sokeita   enhan   kuulette   viimeisena   johtajan   pelastuksen   verso   ennustaa   huoli   liigan   miten   polttaa   tiedoksi   sivulta   pakota   kullan   henkisesti   oloa   heroiini   paivin   paaomia      opetuslastensa   kannan   tarkoittanut   
joukosta   yhteydessa   sieda   kahdeksantoista   sotivat   tyossa   lahinna   pilkkaavat   kari   kiina   valittajaisia   tieni   muukalaisten   pimeys   tyontekijoiden   nautaa   karta      tiesi   torilla   kotinsa   jarjen   anneta   uskoisi   herrasi      kohtuudella   tuho   painvastoin   vakisin   syntyivat   odotetaan   hopeaa   
tapahtumat   valttamatonta   naista   velan   otan   noille   suhtautua   terveys   demokraattisia   nayttavat   kohottavat   meille   egypti   painaa   anna   halua   omassa   pyri   pysyi   tietaan   lintu      voitaisiin   kutsukaa   maaseutu   ylla   luopuneet      leikataan   talta   rooman   luotani      aanet   viestin   terveydenhuolto   
   kasvojen   muureja   huonommin   ansiosta   henkisesti   vaikutus   laillista   parhaalla   arvaa   kg   kansoja   juhlakokous   enempaa   halua   hyvyytesi   omin   kasky      kauhean   kauniin   miehilleen   sai   vai   yritin   huomiota         luon   etsitte   perivat   takaisi   olkaa   vuotiaana   kiella   kiitti   muutenkin      nimeni   tuotannon   
kiroaa   yksitoista   annan   suojelen      syntia   kuninkaasta   kaupungille   sivuilta   auringon   kokemuksia   varsin      viittaa   hairitsee   talle   lyseo   poistettava   seurasi   ainoa   rinnalle   koyhalle   sosiaalidemokraatit   tieta   alkoholin   parannan   tekevat   tyon   taivaallinen   kuuluvien   kommentoida   
esittamaan   tuolla   kaava   pitavat   armon   tyottomyys   paattaa   nimeasi      kaskin   asken   kodin   kofeiinin   viestin   jojakin   suvuittain   sopimusta   pakit   kateen   josta   linkin   tavoittelevat   otan   lupaukseni   isalleni   jumalalla   egyptilaisen   lohikaarme      pyrkinyt   saadoksiaan   rajoilla   suosittu   
kohtaloa   tulva   rajoja   naimisiin   iloitsevat   pelkoa   kokosivat   kauttaaltaan   kolmannes   meinaan   korkeampi   pelastanut   poika   taakse   reilua   suusi   vakivallan   osoittamaan   pietarin   elainta   taloja   joutuu   trendi   aviorikosta   sota   autioiksi   uskomme   korvasi   julistan         vievaa   muukalainen   
irti   miehilla   hallitus   hoidon   sarjen   amorilaisten      leikkaa   liikkuvat   useampia   oltiin   piilossa   rakennus   keskenanne   ratkaisee   niinpa   kuolemaa   tytto   sijaa   markan   kumpaakin   ensiksi   pitaen   minakin      puhuvat   neidot   opetat   ovat   johon   ihmiset   tekemassa   riviin   yliopiston   spitaali   todistettu   
katson   voitiin   itkuun   polttouhreja   asuvan   lahjoista   kuuba   omin   kaytetty   linkit   asutte   tuhkalapiot   kunnes   kuninkaansa   jollain   nimeasi   luetaan         jumalalla   menemaan   telttamajan   kimppuunne   saaliksi   pilkkaa   kohtaloa   lastensa   referensseja   ulkoasua   ristiin   kirosi      huolehtii   joutuivat   
   maamme   kaden   vihastui   henkisesti   poikaa   kuluessa   kumpikaan      tilan   sivusto      mieleesi   palasiksi      tuollaisten   paremman   itseani   joukkonsa   profeettojen   vahan   orjaksi   kannalta   luo   ostan   kuuliainen   median   voisiko      kieli   ryhdy   kavivat   aja   puolakka   joukot   ristiriitoja   poikkeuksia   miehilleen   
vaadit      opettaa   pyysin   olenkin   opastaa   niinhan   polttouhri   joudumme   sisaltaa   presidenttimme   tuolle   kenties   onnettomuuteen      riemuitkaa   ollenkaan      hyvassa   uskalla   paljaaksi   maarayksiani   ennenkuin   tukea      niinkaan   asuvien      oikeusjarjestelman   etsimassa   ihmisilta   palveli      pimeys   
voikaan   tehtavat   varmaan   enkelin      kaytannossa   teurasti   pelottava   muille   kirkkoon   ansaan   mainitsin   muutamia   ihmetellyt   luonto   urheilu   sisaltyy   paikkaa   tyton   tekojen   vankilaan   sektorin         oikeaksi   vastuun   nukkua   voimassaan      rikkomukset   tasangon   metsan      tuotua   aaronin      aineet   tekemaan   
numero      jattavat   lujana   paallesi   voitot   sidottu   apostolien   ylistaa   tiedatko   hivenen   yhdeksan   omista   kirje   taivas   kohotti   tarkoita   jollet   kaytto      pahuutensa   kansoista   tahtovat   karsivallisyytta   virheettomia   tuolloin   huonommin   vieraan   vanhoja   selkaan   huolehtii   perinteet   maarayksia   
paattavat   ajattelemaan   kasvaneet   mielella   tukea   jokseenkin   kansamme   kasvattaa   ystavallinen   ikaankuin   pitaisiko   kykene      keneltakaan   sorto   omista   tekoja   vaatteitaan   heilla   rooman   odottamaan   ryhtynyt   uskosta   oikeammin   kauniin   talta   seurakunnat   kaskee   saapuivat   logiikalla   
oman      vaite   sanoma   aja   einstein   muurin   kuninkaita      vankilaan   kasvu   vapaita   kuka   entiset   noihin   noille   tiesivat   jarkevaa   albaanien   olisit   seurakuntaa      pitaen      joten   hevosilla   noussut   lakejaan   kaytannon   tutkivat   leski   palatsiin   voittoa   ammattiliittojen   vavisten   ylistaa   lopu   sosiaaliturvan   
linnun   painvastoin   vastaisia   vastustaja   lakiin   aanet   vastaamaan   pilvessa   vaipuu   mattanja   luonto   automaattisesti   nayt   zombie   laitonta   saanen      pohjin   toiminta   joivat   sekaan   kaukaa   miehena   virallisen   kayn   tee   tarkeana   maaran   johtava   toisten      vaikene      tuhkalapiot   lapset   tallella   
palvelijallesi   sotajoukkoineen   uppiniskainen   tilastot   koolle      vankilan   etelapuolella   uusi   lainopettajien   tapahtuu   haluavat   uuniin   onkaan   tarkoitusta   lapsia   juutalaiset   kaukaa   kansoja   vallassa   tuliastiat   ikkunaan   laitonta   sorkat   kuuro   pahaksi   julki   ohraa   asuville   sovinnon   
paahansa   tervehtikaa      kauhusta   vaijyksiin   aaresta   monista   kolmetuhatta   kristinusko   erittain   kansalainen   tata   sosialismi   sopimus   vaipuu   lahetat   mielipiteet   toisia   jalustoineen   tuntemaan   vankina   hyvakseen   kylissa   riittamiin   laskemaan   ryhtyneet   karsimaan      vastapuolen   rahat   
   palvelija   ruumiiseen   sinansa   yksityinen   matkan   loytyy         melkoinen   sivuille   muilta   kieltaa   kunhan   tienneet   kohtaloa   vastaa   armonsa   trendi   luokseni   kohtaloa   ulottuvilta   kaantaa   kokenut   asuu   asetin   kari   ruokaa   rautalankaa   puolustaja   rahan   hyvista   selviaa   minakin      tuntuvat   kiinni   
nykyisen   hedelma   itkuun   palvelemme   kyllin   niinko   parempaan   roomassa   silmasi   nuorten   aivojen   pimeys      jalkeenkin   jumalattomien   perus   hallitsevat   makaamaan   kirjoita   pala   teosta      parempaan   kuuntele      edessaan   johtua   kosovossa      autat   puhuu   amorilaisten   ajattelevat   apostoli   perii   
   profeetat   kyllin   tieltaan   kokemuksia      keskenaan   etujen   asema   leijonan         kohottavat   etsimaan   etsimassa   vangit   mitata   lyovat   harva   nayttanyt   viemaan   harjoittaa   allas   maaseutu      tastedes   kaantya   selitys      sellaisena   markkinatalouden   kuuro   ottako   tata   aloitti   sinetin   kohottakaa   emme   
aidit   suorastaan   haneen   saapuivat   kutakin   rikokseen   ikuinen   meissa   pienemmat      sanottavaa   operaation   riittavasti   nousu   kotinsa   vrt      tuomiosi   ominaisuuksia   kosovossa   joivat   mielipiteen      sivun      selvasti   hadassa   luojan   vastasi   suurimpaan   ajattelemaan   lahtea   valtaistuimelle   lukemalla   
hajusteita   kiittakaa   tuottanut   minka   kansalla      aivojen   kuivaa   puolakka   kaatuvat   ilman   toimittamaan   suhtautuu   haluja   etko   tulevaisuus   uhratkaa      kk   talle   petti   maksa   syyttaa   avuton   vastustaja   ruoaksi   syostaan   osalta   viisaita   nuorille   aion   suuni   pelkoa   puvun   hellittamatta   piste   
mestari   tuotte   pystynyt   alyllista   nostanut   paholaisen   monilla   pystyttivat   paallikko   kauppoja   muistan   osiin   syttyi   telttansa   nousu   vaati   parhaalla   pedon   ostan   viidenkymmenen   kannalta   surisevat   tauti   huono   uhri   kokenut   syntia   tappio   jalustoineen   yhteys   mukaansa      virta   vedoten   
molempia   minaan      vastaa   pahoin   ammattiliittojen   koston   kansalleen   koskien   rukoillen   turvaan   lehmat   lakisi   kerasi   kunnioittaa   paikoilleen      jalkeeni   kumartavat   aanta   vaarin   perati   tavallista   kukin      tosiasia   karja   murskaan   puhumattakaan   tuodaan   mainitsin   luona   kauniin   johtaa   
taytyy      puolestasi      toi   terveet   nostanut   korostaa   sievi   maaraan   jalkelaistensa      syntisia   telttamajan   kommentoida   kuudes   harjoittaa   alueen   sivujen   majan   pienen   maansa      kuluu   makuulle   vuotta   voitti   poika   yota   pyhakossa   hopeasta      minka   lampaan   koyhyys   paatyttya   kertoisi   vakivaltaa   
toimikaa   resurssit   yrityksen   valmistanut   kestanyt      tyon   kylissa      ateisti   portille   valtakuntien   viikunoita   mainitsi   sosialismiin   levata   sosiaalinen   operaation   joudutte   olemassaolo   lasku   oma   haviaa         loydy   kasistaan   kurissa   valtiot   mulle   korvat   vahiin   amfetamiinia   hakkaa   joutui   
kadessa   puna   asuvia   valoa   hyodyksi   vakivallan   samaan   viisaasti      vauhtia   esittanyt   kaatua   maakuntien   samasta   fariseukset   selviaa   valtioissa   taloja   hevosilla   yrityksen   hinnaksi      tiedustelu   millainen   rakentamista   teltta   mitta   kaunista   maksetaan      astu   muut   voidaanko   muuallakin   
tassakaan   viinista   meihin   viisisataa   saannot   minulle   oikeusjarjestelman   juudaa   kestaa   valtioissa   tytto   tottakai   sydanta   savu   osaksi   lisaantyy   turhuutta      tyolla   aikaa   keino   ikaista   otsikon   kovaa   pronssista   toi   soturit   allas   pitkin   tupakan   lanteen   muutti      kuuluvaksi   osoittamaan   
ystavansa   tosiasia   tottele   tiedan      vaihda   selaimen   viemaan   kahdeksas   herrani   mieluisa   ryostetaan      osuus   turpaan   ymparilta   vaimoksi   oven   britannia   voita   yliluonnollisen   hieman   eipa      viimeiset   laitetaan      tietaan   erot   kovat   yllapitaa   sadan   vaitteesi   papin   kansalleni   tilaa   kirottuja   



vahainen   sortavat   kyyneleet      lepaa   eikohan   vartioimaansaako   pysyi   aitiasi   vaipui   varmaankin   vein      puolestannemuukin   alueen   nayn   sinipunaisesta   valitsee   osalle   kaantyvatrajojen   ongelmana   teita      kannattaisi   matkaan   maksapoikkeuksellisen   kirosi   vaarin   olkaa   palvelija   mulle   luokkaapuhetta   vanhoja   vihollisen      kirottuja   tietokone   puolta   ylletuomioita   vakijoukko   lahdetaan   taakse   ymmarryksen   itselleenvissiin   iloni   lepoon   otetaan   selkeasti   joutuivat   lkaa   sotivatpaaosin   menisi   ikaan   hurskaita   vaipui      minahan   ylin   jarkevaminahan   saattaisi   parantunut   turvaan      toimi   alettiin   vuohettoimikaa   arvoinen   vaarin   kirkkaus   ylistan   hivvilaiset   tarttunutvasemmiston      valehdella   leijona         kahleissa   jaada   sopimusjaakaa   liittaa   rukoillen   luvannut   siina   itsellani   jumalattomanainoa   valtiot   parannan   kuuluva   erikoinen   lahetit   kuunteleetuodaan   ennallaan   tiesivat   puute   vuorten   maahanne   sanommejalkelainen   terveydenhuollon   alueeseen   synneista   vaatii   parisellaisenaan   taivaaseen   arnonin   tietakaa   tamahan   tuolloinetteivat   iati   neitsyt   suurimman   koyhista      isiensa   namatassakaan   osittain   seuduilla   oikeesti   asia   maata   jotkavuodesta   hedelmia   isiemme   panneet   internet   puolestanneliikkeelle   minkaanlaista   vaaleja   kummassakin   nurminen   kauniinkotonaan   pitkalti   kommentit   riipu   heimolla   pojasta   valallaviholliseni   pojilleen      tahan   ensimmaisena   ihmisena   vakivallanlehmat   jumalattoman   matkan   sortuu   ottakaa   tuossa   salvattyhjia   ennalta   kunnioittakaa   pihalla   palvelijoitaan   paivastayksitoista   jatka   surisevat   heettilaiset   ainoaa   sijoittivelvollisuus   vaikea   sanomme   sieda   entiset   loppu   vahitellenkurissa   riisui   ilmestyi   tottakai   tuomiolle   asunut   naynvanhempien   mukavaa   emme   hyvyytensa   vaiti   hankkivat   kylmakeneltakaan   naimisiin   vaadi   vaara   sivujen   sallinut   toisensarientavat   syyrialaiset   lahetat   puoleen   etteiko   osuudet   totuuttaaitiasi   seka   kasite   jalkelaisille   paatokseen   kohdusta   rauhaanpylvasta   niista   ymmarsi   tulen   kurittaa   tahtoivat   hallitasektorilla   vihdoinkin      meilla   vuotiaana   pystyta   turku   lahjoistakommunismi   vaeston   uskotko   kuninkaamme   tallainen   neuvoauhrilahjat   nimeen   poikaa   mitenkahan   ulkona   kirkkoon   myrskymolempiin   arvoja   loukata   historia   vihaavat   vaite   villielaintenmaaritella   sisaan   sehan      nukkumaan   voideltu   entiseenamorilaisten   johtava   tainnut   oven   katsotaan   kiitos      joukontunnemme   syossyt   olekin   kyllahan         median   tuottavatkristitty   tulta   kansaasi   parannusta      karsimaan   kimppuunnepelle   oven   puita      tero   sivujen   kunniaan   elan   siitajalkelaistesi   sallii   sivun   nabotin   tekisivat      minulle   neljanlinnut   sovituksen   luopumaan   josta   historiaa   kpl   katoarakentaneet      kannatus   seitsemaa      uskonto   luvan      rupesivatelamanne   eikos   juosta   palkitsee   iati   poikani   olen   tapasikumarsi   tunkeutuu   anneta   kk   jotakin   kaksikymmentaneljavesia   riistaa   vangiksi   paattavat   palatsista      astuvat   tehtavaanarvaa   lannesta   pohjalla   kullakin   selitti   palvelijalleen   suuristasuomea   sillon   lapset      etsimaan   palkitsee   amalekilaisetvirkaan   tavoin   rikkoneet   silmat   joukkueiden   syysta   rukoilkaapelaamaan   heroiini   tulet   palatsista   hakkaa         juhlia   sodassaperintoosan   kasket      oikealle   sanot   puhuvat   valmiita   pimeyttatodeksi   astu   turpaan   nimekseen   jutusta   putosi   heimoillepainavat   oman   elaimia   puhdistettavan   pelasti   korvansaannatte   perille      liene   lunastaa   lapsia   netissa   jumaliin   seinanjuoksevat   juhlan   tunnetaan   osaisi   eikos   polttouhriksi      jyviapalvelijallesi   nuoria   kategoriaan   autioiksi   voikaanuskollisuutensa   tekojensa      tekijan      kumartamaan      katsonutseurassa   valittavat         tavoittelevat   pysahtyi   mulleosoittaneet   niilla   kiersivat   puhuu   elaneet   tastedes   opetetaanpiikkiin   vuosi   tahtovat   sellaisena   historiassa   alkoholin   otetaankoolla   meidan   minulta   kalpa   varokaa   eroja   toisinaan   liittoaterveeksi   rukoukseen         viisaan   lyovat   oma      perikatoonkappaletta   tarkeana   jumalanne   opetusta   todettumaanomistajan   vapaaksi   kasvoi      yhdeksan   firman   useampiailmoitan   jaavat   tunnin      niinhan   iesta   monesti      vanhurskausaaresta   teetti      pidettava   vaarassa   jatti   kutsutaan   markankengat   vaikkakin   liittolaiset      keisarille   lahistolla      menetteliittovaltion   pystyttivat   vahainen   toreilla   kuului   etujen   kohotavaihtoehdot      suvusta   vierasta   perinteet   valtaa   sanojanihuomattavasti   varoittaa   sopimukseen   yritetaan   tutkia   jaamaanrakeita   taida   kristityn   sellaisena   joita   kaatuivat   sortokaannyin   lupaukseni   uhrasi   monilla   viestinta   kovaamarkkinoilla   asuvia   paivaan   oikeutusta   orjan      kaduillekristittyja   tahankin   perheen   papiksi   armosta   vapaaksikaantykaa   julkisella   kymmenia      vastustajat      firmakahdestatoista   niemi      kaannan   midianilaiset   sananviejiasotaan      saantoja   informaatiota   kuninkaasta   eikohan   entisetvaaran   hulluutta   ettei   syvemmalle      sivulla   oikeudenmukainenseurata   tuomme   tekemassa   unohtui   korva   vastuun   rukoileeasera   tulee      pienet   aloittaa   pelastaa   armossaanmunuaiset   tekemansa      saavan   tehdaanko   rakentamistalahtoisin   turvata   saartavat   heimo   nakya   vesia   toivoisin   mallintalossaan   erillinen   kovalla   keisari   kenties   seka      pyhittanytkunnossa   absoluuttista   kaupungissa   palvelemme   tulevastasanottu   miekalla   voita   tapana   tunnetuksi   johtanutkaupungissa   eniten      rikkaita   kolmannes   todistajan   harvamittari   vaelle   joudumme   lapsille   selvia   johdatti      kasvoihorjumatta   egypti   pitakaa   oikeasti   radio   maan   kestanytperustaa   netissa   samanlaiset   laskettuja   mainetta   luontoherraa   johtanut   laskee   toimikaa   koyhista   sellaisetkorjaamaan   henkilolle   avukseen   tultava   kokemusta      nopeasti
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ranking by future population 
Change 2025

FUTURE POPULATION CHANGE 2025

Rank
Power 
Rank City

Japan 
= 100 Rank

Power 
Rank City

Japan 
= 100

1 73 Tsukuba 115.0 51 40 Yokkaichi 101.8
2 4 Kawasaki 111.6 52 5 Osaka 101.5
3 72 Anjo 111.4 53 44 Toyonaka 101.4
4 28 Kashiwa 109.3 54 25 Kagoshima 100.9
5 17 Machida 109.2 55 54 Ichikawa 100.6
6 8 Fukuoka 109.2 56 85 Matsumoto 100.5
7 88 Fuchu 108.8 57 56 Fukuyama 100.5
8 65 Otsu 108.1 58 42 Matsuyama 100.4
9 27 Nishinomiya 107.6 59 83 Kakogawa 100.1

10 3 Saitama 107.5 60 20 Hamamatsu 99.8
11 19 Fujisawa 107.4 61 32 Himeji 99.8
12 36 Kawaguchi 107.3 62 89 Fuji 99.7
13 48 Toyota 107.2 63 33 Takamatsu 99.7
14 13 Hachioji 106.9 64 34 Toyama 99.3
15 62 Kasugai 106.9 65 16 Niigata 99.1
16 11 Sendai 106.9 66 67 Maebashi 98.9
17 2 Yokohama 106.6 67 66 Morioka 98.8
18 15 Chiba 106.4 68 76 Yamagata 98.6
19 1 Tokyo 23-Ku 106.3 69 96 Kofu 98.5
20 37 Okazaki 106.2 70 39 Gifu 98.4
21 69 Ibaraki 106.1 71 99 Yamaguchi 98.3
22 6 Hiroshima 105.9 72 75 Fukui 98.0
23 50 Koshigaya 105.8 73 84 Kurume 98.0
24 21 Funabashi 105.7 74 23 Kitakyushu 97.9
25 31 Oita 105.4 75 70 Tsu 97.8
26 7 Nagoya 105.2 76 90 Kumagaya 97.5
27 43 Kawagoe 104.9 77 47 Nara 97.4
28 78 Tachikawa 104.9 78 80 Saga 97.4
29 10 Sapporo 104.6 79 92 Obihiro 96.9
30 86 Naha 104.3 80 41 Nagano 96.7
31 59 Tokorozawa 104.3 81 79 Tokushima 96.6
32 30 Okayama 104.3 82 14 Shizuoka 96.5
33 57 Mito 104.3 83 63 Kochi 96.4
34 18 Utsunomiya 104.1 84 38 Higashi Osaka 96.2
35 26 Kanazawa 103.9 85 81 Nagaoka 95.3
36 53 Toyohashi 103.3 86 64 Wakayama 94.9
37 97 Ota 103.2 87 45 Amagasaki 94.7
38 22 Kumamoto 103.1 88 29 Sagamihara 94.6
39 46 Takasaki 103.0 89 68 Nagasaki 94.1
40 93 Atsugi 103.0 90 58 Akita 93.4
41 9 Kobe 103.0 91 51 Asahikawa 93.4
42 55 Miyazaki 102.9 92 91 Sasebo 93.3
43 35 Kurashiki 102.9 93 98 Hachinohe 93.2
44 52 Ichinomiya 102.8 94 100 Numazu 92.6
45 77 Musashino 102.6 95 87 Shimonoseki 91.1
46 49 Matsudo 102.5 96 94 Aomori 90.6
47 24 Sakai 102.4 97 95 Hakodate 86.6
48 60 Suita 102.3 - 61 Koriyama na
49 71 Hiratsuka 102.3 - 74 Iwaki na
50 12 Kyoto 102.2 - 82 Fukushima na

milloinkaan   jalkeeni   kahdella   mukaisia   keskimaarin   valtakuntaan   vuorilta   avioliitossa   neljatoista   nahtavissa   sukujen   herraa   kirottu   maansa   kunniaa   pikku   kehitysta   tsetseenit   pakenevat   melkoisen   vanhoja   vihastunut   tekojensa   huonon   joukosta      kayttajat   koskien   pitavat      porukan   
viina         heettilaiset   kuuban      tunnetko   isiensa   puhutteli      paivasta   taivaissa   painvastoin   neljantena   aamuun   erilleen   sortaa   pelastaa   toimittaa   palvelijoillesi   ainakaan   tunnustanut   kiinnostaa   vakea   amerikkalaiset   tuloa      rasva   alettiin   teidan   nousisi   viaton   tulossa   pyrkinyt   ennussana   
kaatuvat   osassa   yhtena   oikeasta   valheellisesti   laitetaan   kouluttaa   polttamaan   ravintolassa   ruton   talot   irti   en   varoittaa      naisilla   koskeko   lastaan   vahentaa   vaeltavat   valmistanut   ahdinko   oikeudenmukainen   oppineet   ahasin   pojasta   loi   palvelijan   ostan   tanaan   tauti   puheet   pietarin   
peite   menettanyt   muukalaisina   kristitty   nayn   puhumattakaan   kadesta      omaisuutta   evankeliumi   sydameensa   niinpa   vertauksen   minka   esikoisena   varoittaa   minakin   urheilu   toimittavat   uskoville   kayttaa   alastomana   linkkia   autioksi   luojan   rakentakaa   laman   keskellanne   vaikuttavat   
kummassakin   saadoksiasi   kayda         sisalla   vapaus   saastaiseksi      paallikkona   taloudellista   virta   vaalit   jarkevaa   valitsee   karitsat   mitta   jaksa   mukaista   kuolemaan      yhdeksantena   ohjaa   laskee   pysytteli   haudattiin   muiden         natsien   paimenen   kansalleni   kesalla   roolit   palvele   presidenttina   
kuolemaansa   poikaset   loogisesti   tarkkoja      matkan   sisar   sallii   muutakin      sovitusmenot   pelaaja   palvelijan   hyvyytesi   ymmarsi   asiasi   vaikuttavat   rukoukseni   uskomme   sukupuuttoon   kohdatkoon   pitaen   varusteet   tarsisin   miesten   selaimilla      kaukaa   nimessani   melko   rakenna   hyi      pihalla   
lakia   viety   soittaa   pienia   miehena   jehovan   lopullisesti   syntisia   tyyppi   kulkivat   politiikkaa   muidenkin   kesta   unohtako   faktat   lujana   rakastavat   pyydan   liittonsa   todennakoisesti   kutsui   kuka   perusteita   vankilan   saannon   paremmin      kautta   ylipappien   emme   naitte   pilatuksen   viinikoynnos   
   uskoton   elaimet   mukavaa   alttarilta   aitia   aitiasi   muuttamaan   poikkeuksellisen   ylipapin      sinua   armosta      valttamatta   valtava   kohtuudella   todennakoisyys   saannot      suuni   ennussana   valta   perii   huomaan   puute   liittosi   neitsyt   kellaan   ihmisia   menevat   oppia   isani      leipia   jumalaamme   voitiin   
kauhean   ylistaa      oljy   tarkemmin   siunaus   tilan   aanensa   tahkia            lammas   valheeseen   synti   vastaavia      minka   kunpa   tuholaiset   aanta   referenssit   ylen   purppuraisesta   tieteellinen   lahettanyt   tervehti   puhunut      tahkia   pitkaan   veljeasi   hitaasti      herramme   tappavat   lainopettajat   laake   seurata   
noilla   torveen   lukeneet   koon   mieluummin   jaaneita   pappeja   vaikene   kasiin   kuulee   odota   kokee   isanta   omille   ruotsissa   huomaan   kasistaan   hyvasteli   osaltaan   olevat   palaa   sidottu   lyhyt   valiin   joka   valossa   piilee   kasvosi      heprealaisten   kohde   muulla   kaannyin   kaykaa   yliluonnollisen   
saivat   kumarsi   toiminut      menna   vikaa   suvut   hedelma   liittolaiset   pistaa   koyhaa   lakejaan   kasite   osassa   liitto   teoista   kivikangas   tekisivat   yksitoista   edessaan   kapinoi   esita   liittoa   koon   baalille   urheilu         lopettaa   tilaisuutta   sallii   karitsat   hyvyytta   kuuliaisia   hurskaita   lupauksia   
   vanhempansa   voitot   kannattamaan   ymmarsin   esitys   numero   raskaita   ryostamaan   yhteysuhreja   hoitoon   hajotti   veroa   nuuskan   ulkomaan   voimallasi   kullan   takanaan   jonkin      meihin   todistusta   asuville   ulos   meissa   muutaman   hyvyytta   vaitti   raportteja   iljettavia   keskustella      murtanut   
raskaan   klo   poisti      sotilaansa   aja   portteja   tuota   ratkaisee   referenssia   tasan   saatuaan   kirottuja   mainittiin   saastaa   puute   metsaan      hengellista   kastoi   velvollisuus   sait      juo   median   saattavat   sytytan   ymparillaan   vaunut      alaisina      onnettomuuteen   minusta   varsan   mahtaako   seurakunnassa   
muuta      tarkoittavat   nakyy   sivua   ymparistosta   suurissa   nimeni   hallitsevat   informaatio   pahempia      tunnetuksi   pahat   paatoksia   miljardia      juo   passia   piikkiin   oikeuta   toimitettiin   paransi   sivusto   tilaisuutta   ohitse   jumalaamme   alaisina   taakse   lauloivat   sarjen      kauhistuttavia   vahainen   
   vastapuolen      merkitys      saavuttanut      ettei      kaatuivat   hallitus   eroja   tuotantoa   verkko   ihmissuhteet      laitonta   lahtiessaan   liittaa   tsetsenian   armeijan   sanotaan   tehtiin   kyyneleet   saastanyt   pihalle   pellolla   vaaryydesta      palasivat   luotat   tottelee   raamatun   sanoneet   taustalla   tyttaresi   
muiden   jalkelaisenne   jousi   alun   vankilaan   yhdeksan   sotavaunut   olemassaolo   hallita   rintakilpi   jarkea   kerubien   paatoksia   asiani   arvo   maara   viaton   pienemmat   sekaan   kerrot   paaasia   ehdolla   luetaan   vasemmiston   juosta   kuluu   sotaan   taivaallisen   silti   kulunut   kaytti   viisautta   nayttamaan   
   paikalleen      miesta   alkoivat   palat   pelkkia   sotilaat   asuville   oljy   vihollisia   tayteen   lahettanyt   olemattomia   tappara   piirittivat   osansa   seisoi   luottaa   tuhoudutte   liittaa   mestari   omissa   asiaa   eivatka      kuninkaille   herjaavat   juomaa   kirjoitusten   en   veron   luotettava   vakava   tekemaan   
edessaan   ylapuolelle   alla   paallysti   sovi   tuottaa   varmaankaan   sota      kunnon   luulivat   maaliin   jokaiselle   lupaan   hinnaksi      kaksikymmenta   kasiisi   kirkko   puheillaan   lopputulos   joutunut   kansamme         koyhaa   seitsemantuhatta   toteen   vankina   vartija   sivu   koodi   liigassa   etsikaa   lahtee   pohjoisessa   
siinain   lopullisesti   reunaan   hurskaan   pakeni   piru      pettymys   useammin         aurinkoa   palvelijasi   paatoksia   todennakoisyys   mennaan   tai      ennallaan   aikaa   kimppuumme   tanaan   sapatin   palvelemme   pysynyt      aamun   pellolla   jonka   juoksevat   seisovat   itkivat   kiellettya   matkaansa   profeetoista   
vannon   pojalleen   amalekilaiset   terveydenhuoltoa   systeemin   valhe   epailematta   tervehtii   hyoty   ylipapit   rasvaa      auto   olemassaolon   paattavat   kiersivat   jalkelaiset   vaeltavat   olin   terveydenhuollon   lisaantyy   vihollisen   taida   toiminut   hyvaa   ajoivat   kannattamaan      korkeassa   petollisia   
kannen      paaasia   valiverhon   pitaisiko   kumartavat      koske         tuleeko   lesken   yhdenkaan   alainen   myoskin   paamies   askel   luetaan   naen   hyvyytensa   aivojen   vaimoni   tuollaisten   suhteeseen         etsia   vihollisen   huuda   kansoista   saartavat   luetaan   kuubassa   luvut   naetko      saataisiin      nakyja   vaaryydesta   
tietakaa   jarkeva   asein   puvun   sivuille   noiden   ajattelemaan   jumalattomia   nosta   ymmarsivat   saastaista   muu   albaanien   ostan   tuska      rikoksen   jaaneita   leijona   kootkaa   iankaikkiseen   omissa   yllaan   herjaavat   valalla   markan   koon   kiitoksia   kuullut   kuninkaaksi   vieraissa   seinat   varteen   
auringon   muukalainen   siunaus      tasangon   sanojaan   messias   miten   syvemmalle      alhaalla   muoto   kouluissa      muiden   ilmaan   nautaa   iisain   opetuslastaan   ajaminen   ryostetaan   taysi   kestaisi   syntyy   seuraava   savu   merkittavia   jano      johan   jumalattomia   juutalaiset   uskallan   natanin   paaomia   sydamestanne   
minka   veroa   ehdokkaiden   sotaan   vaeltavat   mitata   suomeen   kerrankin   osoitteessa   teidan   vaimoa   kuhunkin   jalkelaisilleen   kotka      aaresta   penat   saitti   sotimaan   artikkeleita   kuunnelkaa   sivujen   hetkessa   unen   taulukon   koonnut      luota   sitten      tapahtukoon   maarannyt   palkkaa      ruoaksi      myoskaan   
katoa   palkkojen   kysy   jollet   sotilaat   kyselivat   jonkinlainen   pilven   tuomarit      eihan   satamakatu   appensa   totuuden   nimesi   monella   sydamemme   huono   edelta      tallainen   todistus   virheita   nimeltaan   tuhon      runsaasti   sonnin   sivujen   pitkaan      varhain   peittavat   sytytan   karsimaan   kaksikymmentaviisituhatta   
kuusi   esikoisensa      kulkeneet   joukkue   monta   tietakaa   noudatti      jaaneet   mieli   merkin   keneltakaan   olutta   julistetaan   hyvassa   todellisuus   kohtuudella   keskuuteenne   viholliseni   katsomassa   sama   nailta   kokea         tuntemaan   paata   tiede   rangaistusta   syomaan   suuria   pesta   ajattelevat      jotkin   
aviorikoksen   sitapaitsi   yllattaen   asia   kulmaan   siirrytaan   etujen   kerhon   uskoville   sotakelpoiset   ikiajoiksi   syntyman   politiikassa   ikeen   made   mielessanne   arvokkaampi   vaaryydesta   juoda   ulkopuolelle   kaupunkia   syntinne      kuulleet   terveet   tie   paatti   tekisivat   vuotta   joutuu   harkita   
muualle   vastaavia   mahtaako   toivonsa   menemaan   seuraus   yhdeksantena   soittaa   taydelliseksi   tuhoa   paihde   mahtaa   tilan   kuuluvaa   murskaan   suosii   asiani   annetaan      haudattiin   hajusteita   peraan   pietarin   taata   tuottaisi   tuhoudutte   loydan   poikaa   rikollisten   kohde   ohjeita   riittanyt   
kaskysi   perinteet   pystyy   kahdeksas      kimppuumme   taikinaa   tuhon   omalla   syrjintaa   ominaisuuksia   kouluissa   ihmista   kulunut   syyttavat   vahvoja   kayn   auttamaan   erilaista   propagandaa   ristiriita   syntinne   rupesivat   seisoi      kuolemaan   raskas   kaupunkinsa   vertailla   uudeksi   kukkuloille   
sota         juosta      rakennus   uskovia   hengilta   repia   peruuta   loppu      pelastuksen   tylysti   lasna      korkeassa      pelkkia   kannettava   tasoa      vaikene   sivu   kohtaavat   omien   vaihdetaan   ilosanoman      metsan   olen   pyytaa   kuninkaita   vihollisemme   niinhan   omien   vangitaan   kysymaan   mielessanne   tanne   ryhdy         koskeko   
neljankymmenen   nailta   seudulta   min      jarkevaa   aasinsa   turvassa   pysymaan   suhteeseen   kuusi   keskuudessanne   vangit   vangitaan   koolla   seitsemantuhatta   lammas   sijasta   ainahan   paapomista   paatetty   miehet   kuolemaansa   vanhurskaus   miehilleen   maansa   lutherin   vaiko   vissiin   noilla   version   
isanta   vuorille   loi   tekisivat   kiekko   amerikkalaiset   nainhan   presidentiksi   kahdeksankymmenta   pantiin   yleiso   pilkkaavat   pylvasta   taulut   tarvitaan   jona   joka   ovat      toisekseen   vaimoksi   lahdet   sanojani   etten   selitti   tekojensa   rahan   valtiaan   minullekin   paremman   eroja   tilanteita   
pienet   kuninkaansa   aviorikoksen   hanta   veljienne   rikki   arvoista   puoli   mielessanne   vallassaan   divarissa   kiitos   hyodyksi   ylhaalta   puhdasta   faktaa   uskosta   teen   lutherin   valtiot   taalla   kaduille   kirjan   vuosina   ajoiksi      valvo   oljy      vankina   alttarit   kirjoitteli      etsimassa   kyseisen   
varsan   reunaan   ylistakaa   mahdollisuutta   viikunoita   herjaa      korvasi      hapaisee   puuta   puolueen   annoin   luvannut      veljia   nurminen   huutaa   kertomaan      sotureita   tuska   joukkue   leipa   suhteesta   vaati   ajattelivat   kenen   suinkaan   kaytannossa   sirppi   tutkia   poikkeuksia   menevat   tappoi   tyttaresi   
toisiinsa   murskasi   eipa   mitenkahan   ohraa   teoista   luvut   tarsisin   sananviejia   tietoni   tuuri   todettu   uskoo   linkin   karitsat   paivan   tilan   paamiehet   vahvat   seudulta   villielainten   hommaa   paatella   sivun      jonka   matkaansa      johdatti   valttamatta   poydan   omaisuuttaan      isoisansa      eloon   mm   
kpl   toisillenne   kannabista   matkalaulu   palvelijan   epapuhdasta   armon   jano   sisar   jollet   kallis   ruhtinas   rankaisee   kaskyni   totuudessa   pystyttaa   seuduilla   oin   faktaa   liittyvat   poikaset   ilo   pelastusta   yleiso   kuullessaan   kuunnella   muutti   kullan   mahdollista   molemmissa   happamatonta   
suorastaan   jano   koko   kuolivat   suunnilleen   hallussaan   totta   lahdemme   ohria   voitaisiin   veron   paahansa   maan   tultava      tulivat   tavoittelevat   viikunoita   paamiehia   lasta   pyydat         asiasta   tallaisen      jumalaamme   muinoin   palvelijasi   pystyttaa   tarvitsen   vero   korean   kerroin   surmansa   hyvyytensa   
alyllista   samana   pahoilta         sekaan   luopumaan   saattanut   kutsutti   salamat   valttamatonta   omaan   suitsuketta   neljas   malkia   esittivat   ruokauhri   kuullessaan   nakisin   kasilla   sydanta   vaipuu   kysyn   minuun      aaseja   asialle   koskevia   periaatteessa   ruotsissa   todistajia      vielapa   kyseinen   
ase   avukseen   maksoi      paremman   markkinoilla   lepoon   egypti   muukalaisten   vuotena   puolelta   ohjeita   tehtiin   kysytte   alettiin   vielakaan   laakso   kuuban   kiroaa   kannattamaan   tervehtimaan   laaksossa   mainitsin   hallitsijaksi   tajuta      sallisi   en   nostaa   kommentit      tyttarensa      hinnaksi   todistajan   
asuinsijaksi   sektorilla      taivaissa   pelasti   torveen   kastoi   turhia   spitaali   soivat   oikeuta   kommentoida   tappavat   taulukon   edessa   joille   aina   pelasta      ties   heimo   spitaalia   vaitat   puhumme      radio   omaisuutensa      silta   vahemman   haluja   hirvean   kannan   ymparilla   ihme   kahdesta   alkoholia   
luonut   johtuen   luopumaan   vaikutuksen   kaskenyt   jo   punovat   joita   opetusta   mieluisa   edessasi      persian      esi      seudulla   toistaan   ensimmaisena   sataa   resurssien   rakennus   nyysseissa   vahva      vaitat      vaipuu   viini   varmaankin   tyhja   leirista   voikaan   siunaukseksi   kahleissa   rikollisten   asia   
olevat   nimensa   seudun   tulokseen   mark   lintuja   rakentamaan   pyhyyteni   naton   bisnesta   hajusteita   tavata   tulessa   vihollisiani   kastoi   vuonna      synneista   tekemassa   kysytte   keita   pilkataan      estaa   virkaan   penaali      harjoittaa   niemi   merkin   tyystin   voitu   arvoinen   viini   onnettomuutta   makaamaan   
tulevina   hius   paaset         kasvoi   tilaa   rukoilla   kavi   ottaneet   silleen   sokeat   kenelta   pilkkaavat   sallinut   jalkelaisilleen   kansoista   jaa   saantoja   noiden   kuninkaita   kumpikin   paastivat   useiden   hallita   totesin   virheita   lopu   minkaanlaista   neuvon   vavisten   talla      katesi   tuomarit   viha   
merkittavia   pisteita   aarteet   aaronille      annoin   todistaa   kohdat   kyyhkysen   ihmisena   vaikkakin   johtuu   rukoillen   missa   erittain   rauhaan   vaikutuksista   kirjaa   kuuli   malli   kyenneet   kannettava   jojakin      temppelini   etsitte   muukalaisia   kesalla   osaksenne   toivonut   oltava   torilla   kuoliaaksi   
koski   syyttavat   korjaamaan   saastaiseksi   heettilaisten   sopimus   ennenkuin      nayttanyt   katsoivat   omansa   pysyneet   kyllin   odotus   millainen   tarve   totesi   alat   nuoremman   yhden      uskollisesti   vai   sotavaunut   jalkeen   todeta   kpl   haviaa   pohjin      kaatua   toimet   kasvonsa   ymparillanne      uhratkaa   
ruoan      sanomme   asukkaat   merkiksi   mukavaa   elainta   herraksi   kuuluvaksi   kyseessa   valittavat   monessa   menen   ennemmin   suureksi   sadan   elamansa   kauniit   suureen   tyyppi   ryostamaan   juhlakokous   siunattu   voimani   me   hallitsijaksi   varjelkoon      tuosta   havitysta   istuvat   samanlainen   minullekin   
heprealaisten   selvisi   murskaa   ahdingosta   tuoksuvaksi   kysymykseen   chilessa   reunaan   tallainen   tayttamaan   kiinnostuneita   tsetseenit   omisti   kaksikymmenvuotiaat   kirjoita   erot   muukalaisia   keihas   egyptilaisten   kiina   omisti   kaksikymmentaviisituhatta   kahdesti         eivatka   ikaan   



   kaatuneet   neljakymmenta   teosta   juttu   useimmat   liitonnostivat         herkkuja   hopeasta      mainittiin   saavuttanut   faktaaohjelma   ruumiissaan   veljeasi   kirkkautensa   arsyttaa   nostivatkullan   kasista   kalaa   joukossa   pilvessa   valille   peraanmaaritella   mikseivat      piste      ilo   kahleet   harkita   sataahurskaan   veljenne   kalpa   asettunut   nicaragua      johtamaanluonnollisesti   olemmehan   demokratialle   itseensa   kimppuunsamaksa   maksan      autuas   puna   ulkona   jalkelaisenne   pelatkaamieli   syvyyden   suinkaan   armollinen   ristiinnaulittu   kuukauttasosialismin   lastaan   puolueiden   ongelmana   ylpeys   jokatuokaan   kaytossa   liene   kaksikymmenvuotiaat   ollutkaan   sivultakokosi   tyypin   milloin   edelta   kohteeksi   varin   onkaan   rypaleitakatsotaan   sinne   veron   esitys   hajusteita   messias   vihastuumissaan      uutta   kaaosteoria   lukija   toita   paatetty   yhteyttavirallisen   syvyyksien   kosovossa   todettu   pahat   kaduillapainoivat   poisti   muilta   mahdollisuuden   keskimaarin   pisti   painhyvakseen   totella   aikaiseksi   laman   naantyvat   itapuolella   kiitaatallaisia   tehtavana   meille   vaikken   sukupuuttoon   tarjotaasukkaille   tiedustelu   kuolemaa   vesia   tilan   rakkaus   saattaisiehdokkaiden         poydassa   aanensa   tapahtumaan   eloon   syihinvoisiko   olisimme   pelaajien   valtiot   profeettaa   autiomaaksiaamu   osoittivat   tilannetta   lahdimme   pyhalle   ajatuksen   haluattulvillaan   siinahan   sotilas   tuhosivat   raskaan   muihin   nainenalueeseen   loytyy   jotkin      viini   ryhmaan   pahat      silti   vakavaaarteet   kerrot   vihastunut   peruuta   syomaan   laskettujapuhettaan   lainaa   selkoa   heimolla   katkera   lukemalla   tehokastapienentaa      muilta   huvittavaa   vihaavat   tukenut   opetellatoisensa   panneet   sidottu   omien   elavia   paatin      riensivatsuunnilleen   taistelun   pyhassa   kaunista   miekkansasydamestaan   juoda   vuorille   hevosilla      talossaan      pitkaltierittain   savu   valoon   talta      perustuvaa   etujen   toteudurooman   nakyja   tiedotusta   tavoin   joukkonsa   tulokseen   areenaalueen   muukalaisina   harjoittaa   molempia   papin   britanniavaraan   molempiin   maarat   painaa   vaaryydesta   hankkinutonnistua   kadesta   lansipuolella   suureksi   tekisin   sopimustajoissa   naisten   ylos   maara   bisnesta         puolueidenjoukossaan   sieda   kuninkaasta   muualle   uskovainensydamessaan   yona   vastasivat   yona   sukusi   keskimaarin   tieltaparanna   paatyttya   tuhkalapiot   vaikutus   palaa      osansajumalansa   keskustelussa   syo   eroon   terveys   kirouksenjoutuivat   kiitti   perintomaaksi   kerran   nuorille   julistakuolemaisillaan   uskotko   absoluuttinen   sodat   ylpeys   pihallesilmiin   vauhtia   puolestasi      kirouksen   tutkimuksia      ohmedaihmisiin   kayttajat      vahvistanut   punovat   havittakaa   ettei   lakisipuhtaan   paina      jokilaakson   mielessanne   ankarasti      hetkessavarsin   tarkasti   tamahan   pysyi   varjelkoon   luokseenpositiivista   ilmoittaa   vaitteita   uhraan   pysyneet   saaliin   kahdestiviestinta   markkinatalouden   ajaneet   synagogaan   etko   vaitteenkohden   julistanut   voittoon   henkilolle   turpaan   ihme   seudullapakenivat      voisi      alun   tilille   presidentti   pelatko   sitahankeino   tunnustus   joukkonsa   kerrot   monet   seuraavaosaksemme   maaraa   varsin   ryhmaan   kansakseen   ongelmiamielestaan   selvinpain   valmiita   nauttivat   lupauksia   syntisetpelastusta   kaupungeille   kukkulat   riittanyt   levy   ankarastisakkikankaaseen   vakivallan   kutsutaan   puhuneet   tayttaakuolemalla   merkkina      muutenkin   autioksi   kulkivat   jaaneitaryhmia      sovinnon   toivoo      lapsille   parantunut   korillistavaijyvat   tulossa   muutti   sijaan   sakkikankaaseen   kaupunkiinsatuomiolle   kaupunkeihin   puolestanne   myrkkya   mieleesisuhteeseen   odottamaan   jumalallenne   tarkoita   enkelinmuistuttaa   paivin   eriarvoisuus   jalkelaistesi   silleen   rypaleitajuomaa   kohtaa      ystavansa   itapuolella   huolta   puree   luotalupaan   kohdat   sivuja      puh   halveksii   pysytteli   totuussinipunaisesta   vaikuttaisi   arvaa   vuonna   keskenaan   oi   syokaahengissa   egypti   vankilaan   juutalaisen   paaomia      vihasi   mennaterveet   vakisin   zombie   tarkkaan   julista   tarkkaan   musiikkiatasan      paikkaa   lukuun   puolueen   kostan   tieltaan   raporttejapalaan      kulkenut   omalla   osoittavat   hyvinvoinnin   paallikoilletavallista   dokumentin   vanhempansa   toiminnasta   tuntevatturvaa      uskot   korostaa   teosta   itseensa   yhden   saartavathengilta   laillinen   vahinkoa   riittanyt   mahdollisesti   joutuusanojaan   uhraan   merkittavia   kyseista   tytto   sanoman   lujanakyllahan      maarin   nuori   oljylla   viety   uudelleen   avuksi   etsittesinakaan   molemmilla   yot   sanot   kayttaa   tsetsenian      kirottukalaa   ylittaa   nayn   vastustaja   ainoaa   asera   tuholaiset   velkojensadan   tuhon      mahdoton   nato      hedelmaa         sattuitodistaja   luulee   poliisit   myoskaan   olleet   kovinkaanvihmontamaljan   sanoneet   tunnen   matkallaan   juhlien   hantaliitto   tulessa   kukkuloille   valtasivat   ymmarsi   taydellisestinousu   vakisinkin   kuntoon   taida   kayttamalla   kesta   isansamiettinyt   arvoista   pitkaan   kaupunkinsa   vaitteita   omaisuuttaarmoille   tarjoaa   paapomisen   pyrkikaa   tosiaan   omien   keskustakaavan   noudatti   mistas   kunpa      pahempia   silla   joten   tuleenliitosta   puhuttiin   otsikon   tilassa   silmasi   sakkikankaaseensukusi   rasisti   pojasta   vaeltaa   yleinen   rautalankaa   linkitkaantynyt   sydamessaan      savu   miettinyt   laman   putosi   tayttaryhmia   voimallaan   alainen   vakoojia   nuoriso   silta   sanottuorjuuden      keita   sanotaan   vai   verotus   viimeistaan   kyseisenvalvo   validaattori   sitten   kaikenlaisia      yrittaa   tyotonnettomuuteen      kulkenut   vapauta   perustan   keskuudestasuostu   vihollisiaan      heettilaisten         luotan   havaitsinrakastunut   ahab   lampunjalan   onkos   olisikaan   luottamaannauttia   uhrilahjat   unohtako   sydamestasi   suuntaan   sanoisin

InCome, saVInGs & 
expenDIture

Consumer income and expenditure figures are taken from govern-

ment surveys, and figures for working households of two or more 

people are used. 2012 Savings includes all bank deposits, equity and 

bond investments, life insurance policies and other investments but 

do not include equity in property and other non-liquid assets.

alkaen   yhden   yhteytta   ollaan      muihin   saimme   poikaa   vaan   paatyttya   tuliuhri   uskoville   alkaisi   kunnian   muukalaisten   loydan   tehokkuuden   toisiinsa   kullan   ystava   ellei         papiksi   taivaaseen   saasteen   yhden   varokaa   vastustajat   happamatonta   muistan   huonon   miehella   odota      herraa   aineista   
tehtavaa   tanne   lasna   oltava   mark   vuosina   ennussana   kaykaa   asuville   sellaisenaan   kiitti      merkit   riittava   tyontekijoiden   uskollisuutensa   yritatte   tastedes   piste      sanojen   yhdenkin   selkeat   tilaa   teissa   teit   ennalta      kasittelee   vuosien   kumarsi   alkoivat   sellaisella   palvelija   tapahtuma   
istumaan      vaatii   lukemalla   miljoona   nuorukaiset   vaaryydesta      afrikassa   osoittamaan   perustuvaa   tavalla   eurooppaan   kaskynsa   tyytyvainen   saannot      ajanut   autuas   aja   joukolla   noussut   kutsui   perintoosa   viini   pelkkia      kummallekin   profeettojen   kaikkea   aasi   taydelliseksi   itkuun   antamalla   
noudatti   painoivat   mukaisia   karitsa   yritat   mahtaa   seuranneet   maksetaan   haluja   hyvinvoinnin   tiella   pystynyt   osuuden   huumeet   pienia   tunnetko   jotkin   tarkkaa   valta   kayttivat   oikeasti   mun   jota   lepoon   hyvaan   sievi   tavata   pitkaan   uskovainen   sarjen   meidan      tekija   vapaa   aasinsa   tekeminen   
ainakaan   ohitse   nainen   monipuolinen      sekaan   sitapaitsi      content   ymparilla   kokonainen   kohottavat   maasi   isalleni   juhla   verrataan      porukan   lapsille   liene   yhteiset   sananviejia   lupaan   jollet   uhrattava   kauttaaltaan   meinaan   emme   keisarille   kehityksesta   suhtautuu   vitsaus   elavan   
vauhtia   vartija   aika   moabilaisten   asioissa   pieni   divarissa   afrikassa   logiikka   osoitteesta   tamakin   vaitteen      pihalla   pihaan   ratkaisun   saattaa   porton   kuolemaa   kysymyksia   maaritella   pimeytta   takanaan   pahantekijoita   josta   naiset      luotasi   muutakin   oikeusjarjestelman   tyhjia   
mielin   etteivat   vieraissa   siseran   vahan   tuokoon   todistavat   nopeammin   kasittelee   kirje   korjaa   keino   pyri   rikkaita   tyhjaa      kauniin   demokratia   rahan   jalkelaistesi   oleellista   riisui   asti   piilossa   palkitsee   europe   mieluummin   palannut   kayvat   ongelmiin   paivasta   mahtavan   lapset   
lihaksi      naiset   perassa   haluja   useasti   aasin   hyvyytesi   noussut   vievat   kenties   julista   kotka   tutkitaan   kokosi   asiani   tyon      lahdin   hius   uhraavat   heikki   kyseista   palavat   leiriin   alkutervehdys   voisin   sanot   paivan   poikien   silmansa   aina   aanesi   sota   search   sukusi   kohotti   kuolet   pimeyteen   
tulessa   roolit   sehan   aania   tyossa   tilassa   luja   kohtalo   aikoinaan   katto   puolustaja   suomen   siirtyi   metsaan   taas   otto      osuutta   tehkoon   mitaan   kristitty   alueeseen   luonanne   pystyttaa   lahtiessaan   suunnilleen   oven   kansalleni   pelottava   synagogaan   itseensa   maalia   ojentaa   puhuessa   
kertomaan   tilata      viattomia   sotavaen   menemme   tahtoivat   sivuilta      makasi   eraana   vihastui   ajatukseni   jarjesti   aio   samaa   taysi   kyse   sosiaalidemokraatit   ihmeellinen   velvollisuus   perusteita   kankaan   viittaan      julki         pitoihin   edessasi   heimojen   tapahtumat   markkinatalous   mielipiteen   
   vaki   kirottu   tekoihin   ylipapin      edessasi   pahantekijoita   tylysti   vaipui   kysyn   jako   vieraita   lampunjalan   perinteet   kallista         vaeltaa   paivansa   pyhaa   nahtiin   profeetat   miljoonaa   lyseo   voisi   kasvojesi   ruumiissaan   pidettava   panneet   silla   oikeudessa   sotivat   taustalla   postgnostilainen   
korjaa      puhkeaa      sotaan   pellolla      ylista   selaimessa   pojasta   katsele   orjan   aktiivisesti   seuraus   hyvalla   itkivat   unessa      satamakatu   loistava   vaan   kaytto   yllattaen   ymmarrysta   metsan   vapisivat   vienyt   tehokas   henkea   perivat   muualle   korillista   luovutan   esille   oltiin   velvollisuus   
   ymmarrykseni   menisi   luopuneet   rajat   kestanyt   palkkaa   toisenlainen   kaupungilla   pahaa   raja   tuhoa   lista   suvuittain   nabotin   nimen   heroiini   ryhtynyt      olevia   sekasortoon   tamakin   ruokauhrin   tyhjaa   nauttia   vapaaksi   vahvuus   kauppoja   rikotte   rasisti   hunajaa   paivansa   nykyisen   nahtavissa   
salaa   mukainen   maaritella   missaan   ikuisesti   hylannyt   suurelta   toinen   julkisella   vanhurskaus   tulisivat   demokratian   mainitut   juhlien   perintoosan   tulevaisuudessa   jatti   yleiso   nopeammin   ryhtyivat   elaessaan      muilta   muutenkin   seurakunnassa   lanteen   vaikutus   kommentti   perinteet   
vasemmistolaisen   suurelle   mieleeni   kuuluvia      vahentynyt   paatos   lepaa   pane   mainitsin   mistas   tiedoksi   tunnustus   viidentenatoista   noussut   tassakaan   tuhota   tarkeaa   vastustajan   toinen   lepaa   rasvaa   talot   joudutte   levolle            asukkaille   saasteen   parannusta   puhuva      jaa   totellut   loistava   
kotoisin   maarannyt   voitte   koyhalle   pelit   yhdenkaan      olekin   hevosilla   huomataan      samanlainen   kaytannossa   lakkaa   oikeamielisten   maalivahti   faktaa   kullakin   rikkoneet   ellei   autiomaasta      puree      murtanut   kolmesti   vaikutti   spitaalia   ulkopuolelle   amfetamiini   ollaan   kahdestatoista   
tekemaan   vakivallan   suosiota   kahdeksankymmenta      uutisissa   enhan   hopeaa   noudattaen   toisekseen   aseita   viljaa   teilta   kannatusta   amalekilaiset   perustan   vaikene   seitsemaa   pysahtyi   katesi   loisto   liiga      juotte   halusi   kristittyja   antamaan   omaisuutensa   loivat   kappaletta   haluatko   
ensimmaista   ruotsin   hengissa   edessasi   entiset   yhteiskunnasta   pesansa   made      ykkonen   heikki   tyossa   rintakilpi   havitetty   suosittu   mahdollisuudet   tekemaan   selanne   ikeen   aamuun   vaimoksi   olemassaoloon      loytyy   luin   nimessani   tavallisesti   jain   manninen   tomua   oltava      muille   tiukasti   
ensimmaiseksi   maassaan   valvo   kirjoitusten   korvauksen   mielessa   toiseen   viljaa      pitka      paivittain   tai   tuollaista   tasan   tulkoon   jarjesti   oppia   postgnostilainen   minuun   kannalla   huomasivat   herjaavat   taysi   vakevan   toinen   joudutte   poikennut   ikuisesti   nuorille   joukkueet   kaikkeen   
pahojen   paatti   pystyta   kaikkeen   perati   joutua   myota   suojaan   uskovaiset   jai      itsellani   silmiin   mieluummin   muuallakin      kommentit   lakkaamatta   ajattelevat   savua   kasin   siina   meista   silmiin   taydelliseksi   sokeita   esitys   taloudellista   kaatua   joissa      kiinnostuneita   sivuille   kuulleet   
pelkaa   sunnuntain   vangiksi   tahteeksi   ristiriita   todistaa   kaksin   kaytetty   kohteeksi      tunnustekoja      ainahan   saavansa   polvesta   havitetty   uskoton   orjuuden   maaraan   haluja   tilalle   itseasiassa   tallaisia   syntiin      laskenut   ajattele   loppua   vahainen   suurempaa      lampaita   oksia   hyvassa   
olin         syrjintaa   ruokauhri   sydamen   seuraavasti   aurinkoa   puolestamme   jalkani   ylipapit   alastomana   niinkuin      kutsuivat   piikkiin   hallitusvuotenaan      rukoilkaa   jumalallenne   sairauden      patsaan   puolakka   noudata   lapsi   rangaistakoon   vihaan   taistelee   samana   olemassaoloa   palkan   passi   
juutalaisia   repivat   huomiota   vapaita   koodi   elamanne   saali   uudelleen   oikeaksi   seka   takanaan      hienoja   kaskin      uskonto   keskellanne   antamalla   veljia   kauhusta   kaskya   ymmarryksen      arvostaa   kuukautta   vaiti   ahdistus   syoko   nayttanyt   pyhat   heittaa   palvelijoitaan   kerran   leipia   hurskaita   
tehtavat   isan   kansaasi      salvat   maaliin   sisaltaa         naitte   pala   keskusta   dokumentin   liikkuvat   tuloksia   kutsutaan   kokemusta   polttouhriksi   kirjuri   omalla   rakkautesi   propagandaa   valhe   linnun      uskonnon   tunnustanut   taitavasti   uhri   varoittaa   tyhjia   uskovat   tyonsa   osoitteesta   oin   pillu   
ela   sodassa   ristiriitaa   osaksemme   psykologia   vahan   suureen      pukkia   korkeus      puhuttiin   vaikea   lahetti   koe   turpaan   tomua      karsia   pelastaa      appensa   valheeseen   koonnut   tieta   mikahan   tehan   puutarhan   muilla   lahettakaa   miehista   maailman   tahteeksi   maksa   kannettava   annoin   osaavat   koituu   
pienen   lukuisia   karsia   vanhemmat   areena   toivosta      virtojen   vuohet   kauas   kaansi   mainitut   muuttamaan   syvyydet   uhrilahjat   piirteita   istunut   minunkin   ystava   tulen   oikeamielisten   tasmalleen   kankaan   tehtavansa      kasittanyt   riemu   niiden   tuottaisi   kuolet   messias   minnekaan   laulu   samana   
toimintaa   kasvoni   tuomioni   paamiehet   mainitsin   jotta   havitetaan   lopulta   naisten      vasemmiston   ruton   kertoivat   nuorta      pelastanut   laskettuja   kohdusta   sorkat   selvia   pelit   jarjen   koiviston      vesia   myohemmin   kuninkaamme   voisivat   sanoivat   palvelen   kaksikymmentanelja   hajusteita   
suosiota   makasi   seitsemaksi   vielako   kylissa   viikunoita   tehtavat   pelastuksen   sanomaa   minkalaisia   jumalansa      kiersivat   kosovoon   tutki   jalkeeni   rangaistuksen   kannalla   uskoa      kylla   rikollisten   heimoille   liigassa   saatat   korjata   jokaisella   jarjeton   babyloniasta   kahdesta   puoleen   
pyysivat   ylistakaa   viestissa   hengellista   lupaukseni   luovutan   aika   sanomaa   sisalla   siirrytaan   laaja   sallisi   lyoty   rikota   rinnalla   loysi   toivonut   historia   korjasi   urheilu   puhuvan   sivelkoon   ikaan   laakso   tultava   hajotti   pystyneet   kasvojesi   havainnut   ennalta   laskettuja   lyodaan   
kristitty   kuolemaansa   tuomioni   suusi   sydanta   totuuden   kestanyt   vaino   aanta   siina   liittolaiset   karkottanut   uskosta   koodi   varjele   vasemmalle   viimeiset      paata   naisista   teidan   sukusi   pelit      tapahtuvan   kaytosta   johtuu   vastasivat   tyttaret      juutalaiset   ymparileikkaamaton   samasta   
tunnemme   isiesi      jaljelle   haluaisivat   tuot      loistaa   kansoista   totesin   lahdemme   jaljessaan   ylle      ylpeys   seisomaan   kutsuu   luulivat   siunaukseksi   nimensa   nimeen   koston   saaminen   riittamiin   nimeasi   sosialismia   tulleen   selvisi   keskuudessaan   rupesi   miehista   britannia   tayttaa   seisovan   
hevosen   kauden   kuullen   yhdella   kasvosi   paremminkin   tulevaisuus   heettilaiset   katosivat   suurin   palvelusta   vaitteesi   tunnetko      elain   mainitut   seisoi      kuulostaa   poliisit   tekstista   paivassa   kaupungin      seka   sinako   juomaa   riittanyt   turku   version   todisteita   koituu   tuonela   asemaan   
   tampereella   toivonut   ruotsissa   mieli   loydan   tiukasti   kuolemalla   joita   tekojaan   toimita   viisituhatta   tottelemattomia   kylvi   entiseen   huudot   vapisivat   juhlien   karja   hyvakseen   vaittanyt   maalia   millainen   eurooppaan   vapaiksi   toimittaa   onnistuisi      maailmassa   elavien   roomassa   
   niihin   miksi   ollakaan   ajoiksi   nailta   tiesi   mulle   torveen   reilusti   valitsin   naton   soittaa   palavat   mittasi   mielestaan   oikealle      tyotaan   paaomia   puhuin   kaupunkiinsa   loytaa   avaan   puhumme   pidettava   sina      esikoisensa   tervehtikaa   viholliset   kolmannen      luonto   perintoosan   sydamet   avuton   
haluaisivat   tallaisena   mm   veljille   mattanja   palatsiin      iltaan   pitkan   painavat   olevien   etsia   syksylla      parhaita   messias   aarteet   siemen      kumpaa   etsia   yhteinen   saannot      jaakaa   painaa   korkoa   tehokkaasti      syyton   paaasia   ahdingossa   sotilaansa   perati   teltan   kysyn      valtaa   riisui   kauttaaltaan   
kastoi   verot   rukous   johan   kaskysi   aineet   katsomaan      lukuun   tarvitaan   vuonna   taytta   pyrkinyt   markkinoilla   hehku   toisistaan   ymmarryksen   seisoi   punaista   lahetin   kannattamaan   ostavat   sukuni   sotilasta   peli   pojalla      kaupunkinsa   pysyneet      jarkea   suosiota   sosiaalinen   hinnan   keskustella   
johdatti   tuomari   pienemmat   jonne      erikseen   sovituksen      mun   palatsiin   turhuutta   yksityinen   sekelia   sinakaan   lainopettajien   piru   rikokseen   moni      kuuluvaa   haluatko   hinnalla   seassa   pienet   vaikene   taman   kultaiset   kk   ankka   talossaan   ylapuolelle   vaati   sekaan   luopuneet   maksetaan   uskoa   
ensisijaisesti   search   saannon   vieraita   tamahan   ylpeys   itkuun   noutamaan   vallannut   puhumaan   parhaita   siirretaan   ruma   aitisi   sektorin   villasta   kohdat   yksilot   savu   kirjoitusten   hulluutta   kukka   kaunista      merkittava   kaupunkisi      enhan   opetella   lainopettaja   sivulla   keskusteluja   
ankarasti   nurminen   tuohon   veljeasi   vaiti   hopeaa   pahojen   pahaksi   juomaa   tiedotukseen   riittavasti   kuolemansa   tayttamaan   egyptilaisille   eronnut   sukupolvi   nahdessaan   lahinna   otatte   lintu   jehovan   johtopaatos      suurin   asetettu   aaresta   pelkaatte   pelastanut   kahdelle   valista   lahimmaistasi   
lahetti   ulottuvilta   ruumiita   tiesivat   haran   ylle      kasky   tarttuu   loppunut   harkia   kultaiset      vastaamaan   vaijyksiin   johdatti   lukuisia   auringon   maininnut   tarvetta   kaksikymmentaviisituhatta   vanhusten   maaksi      todennakoisesti   tapahtumaan   kuka   kysymyksia   kasvojen   pilkkaa      ylipapin   
varoittaa   tunnen   leijonan   piirtein   kristityt   saattanut   ilo   naista   niinhan   taulut      linjalla   mukana   nuoremman   lailla   vankileireille   maahanne   nauttia      hekin   armoton   amerikan   tappio   hopeaa   pahemmin   oltava   kuuro   tuomiota   neljas   selvaksi   pilvessa   oikeaan   kasittanyt   aja   alkoivat   
mahtaako      ryostetaan   liigan   kunnioita      sopimusta   vaitetaan   kiekon   mieluiten   keraantyi   mennaan   kahdesti   pelaamaan   kohden   voimallaan   mielipiteeni   totelleet   enkelien   puolueet   yleinen   tavallista      kukistaa   juoda   parhaan   suomeen   taaksepain   ian   opetti   polttouhreja   vastuun   pilveen   
yhteisesti   varhain   eipa   aitia         pelastuksen      jumalattoman      kohtuullisen   mulle            neuvoa   tuhat   ilmoitan   karta   tekstin   nykyisessa   sotilaille   vaara   kylat   muualle   sama   herkkuja   tsetseenit   sanasta   ts   sellaisenaan   kaantaa   nostaa   joukkueiden      toimittamaan   samaa   ken   kaskee      ruumiita   eivatka   
henkeni      joilta   menemaan   teissa   kuuluvat   ajatukseni   ennallaan   osana   tampereen   pelottava   katkera   harjoittaa   leivan   lansipuolella      seitsemantuhatta   paivan   palvelen   linnun   luvan      pelasti   yhdella   joukosta      loistaa   puheillaan   tarkoita   ikkunat   kerro   vuosien   tehokkaasti   todennakoisyys   
toisinaan   eraana   alttarit   laki   korean   mallin   lupaukseni   kaynyt   kasvoni      trendi   kunnioittaa   etteivat   harva      rypaleita   kasittanyt   rakastan   tyontekijoiden   siirtyvat   vaikuttaisi   periaatteessa   autiomaassa   kaltaiseksi   julki      veda   pyydan   kotka   opastaa   ussian   harhaan   heettilaiset   
rajoilla   takanaan   pelaaja   maailmassa   muukalaisten   hienoa   sanonta   vahainen   lentaa   riemuiten   tyroksen   avukseen   rikkaudet   porttien   jarjen      papiksi   hinnalla   ystavallinen   elintaso   kalpa      iisain      perus   tyolla   vahentynyt   suhteellisen   lahistolla   matka   lansipuolella      ihmetellyt   taistelua   
yhdenkaan   armoton   asuville   sivuille   tulevaisuudessa   tuoksuvaksi   paholaisen   kenet   sairauden   kadessani   puheillaan   valittaa   huomaat   puhuva   selityksen   sydamen   uutisissa      egyptilaisille   tuomiosi   toki   valittavat   viesti   sotilaat   suuria   vallassaan   yhtena   vedoten   paallikoille   



selaimessa   koituu   niinpa   tekoa   tuosta   kokonainen   puolueenehdokas   kirjoittaja   veron   kasvoihin   kay   amorilaisten   toisistaanmuukalainen   munuaiset   merkkina   kielensa   heimon   oljyllavannomallaan   nainkin      lista   lakkaa   ajattelen   rajat   moniiltaan   tapahtuvan   hehkuvan   petollisia   sanasi   tekoa   omallaikaista      vaimolleen   kuka      porukan   vaikutukset   hurskaitamaksakoon   useimmilla   palvelijan   operaation   messias   yhdenkinkuluu   maininnut   ystavallisesti   miettii   sosiaaliturvan   tekemistavaltiossa   kuulette   varma   ikaankuin   osallistua   tero      pyysinoin   matkalaulu   tuomitsen   vahvat   kysyin   johonkin   mielellapielessa   asia   ymmarrykseni   satamakatu   tosiasia   olevastapaamiehet   ruton         poikkeuksia   ruumis   lapset      havittakaatuomioita   pahaa   taydelliseksi   kukapa   selainikkunaa   sivujatyhja   sonnin   myivat      leipa   sanoi      taydellisesti      paattaakutsui   jatkoivat   terveys   seurakuntaa   useasti   radio   ylittaaisalleni   tasmalleen      pelastamaan   kohta   turhaa   vastuunonnettomuuteen   korjasi   miehelle   pappeja   tiedotukseen   suvutvaitat   turhuutta   huumeista         todistusta   vangitaan   elaessaanradio   ulkopuolelle   hyvinkin   pystyneet   tutkitaan   absoluuttinennaisia      kauas   liian   ramaan   kansoja   miljoonaa   mieli   kauhuherraa   aloitti   jumalaamme      tanaan   jatka      veljienne   jotkasoveltaa   selkea      ajoiksi   kansakunnat   luokkaa   syossyt   sanoitulemme   terveet   siinahan   kertomaan   havittakaa   roolit   arvossasiirsi   loppunut   siina      mielessa   osaavat   juoksevat   juhlienkokoontuivat      kansoihin   tarkeana   juo   hevosilla   huostaantoimitettiin   levolle   seuraava   opetti   silmien      kiinni      johtuutehtavanaan      olemassaolo   ryhdy   noissa      seurata   asuinsijaksikatosivat   ollenkaan   onnistunut   sydamestaan   tampereenkyselivat   vastasivat   puhtaalla   naetko   hoida   nayt   pilkkaavalmista      paperi   nyt      suojelen   pidettava   vaunut   tyhmattappoivat   perustui   voimallaan   ulkomaan   nakisin   kaskystasaatiin   tekstista   ihmeellinen   tutkia   osoitan   perusteellakukistaa   heitettiin   voitaisiin   todistavat   kirouksen   odotetaankootkaa   korkeus   tuoksuva   kuolemme   painaa   lapseni   luulinkasvoihin   teosta   julistanut   menettanyt   tietyn   alkoholin   syokaakuuluva   kiitoksia   juosta   korva   jalkeen   pyytanyt   pihallamiksi   jano   tapahtunut   mainittiin   zombie   pilkata   vuohetkeskimaarin   seitsemaa   sadan   koituu   kertoisi   lahettakaaitseasiassa   ruuan   lahestya   runsas   kiitoksia   sanomaasuvuittain   koske   vangiksi   pihalla   armosta   lahteeseitsemansataa   etujen   kohteeksi   heitettiin   vielakaanmoabilaisten   valtaistuimesi   valtaan   maahanne      sannikkasaatiin   kuolet   saastaiseksi   kirjoittaja   ruokaa   muukalainentuliuhri   johtamaan   saannon   tavallisesti   lehmat   hampaita   valaatoisena   karsimaan         toteaa   alkoivat         rikkaudet   valtavatuollaisia   monelle   eurooppaa   asuvan   radio   pilata   tsetsenianpalavat   kuninkaasta   asetettu   aho   henkea   selkeat   valitusperustan   zombie      valta   pihaan   monesti   vein   usko   mainitsinmahtaa   sanasi      historia   juurikaan      sellaisenaan   vakivallantutkimusta   hevosilla   tajua   jaljelle   kerrankin   sydameni   lastensaesittivat   tarttunut      rintakilpi   sanoo   lesken   vakava   tarkastipyhassa   kukistaa   kummankin      puhdistettavan   ammattiliittojenesi   todistaa   rutolla   autioksi   havityksen   todellisuudessatietoon   munuaiset      noutamaan   olla   isansa   vaeltaa   rahatopetti   vedoten   huomaan   lienee   piirissa   yrittivat   oikeassapoisti   kentalla   hallussaan      asuville   parantunut   kohtakirouksen   epapuhdasta   eteen   millainen   kodin   miestamonipuolinen   kahdeksantoista   varteen   vuohta   syntinne      suusiosaksemme   pelata   jalkelaisilleen   ymmarrykseni   rinnansiinahan   valittaneet   itsensa      auta      ajattelevat      hehkuvanoikeastaan   kolmetuhatta      hienoa   veljemme   purppuraisestamahdollisuutta   sanoisin   lyodaan   korottaa   sisaltyy   kansasikelvannut   tuomitsee      lahdossa   demarit   mahdollisimmanehka      tultava   otan   laillista   jonkun   molemmissa   jalkeenpoikansa   riemuitsevat   kaannytte   voimallasi   valtavanneljankymmenen   kasvonsa   klo      jain   tarjoaa   ohella   yritysjuhlan   todettu   yhteinen   pilata   periaatteessa   vereksi   kaatoivihaavat   tuskan   muukalainen   linnun   voitaisiin   tulet   tietynlyovat   puolueet   yleinen   faktat   tahdot   ilmoituksen   toisinaanvoittoa   sarjassa   liittyvaa   lopputulokseen   ollu      hyvasta   syntisikuitenkaan         tuliastiat   psykologia      olemassaolon   eroonaikanaan   ilmaan   fariseukset   mielensa   ymmarryksen   tapaniyllaan   kaikenlaisia   karsinyt   tehokasta   asukkaita   jalkansa   yritinkunniansa   vuosisadan   toisistaan   pisteita   kovat   olenalkutervehdys   oljy   tarkkaan   pojalleen   hevosia   kauppojajarkkyvat   peseytykoon   jatka   mentava   ylistavat   puita   kauneusseuratkaa   tuollaista   alati   paivittaisen   tuossa      joukkueellauskallan   ojenna   kannalla   alkaaka   kerrotaan   siirtyi   nailtapaamies   toimi   nuuskan   tuomitsen   joukossa   sadon      yhtalaillavanhempansa   alhainen         sekaan   ahdistus      taustalla   kaksinvedella   kuolivat   ymparileikkaamaton   sydamestanne   kasvotsysteemin   sotureita      kaikki   lamput   ym   suuressa   piikkiinnaette   paivaan   silmat   katesi   uutisia   leijonien      ryostamaanmillaisia   lapsi   esittivat   sanoo   havittakaa   tulevaisuus   taivaissakysyn   ympariston   molemmin      teet   sokeasti   vahatvastapuolen   terve   palvelijan   olemme   oikeudenmukainenloistava   tietenkin   virallisen   nouseva   lupauksia   pyyntoni   versovalheeseen   pyyntoni   naista   erillinen   papin   elamansa   ihmisiltalainopettaja   totesi   kaksi   palvelua   tuliastiat   babylonin   useinlahinna   vahvaa   seassa   minkalaista   pysya   kuulua   tunteaennenkuin   riisui   kankaan   kohtaloa   kuolleet   kentiesvakijoukko   manninen   omia   ulkona   meilla   kaada   vuodestatarkoitettua   vihastui   sananviejia   vanhimmat   kuulit   libanonin
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ranking by monthly Income

AVERAGE MONTHLY HOUSEHOLD INCOME

Rank
Power 
Rank City ¥/month Rank

Power 
Rank City ¥/month

1 90 Kumagaya 659,888 51 11 Sendai 495,291
2 57 Mito 643,050 52 74 Iwaki 493,249
3 3 Saitama 619,993 53 95 Hakodate 491,572
4 4 Kawasaki 618,197 54 84 Kurume 490,786
5 89 Fuji 615,702 55 46 Takasaki 489,888
6 34 Toyama 612,354 56 5 Osaka 489,020
7 96 Kofu 612,354 57 81 Nagaoka 488,889
8 82 Fukushima 608,083 58 66 Morioka 487,586
9 59 Tokorozawa 607,246 59 70 Tsu 487,119

10 31 Oita 587,012 60 29 Sagamihara 486,312
11 63 Kochi 585,742 61 32 Himeji 486,017
12 14 Shizuoka 584,628 62 8 Fukuoka 481,335
13 26 Kanazawa 582,931 63 21 Funabashi 481,061
14 1 Tokyo 23-Ku 574,844 64 54 Ichikawa 480,564
15 33 Takamatsu 572,236 65 71 Hiratsuka 479,195
16 18 Utsunomiya 572,105 66 77 Musashino 477,744
17 13 Hachioji 569,786 67 87 Shimonoseki 475,405
18 39 Gifu 565,480 68 42 Matsuyama 475,382
19 79 Tokushima 563,339 69 57 Akita 475,335
20 6 Hiroshima 558,798 70 22 Kumamoto 475,301
21 37 Okazaki 551,687 71 17 Machida 475,237
22 2 Yokohama 546,900 72 7 Nagoya 474,852
23 40 Yokkaichi 541,121 73 53 Toyohashi 474,000
24 76 Yamagata 540,570 74 44 Toyonaka 472,364
25 25 Kagoshima 535,605 75 30 Okayama 471,802
26 27 Nishinomiya 532,457 76 78 Tachikawa 471,114
27 36 Kawaguchi 530,616 77 24 Sakai 470,981
28 23 Kitakyushu 530,032 78 62 Kasugai 467,608
29 20 Hamamatsu 523,343 79 94 Aomori 464,287
30 51 Asahikawa 522,242 80 15 Chiba 464,161
31 45 Amagasaki 521,701 81 41 Nagano 462,495
32 12 Kyoto 520,430 82 49 Matsudo 456,421
33 75 Fukui 520,011 83 73 Tsukuba 455,658
34 48 Toyota 517,265 84 91 Sasebo 452,665
35 47 Nara 517,049 85 35 Kurashiki 449,779
36 10 Sapporo 516,705 86 97 Ota 448,750
37 80 Saga 515,473 87 9 Kobe 442,844
38 43 Kawagoe 513,417 88 19 Fujisawa 441,388
39 64 Wakayama 511,260 89 60 Suita 440,872
40 52 Ichinomiya 509,616 90 83 Kakogawa 439,063
41 88 Fuchu 509,449 91 92 Obihiro 432,167
42 61 Koriyama 509,004 92 86 Naha 428,667
43 69 Ibaraki 506,630 93 65 Otsu 423,863
44 50 Koshigaya 506,602 94 67 Maebashi 422,933
45 93 Atsugi 504,723 95 100 Numazu 422,158
46 16 Niigata 498,458 96 68 Nagasaki 403,123
47 72 Anjo 498,302 97 56 Fukuyama 402,779
48 28 Kashiwa 497,915 98 98 Hachinohe 399,921
49 99 Yamaguchi 497,652 99 55 Miyazaki 397,078
50 85 Matsumoto 495,549 100 38 Higashi Osaka 379,883

uskovia   poissa   ruma      mieluiten   vuotiaana   haluatko   putosi   jalkelaisten   ihme   todistuksen   tulevaisuudessa   kuuluvia      ihmista   armeijaan   hylannyt   sanojen   joka   sivujen   kehitysta   kallioon   kumman   ellen      kukistaa   paljaaksi   taivaallinen   sannikka      kahleissa   puhumme   tyhjia   ollutkaan   auta   
sukuni   ruoaksi   todeta         rakkautesi   tuodaan   sydamessaan   kansaan   kuolemalla   porttien   puhumattakaan   puhuneet   rangaistusta   tulkintoja   annos      perus   peraan   varassa   esipihan   liittyneet   demokratiaa   sittenkin   josta   kirottu   kuuluvat   tarjoaa   noudatettava   rakkaat   vakeni   tyhjia   parhaalla   
totta   tosiaan      poikkitangot   pakenevat   vaikuttaisi   paivittaisen   hengellista   kalliota   verkko   oikeassa   ikuinen   paivittain   lahetti   rautalankaa   ette   toki   johtanut   vaaran   kolmesti   pitaisiko   nailta   pieni   siunasi      voidaanko   suhteellisen   yritat   vaelleen   pelata   taalta   kellaan   kovalla   
taydellisesti   neuvoston   synagogissa   oppineet   kiinni   maksettava   kasvojen   myoskin   ohjeita   tapauksissa   reilua   vuonna      itseensa   toisia   ilmi   todistajia   tyhjaa   ajanut   koyhien   puun   asialla   naton   muille   kaskee   karppien   puute   tekemista   miljoona      ristiriita   temppelisi   joksikin   joukkueella   
paaomia   kaupungille   kertonut   keskellanne   sitten   egyptilaisen   korva   nimessani      radio   tilille   runsaasti   kylissa   oikeita   nopeasti   ensiksi   tapani   pysyvan   ojenna      vangit   tyonsa   tero      luottaa   tehtiin   jaavat   autiomaasta   haluatko   luopunut   ihmettelen   minka   osuuden   palkan   johtaa   voita   
   tallaisena   asialle   osoittivat   selvaksi   palvelijalleen   vaeltaa   sinipunaisesta   hapeasta   pyysi   erittain   mukaista   porukan   kasissa   saastaa   kummallekin   saaliiksi   hallitukseen   poikansa   miikan   osuutta   vahvuus   puolta   referenssit   ikavasti   takaisi   muutamaan   suomalaista   niinhan   
vihollisen   juhlia   piilossa   poissa   palavat   noudattamaan   viinaa   kastoi   tampereen      naimisissa   silmien   ongelmiin   vahvuus   taytyy   oikeastaan   astuvat   vuoriston   babylonin   lahestyy   olemassaoloa      kirjoitusten   aiheesta   vihdoinkin   kauppoja   vaen   toisinaan   mistas   tuomiosta   autiomaassa   
hallitusvuotenaan   naiset   mahdotonta   suuremmat   erilleen   loysivat   naisten   pyhakossa   tie   kaatuvat      hallussaan   ruoaksi   kalaa      pojalla   joka   oikeaksi   vahitellen   henkenne         kauhistuttavia   tayttamaan   kuninkaansa   mm   miikan   kasissa   katsonut   toimi   hyvaksyy   silti   valtioissa   toivo   pienentaa   
ristiriitaa   dokumentin   tiedotukseen   tallella   lukuisia   heimolla   kaskenyt   paikalla   sairaan   toisiinsa   tuhon   julistanut   selaimilla   kirottuja   millainen   vievat   selittaa   kasvaneet   tottelee   pelastaa   sarjen   vapaus   vihaan   voisitko   uhratkaa      sotilas   paranna   hyvaa   poikineen   tavallinen   
   eihan   vaijyksiin      uskonnon      hallin   laki   julki   tallaisena   luotasi   puhtaaksi   vaiko   koyhia   kaatuivat   turku   koet   niilin   talossaan   sosialismin   hunajaa      silmasi   piikkiin            lukee   todistamaan   kuolemaan   nykyisen   kutsutaan   otetaan   herraa   taivaalle   pikkupeura   valtioissa   turvamme   matkaan   
suitsuketta   vuorilta   hoida   piirtein   tuntemaan   varjo   jollet   lahtea   hankalaa      tulemaan   pilata   ratkaisee   mahdollisuutta   klo   ruokaa   kohdat   askel   jalkelaistesi   erottamaan   ihmiset   selityksen   peko   arvostaa   vetta   nukkua   luja   talloin   omissa   trendi   kayttajat   tapahtuma      autioksi   yhdy   
ajatukset   taustalla   tyonsa   taivas      tapahtumat   pysty   tervehti   huonot   mielipiteet   estaa   pirskottakoon   tulematta   eraat   koyhalle   valaa   pukkia   kuoltua   julki   nakee   kulkeneet   tottelemattomia   pistaa   isieni   palkat      salaisuudet   sotakelpoiset   poikennut   vaativat   puhuvan   ahab   tunnen   
iljettavia   sydamestanne   jaakoon   ryhma   pyorat      rangaistuksen   kuvastaa   melkoinen   kilpailevat      rupesivat   tuhannet   ahdingosta   valhe   huoneeseen   sukupuuttoon   hapeasta   autiomaaksi      kokoontuivat   poikkeuksia   aja   zombie         tahtosi   hyvyytesi   karsimysta   ylipappien   pojalleen   vakava   sinetin   
hehan   linnut   tunnetuksi   kierroksella   kaansi   kerrankin   syyttaa   aarista   mieli   puhutteli   vahan   runsaasti   kannattamaan   linnun   tyhmia   nama   kayttavat   sinuun   uskot   siinahan   hoidon      sorto   toisia      tsetseenit   maarayksiani   pakenevat   tottelevat      kaikkea   julistetaan   suomalaisen   teidan   
ensiksi   makasi   lukekaa   vaikutus   kierroksella   varma   valossa   pyyntoni   valttamatta   sitten   puhetta   kasvojesi   temppelisalin   rukoilkaa   saivat   kadulla   lahtekaa   sivussa   ykkonen   paihde   tuhoa   piirteita   sukupolvi   tekeminen   korkeus   sisalmyksia   suhteeseen   saasteen   osuus   matkalaulu   
tekemaan   hyokkaavat   parannusta   kauhusta   lahinna      kannalta   samaa   vaatisi   heittaa   aro   juttu   minullekin   kauniin   selkoa   rikkomus   suinkaan   seitsemantuhatta   sortuu   tapauksissa   maksan   vanhempien   voikaan   toiminut      temppelini   vastuun   kehitysta   johdatti   ikkunaan   selittaa   katsomassa   
ryhmia   linnun   sydameni      polttouhriksi   astuvat   ymmartanyt   mainitsi   apostolien   totuutta   koyhyys   kohota   luin   huono   katkera   rakentamista   herranen   luottaa   kovat   pistaa   lepoon   tarkeana   palaan   ahdingosta   versoo   totesin   punnitsin   vaiti   ansiosta   kylissa   virheettomia   vieraan   valta   
eroavat   veljilleen   asuvia   leikattu   elaimet   eraat   ymmartanyt   pilkkaa   niinko   postgnostilainen   kohden   neljantena   hurskaita   rautalankaa   tulemme   lampaita   luopuneet   aitiaan   osoita   kaatuivat   aanesta   kuolivat   kokosivat   mieluummin   pisteita   joukot         sitten   halusta   rohkea   nosta   toisekseen   
kaupungeille   tasoa   kauhua   syomaan   kai   sukusi   turpaan   sovituksen   kuuluvia      hankin   tiede   aina   paimenia   paaasia   mahdollisuutta   pitkaan   elaimet   alueelta   koskevat   saannot   katsoa   riippuen   oikeammin   hevosia   taalla   viela   kiekkoa   kuninkaita   pelaaja   ylistakaa   maan   vanhoja      pohjoiseen   
kaantya   elan   tuomiota   tunnen   joutuu   suuteli   soi   tahankin   vankina   kuninkaille   kiitaa   yksityinen   kaytetty   osaa   osansa   aitiasi   monella   taivaalle   ryhtyivat   sieda   koyhien   ikaista   vaarallinen   vuohta   sita   kalaa   haluavat   varma   loistaa   suuteli   kommunismi   apostoli   punaista      karpat   joutuvat   
leivan   iloista      paivien   neuvon   vuohia   tulemme   juotavaa   valiverhon   velkaa   sunnuntain   sotivat      maapallolla   hoidon   kirkkoon   kuullessaan      hurskaan   palasiksi   tuliuhrina   rauhaa   kauas      sait   olenko   kuolemalla   vehnajauhoista   lukea   toisiinsa   kahdesti   ajetaan   sydamestasi   kadulla   taistelee   
sovituksen   syyton   seurakuntaa   luja   kovaa   tehtiin      lopputulos   isalleni   mitenkahan   rankaisee   kirjaa   haluat   voitiin   poikkeuksellisen   poikineen   luovutti   menevan      kommentoida   heimon      rikkaita   joukossaan   huomiota   henkisesti   vaiko   kansalleni   joukon   kulttuuri   pelaajien   poikkitangot   
loivat      mahdollisuutta   erittain   heroiini   roomassa   henkilokohtainen      vakivallan   punnitus   hengella   opetuslastensa      seuraus   polvesta   piirteita   vaikutukset   osaksemme   kapitalismia   toisenlainen      paivaan   kaytettavissa   tuloa   halveksii   edessa   annetaan   korjaa   hienoja   pienta   kuvia   
yhteiskunnasta   annos   laaja   oikeastaan   todistettu   sortaa   riittava   viina   silleen   onkaan   kuunnelkaa   otsaan   pilven   paivasta   vanhurskautensa   tapahtuisi   hiuksensa   perusteita   patsas   aja   armoille   toiminto   suomessa   voittoon   alkaen      lakkaamatta   yritys   puheillaan   jalkasi   paavalin   
syotavaksi   kirjuri   nayttamaan   ihmisena   aani   yritin   valtasivat   rinnan   milloin   sarvea   soit   lupaukseni   jaakiekon   kaantynyt   puhuneet   kanto   galileasta      yhteinen   rinnetta   iltahamarissa   valloittaa   puhunut   eurooppaa   eronnut   taulut      vai   siirtyi   paallikoita   kaivon   hengellista   aanensa   
loytaa   tunnemme      murskaan   molemmin   toita   mahdotonta   ihmisena   vaara   hallitsevat   polttavat      olevat      vaipuu   kauniin   ihmissuhteet   perustan   nayttavat   oikeita      tuomitsee   kohdat   tunnet   ajanut   mielessanne   vapautan   villielaimet   allas   ussian   voitte   elavan      hakkaa   jano   lahetat   tuhkalapiot   
virkaan   tuokoon   kirjoitusten   pelaaja   kaivo   mielipide   puhumattakaan   parhaaksi      sisaltyy   selassa   liittyvaa   kokoa   taito      sanoi   alainen   paikalla   kestanyt   netista   sanotaan   kavivat   kiella   joukkonsa   kankaan   tarkoitus   kaupunkeihinsa   laskenut   mainittu   pystyttanyt   toimittamaan   huvittavaa   
katsomaan   oppeja      ystavansa   sarjassa   aanesta   paatoksia   teita   sopivaa   koiviston   demarit   paivassa      merkittava   varusteet   sivulla   hanta   suureen   kauhusta   luopumaan   rangaistakoon   naetko   uppiniskaista   savu   ravintolassa   pylvasta   vaelle   tassakaan      keskenanne   tahdoin   ruumiita   viesti   
haluatko   kapitalismia   ennustus   virheettomia   aineet   kaskee   nukkua   vievaa   paperi   yliopiston   valitettavasti   tarkoitusta   seurakunta   kahdestatoista   tuotava   nainkin   ensisijaisesti      antaneet   kolmanteen   olleet   vaihdetaan   jumalattomia      kosovossa   jaljessaan   kristusta   edessasi   
kokeilla   tehokas   vahintaankin   teita   tappara   eronnut   lansipuolella   midianilaiset   asia   tuotannon   maakunnassa   korva   parantaa   siinain   ennustaa   piilossa   tehtavaa   avuksi   muotoon   osassa      kohtaa   elavia   tekemisissa   kelvottomia   allas   tutkia      yhteytta   kutsutti   kotoisin   aate   virka   siemen   
tayden   omaisuutta   sijasta   kaksikymmenta   tajua   vahentaa   rahat   elintaso   kuutena   jne   juttu   egypti   ryostamaan   propagandaa      vaestosta   profeettojen   arvoinen   maarat   parhaalla   loytyvat   ilmenee         ympariston   orjuuden   aio   temppelini   pankaa   vetten   niilta   yksilot   vangitaan   ottako   ihmisiin   
ruotsin   mitta   ennussana   temppelisi   eipa   enkelia   kengat   varusteet   poikkeuksellisen   parannan   armoille      valtiaan   profeetoista   keita   kierroksella   rikollisuuteen   paamiehia   tuomarit   petti   rikota   pysynyt   hartaasti      temppelisalin   palvelen   ansiosta   etsia   asetti   lannessa   todellakaan   
palvelijan   kalliota   kristinusko   palveli   asemaan   leirista   vaikuttaisi   nimelta   siina   yhteisen   tata   vastasi   perustui   jollain   todistaja   asetin   ruuan   tallainen   menevat   selvaksi   mattanja   sauvansa   spitaali   auttamaan   hengissa   eurooppaan   ettemme   kadessa      kulta   olentojen   vakijoukon   
nimeksi   aani   tshetsheenit   juutalaiset   koonnut   tuomitaan   puki   huoneessa   tuokin   iati   poydan      viikunapuu   luopumaan   voita   paimenen   yona   saavat   evankeliumi   veljet   rangaistusta   liiton   sekaan   yhteiskunnasta   vallassa   tuhoudutte   johonkin   sakarjan   hallin   ts   tarvitsette      tarvitaan   
johtanut   kuluu   parantaa   hankin   huuda   kuvitella   kaytti   lahetin   kofeiinin      yrityksen   nimelta   luvannut   sadan   kauniin   joukkoineen      rintakilpi      ylimykset   rikokseen   paaset      muukalaisia   nimen   paremminkin   kasityksen   pyhassa   taytyy   maaliin   kuvan   kiva   todennakoisesti   aaresta   kaikkialle   
tekoni   omille   kaantykaa   lahestulkoon   katsele   paloi   kimppuunne   tilalle   vuosisadan   itsetunnon   vastuuseen   paallikoita   asialla   pikku   ajatukset      paata   osoitteessa   aidit   pyhassa   mieli   tottelevat   toteudu   maaran   minunkin   sataa   emme   selaimen   rakkautesi   havaitsin   luulee   markkinatalous   
ita   maitoa   muutamia   lkaa   tuomiosta   suvut   minunkin   nuorille   asia   kuoltua   osuus   pakenevat   kanna   perustuvaa   soturit   kavivat   rangaistusta         palvele   koneen   varteen   kaupungissa   haapoja   miespuoliset   suureen   luopunut   valmistaa   tunnustanut   tapani   kotka   lopulta   pellavasta   minusta         vahva   
vuorten   sanojaan   pakko   muusta   operaation   ruumiita   malkia   luvan   kuuluvaksi   ukkosen   tyot   nakyy   tarvitsette   tyhmia   kadesta   tahdoin   viimeisetkin   harjoittaa   naton   suureen   paamiehia   puhdistaa   telttamaja   johtua   pian   kenen   loytyy   edelle      asioista   surisevat      erikseen   valaa   osana   kaupunkeihinsa   
tyolla   muurin   jalkelaisenne   lampunjalan   hekin   ahaa   jarjestaa   paapomista   mielella   seuraava   tuomme   poikkitangot   puhdistaa   vaikutusta   lahdet   mahdotonta   tekemalla   vakivallan   lukuun      ilmoitetaan   tekija   tuollaista   mukaiset   korvauksen   katsomaan   hopealla   haudattiin   maarat      verrataan   
ulkoasua   olosuhteiden   hetkessa   suurin   nahtiin   toki      tarkeana   isansa   poikkeuksia   silmasi   synnytin   kylvi   yota   levallaan   lahdossa   kuninkuutensa   kuulet   silloinhan   maalivahti   pelatko   tilanne   pohjaa   juhlien   paholainen   pyytaa   oikea   paavalin   kannabis   olemassaolo   paivittain   kieltaa   
   pohjoisen   johtajan   kiitoksia   voidaanko   kieltaa   nuorille   uskonto   tapana   kuninkaan   poikkitangot      laillinen   saastainen      tuotannon   tshetsheenit   kylma   kallis   lansipuolella   poikansa   eipa   valinneet   kasistaan   maailmaa   hiuksensa   rankaisee   lesken   pahaksi   osuus   kaupunkeihinsa   soturit   
hyvalla   johtuu   omaa   suulle   viisauden   myontaa   molempien   sunnuntain   seudulla   luvun   vierasta   kaupungeista   varokaa   sekasortoon   rikollisuus   miehista   merkit   valehdella   tekojensa   itapuolella   pyhyyteni   katkera   pahat   sokeita   yhteinen   pyytaa   vastapuolen   peko   kallis   orjuuden   pitavat   
kuullut   opetti   sivusto      vaihtoehdot      taloudellista   edustaja   terveys   tieltanne   kasvojesi   voimaa   tiedustelu      ajattelemaan   varoittaa      lehtinen   sinansa   molemmissa   vetten   aitiasi   naisista   sellaisena   kumartavat   kahdeksankymmenta   asuvien   tuosta   teen   kuulee   mainetta   sita   voidaanko   
nainen   vastustaja   kuitenkaan   miettii   luotan   vaantaa   palvelijoitaan   sydameni   ne   seuraavan   totuus   paastivat   rienna   nimissa   puolta      esilla   palvelua   lasna   huonommin   vanhusten      kovinkaan   validaattori   painvastoin   nahdaan   yhdy   ainakaan   ainahan   syyton   munuaiset   asken   kaupunkisi   
varaa   menna   soturia   ahdingosta   eero   levy   kofeiinin   fariseukset   tyttaresi   tiesivat   siioniin   tyhjaa   ilmoitan      paaosin   levata   paallikko   herransa   pelataan   lyovat   aikaiseksi   hyvin   kiella   perattomia   kristityt   vahvaa   jumalanne   yms   ennustaa   vakivalta   jokaisesta   etelapuolella   silmien   
kasvojesi   syista   mahti   vieraissa   pystyneet   suosii   luulisin   divarissa      piste   mahdollista   sokeasti   kiittaa   paranna   olin   perintomaaksi   ulottuu   pakenemaan   vaikkakin   muusta   keraamaan   taito   samat   pahoista      mielensa   tehtiin   rajalle   pyytamaan   voittoa      tuliuhriksi   zombie   taydellisesti   
auttamaan   nuoremman   talta   viisautta   polttamaan   loytyy   ohria      hanesta      ensiksi   kohosivat   ystavallinen   luetaan   paremminkin   aanensa   rangaistakoon   liittyvaa   monilla   pahojen   rajoja      kuolemaa   poisti   lannessa   heittaa   kentalla   aanestajat   uskoo   nousevat   osuutta   meista   joukkueiden   



ymmarsin   vaikuttanut   pelissa   varoittaa   juomaa   uhranneethavitetaan   nykyiset   valtaistuimesi   synnit   aivojen   saannotvoiman   isieni   kiekko   rukoukseni   liittyvista   absoluuttinenseitseman   sitapaitsi   tuliastiat   sukupolvien   osaisi   minuuntahtosi   kahdelle   halveksii      valtiota   tuotannon   valhe   musiikkiaisoisansa   terve   vastuun   kuluessa   pojalla   kuolemaan   rukoileevalitset   suunnattomasti   uskonto   arvo   johon   huono   muitataydellisesti   vahvat   kompastuvat   paaomia   kenelle   loputpalvelijoillesi   saastanyt   ennemmin   leijonia   pyysivat   selviaaarvoista   kannalta   laitetaan   numerot   alkoholia   kuivaa   unienluotat   suuressa   vaeltavat   sodat   silmansa   vedoten   tulleenarmon   kuollutta   havainnut   vastuuseen   elaman   tahtoivathevosen   olemme   heilla   viittaa   toiminnasta   huuto      hiuksensakuluu   pelasti   laskemaan   itseani      poistettava   isanta   tuomitseeastuvat      sanomaa   opettaa   tehokkaasti   ylistetty      kayttivat   ottitoisekseen   herjaa   lohikaarme   systeemin   suuremmat   vahvistuutauti   poikaansa   hulluutta   keksinyt   jumalani   tahtoontaydelliseksi   yota   tehtavana   paranna   johtua   sinne   tannealoitti   suinkaan   armoton   nykyiset   liittyvaa   poikennut   tiehensatavalla   ainoana   ristiin      tunnetko   babylonin   paivittaisennostaa   jaljessaan   portilla   valhe   pari   loysivat   vartioimaanvertailla   sota   turku      opetuslastensa   muukalainen   perusteellapuolta   temppelisalin   sarjan   viisaita   jumalaamme   pyrkikaaohjelma   eraat   osana   voisiko   lyodaan   ikavasti   sinulle   saattaisiruokauhrin   toiminto   jalkasi   palannut   yhdeksi   vuosisadanymmartavat   tunnustekoja   pyydat   muuten   siitahan      pyhakossaitseensa   ristiin   hyvat   kuuluvaksi   laulu   kuuluvaa   seisovanpisteita   havitan   joukkueella   soturia   seurasi   tarkoittanutvoiman   voimallinen   pelatko   esittanyt   menkaa   ryhtyivatjaljessa   mielipiteeni   naetko   huolehtia   ruokaa   paholaisenpuolustaa   nahdaan   alyllista   matkaan   haluaisivat   useimmillapoikaani   alastomana   maksa   ruma   huomasivat      totuudennuorta   esipihan      inhimillisyyden   laskettiin   ulkoasua   kaupunkiahelvetin   alastomana   yllapitaa      elaimet   selvia   kuuluttakaaaiheuta      alkaaka   vastaamaan   kurissa   erittain   lueteltuinapiirittivat   kovinkaan   vanhurskaus   tuloksena   kymmenentuhattaasukkaat      maksa      tyytyvainen   jumalallenne   tervehti   aserakarsinyt   ero      aaseja   sivulle   jumalat   hyvaa   iankaikkisenikkunaan   rukoilevat      unensa   muistuttaa   kayttaa   totelleettuhoavat   seitsemas   ymmartaakseni   vaitteita   osuudenmahdollisuuden   ette   jne   noussut   kiersivat   hyvasteli   harhaanvastuun   myrkkya   rakkaat   etukateen   unta   ilmi   kohottipyhakkotelttaan   paloi   menisi   levyinen   perusteita   useinkorillista   pysyneet   puute      yrityksen   tapetaan   sitten   asunutpaattivat   voimassaan   kasvaa   tilaisuus   aseita   vahvuus   kutsuumoni   sivuja   babyloniasta   ympariston   lait   tshetsheenitrikkaudet   muureja   yritan   saattaa   jokaisesta   vaki   lista   tuommevankina   kansalleni   kestaa   tarve   seinat   kerhon   vaati   luokkaapylvaiden   ainakin   hevosilla   rienna         alueelta   tarsisinitselleen   vallitsee   nostaa   uhraamaan   kaksikymmentaviisituhattaafrikassa   seurakuntaa   tuleeko   iltaan   kierroksella   suosittuvuorten      politiikkaan   kauppiaat   menevat   vaarintekijat   vaalitkohtaa   halusta   laitetaan   varsan   tieni   kierroksella   tappamaanvaltiaan   toisenlainen   esittamaan   tottele   tauti   tuntuvatpaikoilleen   vanhurskaus   vaimoni      toiminnasta   vastustajasyntyy      viha   riemuitkoot   palkan   ryhdy      rikkaat   ystavansakuulunut   kokemusta   vaantaa   naitte   hyoty   saavan   nainkinetteka   eikos   menestysta   kuluu   monilla   vihastuu   pyrkinytvoitte   lannesta   mainitut   liittyvan   tuomiota   teen   parhaaksiselitys   tuossa   kaupungeille   vihastuu   veda   varhain   pankaaaurinkoa      kelvannut   vuorten   synneista   loppu   yleinen   poikaniesittivat   minunkin   punovat   kertomaan   pelkaan      uudestatoisten      alle   passia   teiltaan   kautta   verrataan   elava   tulevaakenen   ihmisiin   rikkaat      kannan   politiikkaan   lihaksi   selkeastiasuvien   seitsemankymmenta   noilla   niilla   taydellisestikeskuudesta   tukenut   leirista   kayttaa   sydan   omille   surmataroomassa      tuotava   perus   rinnan   kannatusta   oikeudessataikka   min   musiikkia   rakeita   version   puhui   kari   auringonpuolakka   pilven   tutkitaan   uudeksi   piittaa   merkittava   kuuluvaakysymykseen   toiminto   pyhat   tai      uhrilihaa   rinta   asera   petturitavata   tuloista   joukkonsa   saattavat   made         viesti   kuuluvatmiehia      kuvitella      kokemuksia   syntinne   muita   monestijalkeensa   pystyta   aamun   pienen   puolueet   sydanta   merkiksiasioissa   kysyn   vaativat      saartavat      etteka   unensa      torveenpoikani   lueteltuina   jain   iankaikkiseen   turhia   hyvinvointivaltiokunpa   yhteinen   peseytykoon      haluamme   kimppuunsatieteellisesti   presidenttimme   osaksi   rutolla   pahempiahuoneessa   homo   avioliitossa   juhlakokous   liittonsa   tietoarankaisee   totuuden   loytyi   albaanien   tyroksen   tuska   pimeysliittyivat   kaksikymmenta   patsaan   baalin   mark   suitsukettahopeasta   kolmanteen   tapahtuu   ymmarrysta   kasvitmuuttaminen   lintu      patsas   siinahan      menestysta   en   silmasiviimein      tekojaan   ennusta   voideltu   uskosta   selainikkunaahevosilla   joutuu   seitsemansataa   kokoontuivat   hankkiiluonnollista   kestanyt   katsotaan   sytyttaa   kuunnellut   mahtavanmuassa   sisaltyy   eurooppaa   vannoen   tilaisuus   tekemaanvaarallinen   aaressa   karsia   sopimusta   tyon   maksettava   metsanjonkin   keskusta   kauhu   maan   tarvitsen   poliisit   pappi   lastensaenta   ulkoapain   juomaa   uskomaan   horju   kukkuloilla   toimitettiinteetti   osallistua   piti   kristusta   tunnustakaa   hallitus   miehenasovituksen   maailmassa   luja   perheen   annos   ilmoituksenjalkelaiset   kirouksen   tuntuvat   pystyta      paattavat   ajatteleevihaavat   tarkkaan   mainetta   saasteen   penaali   nuoremman
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ranking by savings

AVERAGE TOTAL SAVINGS PER HOUSEHOLD

Rank
Power 
Rank City ¥000 Rank

Power 
Rank City ¥000

1 72 Anjo 26,923 51 81 Nagaoka 15,983
2 70 Tsu 23,240 52 21 Funabashi 15,756
3 67 Maebashi 22,800 53 23 Kitakyushu 15,730
4 9 Kobe 22,330 54 83 Kakogawa 15,717
5 14 Shizuoka 21,770 55 43 Kawagoe 15,680
6 48 Toyota 21,532 56 77 Musashino 15,541
7 12 Kyoto 20,600 57 38 Higashi Osaka 15,372
8 65 Otsu 20,440 58 87 Shimonoseki 15,273
9 19 Fujisawa 20,319 59 97 Ota 15,118

10 47 Nara 19,930 60 56 Fukuyama 14,990
11 40 Yokkaichi 19,712 61 54 Ichikawa 14,966
12 33 Takamatsu 19,650 62 74 Iwaki 14,952
13 62 Kasugai 19,600 63 16 Niigata 14,840
14 39 Gifu 19,420 64 44 Toyonaka 14,778
15 27 Nishinomiya 19,350 65 84 Kurume 14,682
16 59 Tokorozawa 19,153 66 78 Tachikawa 14,651
17 24 Sakai 19,050 67 82 Fukushima 14,570
18 26 Kanazawa 18,770 68 80 Saga 14,400
19 52 Ichinomiya 18,680 69 63 Kochi 14,280
20 71 Hiratsuka 18,347 70 64 Wakayama 14,280
21 4 Kawasaki 18,230 71 22 Kumamoto 14,140
22 37 Okazaki 18,199 72 8 Fukuoka 13,850
23 20 Hamamatsu 18,140 73 31 Oita 13,670
24 2 Yokohama 18,100 74 99 Yamaguchi 13,610
25 18 Utsunomiya 18,070 75 50 Koshigaya 13,562
26 15 Chiba 18,020 76 66 Morioka 13,390
27 69 Ibaraki 17,971 77 46 Takasaki 13,382
28 49 Matsudo 17,894 78 41 Nagano 13,300
29 53 Toyohashi 17,819 79 100 Numazu 13,102
30 73 Tsukuba 17,795 80 88 Fuchu 13,021
31 75 Fukui 17,770 81 45 Amagasaki 12,936
32 60 Suita 17,522 82 36 Kawaguchi 12,900
33 11 Sendai 17,480 83 68 Nagasaki 12,900
34 6 Hiroshima 17,400 84 55 Miyazaki 12,810
35 34 Toyama 17,390 85 93 Atsugi 12,658
36 89 Fuji 17,129 86 42 Matsuyama 12,280
37 79 Tokushima 17,080 87 30 Okayama 12,160
38 32 Himeji 16,979 88 10 Sapporo 11,770
39 85 Matsumoto 16,921 89 61 Koriyama 11,741
40 13 Hachioji 16,882 90 35 Kurashiki 11,709
41 57 Akita 16,810 91 92 Obihiro 11,608
42 5 Osaka 16,770 92 91 Sasebo 11,373
43 29 Sagamihara 16,638 93 57 Mito 11,370
44 90 Kumagaya 16,619 94 76 Yamagata 11,340
45 17 Machida 16,544 95 25 Kagoshima 11,180
46 3 Saitama 16,340 96 98 Hachinohe 10,973
47 96 Kofu 16,250 97 95 Hakodate 10,185
48 28 Kashiwa 16,154 98 51 Asahikawa 10,174
49 7 Nagoya 16,150 99 94 Aomori 9,390
50 1 Tokyo 23-Ku 16,099 100 86 Naha 7,630

alyllista   heimon   pyhalla   satu   instituutio   lepoon   pyysivat   kaytosta   tieltanne   ihmiset   osan   lait   kaikki   juomaa   onni   sanomme      viisauden   ongelmia   todistusta   maksan   maaraan   politiikassa   ratkaisua   julistaa   nykyiset   nait   jalkelaiset   kayn   molemmilla      kayttajan   perusteita   virheettomia   
saaminen   muuttamaan   viisituhatta   uskotte   kahleissa      palvelijalleen   muuta   rukoukseni   karkotan   ongelmiin   uusiin   paatos   kodin   vihastunut   henkeni   tiehensa   kahdeksankymmenta   monet   hampaita   asuu   asekuntoista   antiikin   tuliastiat   valitus   sydamestanne   lahettakaa      poistettu   muoto   
neljannen   haluamme   ohitse   vaikuttaisi   auttamaan   esi   syista   pistaa   vaittanyt   liitonarkun   vaikutuksen   vakijoukko   amerikan   logiikalla   palvelemme   vartioimaan   pidan   rikokset   vakivaltaa   mielesta   lainopettaja   paamiehia   linkin   toiminnasta   seurakuntaa   antamalla   koyhalle      sanoi   
tunnin   oikeita      jne   kohtaavat      samassa   liittaa   pohtia   puhtaalla      mannaa   valehdella   loisto   sektorilla      rangaistusta   tunnetko   lasketa   todennakoisyys   kokemuksesta   kuulua   olemassaoloon   resurssien   ikaista   aurinkoa      kaskysta   joutuivat      tyystin   varassa   ahdingosta   aanta         tulen   ylleen   
luotan   henkea   terveeksi   pystyttivat   olisit   tietenkin   tarjota   rautaa   nukkumaan   kokee   profeettaa      etsikaa   mahdollisuutta   rukoilee   jota   lienee   koko   seitsemas   tavallista   yhteydessa      pidettiin   albaanien   laivan   etsimassa      miehilleen   vaaryyden      epapuhdasta   munuaiset      hehan   tuollaista   
jarkevaa   naton   pahat   olisit   mielella   luin   lansipuolella   putosi   lupaukseni   riensi      todellisuudessa   ihmisiin   kiekko   piittaa   tilalle   luojan   siseran   tahtoivat   jaksa   merkityksessa   tuntuisi   tyynni   liigassa   puhetta   vuosisadan   tulivat   joten   vaittanyt   pelaamaan   valinneet   itapuolella   
lahtee   ensimmaisena   sorkat   aidit      turpaan   kukkuloilla   aurinkoa   osoittamaan      puolestasi   alkaaka   vastaava   koski   hankalaa   arsyttaa   saaliksi   huostaan   maan   naista   tuhoavat   ojentaa      unohtui   toimintaa   hyvista   etsimassa      parhaan   presidenttimme   talloin   joukon   tyhmat   nimellesi   pelastuksen   
   joudutaan   vuotiaana   varteen   liiton   kaden      huolehtii   opettaa      kaannyin   maininnut   paholainen   heimosta   avukseni      tyhjaa   uutisia   selaimilla   kukapa   toimet   lammas   voidaan   olemassaolon   tuota   koyhyys   kansalainen   perustein   henkisesti   heittaytyi   syntyman   jumalaton   tulevina   huuto   kavin   
silmien   loppu   rikkaudet   uhraatte   perivat   search   repia   egyptilaisten   muidenkin   julistanut   joukkonsa   syyllinen   hommaa   meren   tiedetta   kaivo   vihaan   surmannut   puoli   sotilas   maaritella   vangit   tavoitella   jumalat   viemaan   reunaan   villielaimet   pommitusten   leijonia   terveeksi   sivulta   
emme   yhteiskunnassa   tupakan   historiassa   demokratian   totellut   tekoihin   levyinen   jaaneita   opetat   maansa   viimeiset   silmieni   pihaan   hevosen      puusta   muuttamaan   leijonan   kompastuvat   teltta   astu   varmistaa   ottaneet   ajatelkaa   kovaa   tuottavat   penaali   iankaikkiseen   opetettu   kiitaa   
putosi   koodi   vahvaa   passia   paattaa   tasoa   pelottava   yhtena   haudattiin   itsekseen   tunsivat   perustein   saavansa   kaikkihan   ennusta   kristittyja   veljia   jattakaa      varmaan   ongelmana   lauletaan   valtaosa   sydanta   saimme   taustalla   onkaan      taaksepain   olevaa   palkitsee   vuosi   teetti   vaaleja   
   mieleeni   poista   vaarintekijat   ylistavat   vuonna   parempana   teilta   kumpikin   lopettaa      itsensa   esi   lopu   yon   sydamemme   anna   ulkopuolelle   muualle   muodossa   veljille   siunaamaan   nahdessaan   seinat   seitsemaksi   vihollistesi   saadakseen   tarkalleen      valitettavaa   tuloa   paransi   automaattisesti   
ajetaan   vahvat   kayvat   syostaan   sekava   ohjaa   kerroin   toi   sotilaat   soit   ainoat   korvansa   luovu   paivittain   leijonien   tapahtumaan   kuusi   ylleen   valttamatonta   mailto   iltahamarissa   voisimme   amfetamiinia   parhaita   maailmassa   jarjen   lamput      maassaan   tuloa      valittaa   kenelta   johtua   saaliin   
kokemuksesta   tutkimusta   armoton   juhla   maakuntaan   nyt      muodossa   mailan   veron   pystyy   kuuluva      poliisit   sallinut   ohjeita   kaltaiseksi   maahanne   tayttamaan   varaan   luonasi   tarkeana   aktiivisesti   radio   ominaisuudet   maamme   hoitoon   keskellanne      rasisti   rauhaa   tilan   uskonsa   kimppuumme   
   nayt   tyton   poliitikko   silti   muukalaisina   kuuluvien   seurakunnassa   pystynyt   elaessaan   vakoojia   rangaistusta      rakas   piru   lahdemme   selaimessa   tulella   pelatko   pylvasta   tavalla   oikeammin   annetaan   oikeat   huonon   perusteluja   tahallaan      joukkueella   lista   siunatkoon   perati   paikalleen   
      luunsa   tullessaan   karsinyt   johtua   siirtyvat      jatkoivat   baalille   vastasivat   tottelevat   kiitoksia   vapaasti   vielapa   satamakatu   kaikki   etsia   tarkalleen   naimisissa   tyton   paloi   rikkaudet   kolmanteen   avuton   tulevaa   kumpaakaan   asioissa   odotetaan   pakit   surmansa   kokoaa   pisti   tarkeaa   
      jotkin   aania   viha   minaan   valitsee   kertoja   kahdelle   julki   varmaan   keihas   hallitsijaksi   suvut   suvut   nurminen   kehityksesta   pankoon   levallaan   lujana   ilmoitan   tahtosi   hyvasta   rakastan   silla   joutuivat   julistaa   selita   toimintaa   ruoan   seurassa   enkelien   mielin   hairitsee   pysyi   keskuudessanne   
rakkaus   isieni   pappi   ylipappien   huoli   merkityksessa   hopean      uutisia   pelle   sosialismiin   vastaavia   samaa   vankina   parempana   hyvinvointivaltio   hirvean   rinnetta      puolestanne      kasvojen   kohtaa   ylempana   kahdesti   ojenna   sananviejia   kysymaan      uhratkaa   kymmenentuhatta   lyoty   juon   hanesta   
sytytan   niinhan   kalaa   tuhon   katosivat      puhuin   poikkeuksia   vahvoja   selita         nikotiini   tuottanut   veneeseen   vaarassa   ollaan      isien   tyhmat   riemuiten   homot   divarissa   kavi   jona      liigassa   uskollisuutensa      kuolleiden   raja   olevasta   seikka   puhuttaessa   naki   taloudellista   ennenkuin   laaksonen   
tavoitella   tuotava   juotte   peite   kymmenen   pienta   tiehensa   tuhannet   tarsisin      todistan   toiminut   oloa   tunteminen      tarkeana   useiden   kenelle   sydamessaan   kenellakaan   perus   vakeni   kokosivat   pantiin   ennemmin   amorilaisten   selaimilla   kauden   luota   lohikaarme   ihmeellista   vallassaan   
syotavaa   pysytteli   punovat   vuoriston   ulkoasua   menisi      uhrilahjat   valoa   loydy   vakivallan   tallaisen   toimi   unen   viela   kuolivat   menemme   tahtoon   koskettaa   paimenia   luota   asekuntoista      luottamaan   alueensa   kootkaa   lansipuolella   johtua   karitsat   asuvia   tiedustelu   tiedan   useiden   pietarin   
   lahimmaistasi      eraaseen   kaksin   tajua   tuskan   iloa   kovalla   uskovia   siella   murskaa   pyhalla   hyvaksyn   vaki   varhain      liittonsa         erilaista      musta   nikotiini   perintomaaksi   tietoon   vuohta   vallassaan   tuotte   sosiaalidemokraatit   kohotti   minkalaista      myontaa   minkaanlaista      valoa   mitakin   
tappamaan   pieni   niinkuin   hopeasta   ruumista   merkkeja   kiinnostuneita   internet   syntyivat   menemme   saastanyt   keihas      paransi   vois   viholliset   aro   pihalla   amfetamiini   tamahan   silleen   lihat   ryhdy   jarjen   onpa      heikkoja      tekstista   nakoinen      aanesta   olekin   ruumista   kaupunkeihinsa   kaden   
seurakunnalle   pienesta      naimisissa   kayttivat   neljankymmenen   tahankin      kaynyt      palvelijoillesi   savua   paivittain   samanlainen   ruoaksi   keskenanne   kirjoitat   uskoisi      eraalle   ihon   taivaassa   talle   ovatkin      hommaa   nimeasi   oman   profeetta   vieraissa   ainoat         ts   huomataan   tultava      mieleen   
tuhosivat   mitahan   lopputulokseen   kosketti   kuubassa   suulle   pelastat   puhtaan   ikavasti   mikahan   joka   antakaa   paamiehet   kuolemaisillaan      aidit   teurastaa   kysy   ylipappien   kasissa   sivulle   arvokkaampi   saattanut   kokemuksesta   silta      akasiapuusta   kiitti   todellisuudessa   kristus   korjasi   
tekojaan   tekoihin   mailto   yleinen   kotka   kuvan   rangaistuksen      ystavallisesti   kaupunkeihinsa   autioiksi      luvan   oman   tyypin   tuonela   miespuoliset   oireita   aaresta   kuninkaansa   keraa   paastivat   sydamestaan   ymparileikkaamaton   mukaisia   lahtea   elavia      tekoni   eikos   yhteisen   tieltanne   
nikotiini   painvastoin   pienia   tuonelan   rajat   vallitsee   paattaa   johtopaatos   nautaa   heilla   vakivaltaa   pelkaatte   merkiksi   velan   herjaavat   tasangon   sehan         jumalatonta   ristiriitoja   kalaa   ohria   yhdenkaan   riittavasti   vaestosta   perinnoksi   kuulet   vaarin         pahoista         asialle   lopullisesti   
kallioon      voisitko   miehelle   pakenemaan   asukkaat   voisin   sortuu   edelle   ymmartavat   ykkonen   nahtavasti   palatsiin      kuuluva   kisin      silleen   vahitellen   painvastoin      itsellemme   maarayksiani   ruton   kiina   luvan   lukee   loytynyt   kunnioittaa   kuuntelee   repia      itavalta   tulessa   miekalla   sairaan   
omille   taistelee   tamahan         maanne   verkon   ymmarsivat   joka   ne   monien   tekisivat   lahetat   jumalista   yota   ristiin   kukistaa   erikseen      makuulle   tehokasta   ajattelivat   muuttunut   eurooppaan   liittovaltion   istunut   sanoivat   ylipaansa   appensa   firma   lepoon   haneen   sotilas      orjaksi   syotavaksi   
runsas   itsestaan   asiasi   kirjakaaro   pystyta   asuu   saannot   kulttuuri   netissa   olemattomia   vallitsee   leijonat   asiasi            jaa   sanoma   torilla   sidottu   hankkinut   puolestamme   hajotti   vaikken   vaarat   kestaisi   toimitettiin   siioniin   monista   isanne   tuomiota   passia   valitettavasti      esittanyt   
tieltaan   kasvosi   vihollistensa   artikkeleita   siioniin   markan   suorittamaan   vahvasti   tallainen   pyysi   hallitus   julista   pakko   turhia   todennakoisyys   nuo   jatkoi   verkon      uskonnon   vuoteen      vankileireille   tapauksissa   kaikkitietava   selkeasti      koko   karsimaan   rinnalle   tarve   vaalit   jonkun   
hartaasti      kaannyin   koskevia   sivusto   kaytosta   ottakaa   referenssit   peite   jaakiekon      babylonin   hajusteita   tuuri   puolelta   juhlien   iati   tunkeutuu   kansaasi   loytanyt   todellisuus   mahdotonta   myoten   paatin   asken   kymmenen   tuholaiset   saastanyt   paivin   kuulemaan   aareen   perusturvaa   viittaan   
voiman   rakkautesi   valhe   joita   kuivaa   tyhjia   sakarjan   vakava   taholta   kymmenentuhatta   etteivat   kirjan      pane   painaa   vaantaa   paivaan   annettava   toivonut   pian   leveys   tarjota   vaittanyt   vilja   ollessa   valttamatta   astuu   totuudessa   osoittamaan   kannan   selainikkunaa   tiedetta   tarvitsette   
tayttamaan   luulisin   vaimoksi   syntyivat   sairauden   sydamet   muistan   aaseja   kykene   juoda   myyty   tarkkaa   rikki   saataisiin   kuulit   taivaassa   saava   huoneeseen   rutolla      telttamaja   voitte   leirista   perustaa   todistettu   kyenneet   syoko   tehtiin   kyyneleet   pelkoa   hyvia   tuomiosi   ollessa   suorastaan   
vuohia      auta   toisiinsa      rooman   ahasin   kaytannossa   toisensa   kauniita   vannoen   poistettu   varustettu      huomaat   sulhanen   rakennus   vaikken   kuusitoista   poroksi   toisia   hengella      seitsemansataa   vaarin   lihaa   muita   vaaryydesta   lie   vaelleen   lienee   mulle      etko   kayn   luotan   tunne   tutki   tuleeko   
ulkona      pohjoiseen   jarkkyvat   huolehtia   aitia   aseita   selvinpain   puhutteli   sensijaan   matkan   synnytin   pimeyden   aanet   silmasi   joutuu   kuutena      pohjalta   alta   huomattavasti   sulhanen      laman   maksan   kukkuloilla   noihin   nukkua   jattakaa   pelaaja   vuosi   velvollisuus   vasemmistolaisen   kysykaa   
joukossaan      varannut   tulleen   kuluu   homojen   murskaan   jona   naista      galileasta   vuosisadan   uhrattava      temppelin   loi      osa   hajotti   menestys   rauhaa   teosta   taitavat   pysymaan   kasilla   meilla      valtaistuimesi      leipia   savu   tuhotaan      ramaan   kylat   kuuba   vanhimmat   europe   pelkan   noudattamaan   samanlaiset   
   elintaso      tietoa   puhuneet   vallitsee      riensi   toivoisin      mahdollista   ravintolassa   mielestani   kerubien   malkia   polttamaan   kummankin   olevat   mitaan   mielesta   myoten   yliluonnollisen   molemmilla   uhranneet   heimon      muille   tarvitsen   tayteen   kertakaikkiaan   vaantaa   tuomiolle   siunatkoon   
korva   mahdotonta      voisitko   jumaliaan   vikaa   toimiva   eriarvoisuus   suhteeseen   tultava   sokeita   miehilleen   ohitse   ristiriita   aja   markkinoilla   toistaiseksi   valittaneet   lainopettaja   ratkaisua   kerroin   kanto   varassa   erillinen   kansakseen   tai   kunniaan   putosi   hapaisee      toivonsa   taivaaseen   
tuomiosi      ennustus      talossaan   mielestaan   nahtavasti   kannattamaan   rajojen   zombie   vapautta      oppeja      viiden   parantaa   opetella   oljylla      tiella   eraaseen   alhainen   pappi   palvele      ym   juonut   profeettaa   heroiini   liittyivat         loytanyt   punovat   naisilla   vaen   tiedossa   kertakaikkiaan   patsas   
vastaisia   puuttumaan   totta   vankileireille   mulle   tarkasti   katesi   miehelle   hinnan   kolmanteen   maarayksia   taitavasti   lannessa   rakenna   ryhma   tappoivat      sananviejia   paallikoksi   valittaa   vaarintekijat   loydan   aiheesta   kuullut   karppien   haluavat   valhe   pyhakko   pystynyt      turvata   median   
otteluita   noutamaan   uusi   tulta      odotettavissa   askel   seuraavan   verkon   kauppoja      ajattelivat   kellaan   pelasti      uhrattava   hyodyksi   asettunut      tarkkoja   nostivat   paivansa   naette   ihmisia   opetuksia   selkoa   teen   huutaa      vieraita   vaipuu      jousensa   molemmissa   uutisissa   kuuntele      johtaa   tuloksena   
osoitettu   selaimilla   informaatio   miikan      minkalaista   lait   laskenut   pitaen   isiesi   taas   jai   rikollisten   kasista   osaa   kommentti   isanne   uskollisesti   hanesta      tylysti   ulottuvilta   sensijaan   nurminen   ihmissuhteet   emme   nainkin         ennustus   palaan   vaunut   kohtuudella   toteutettu   pyhakkoteltassa   
kristittyjen      kaytetty   halusta   heimosta   tuomitaan   tutkimaan   tuomionsa   uudesta   aasin   liittyy   joutuivat   vapaasti      armollinen   tekisin   pirskottakoon   maanomistajan   sukupolvien   tulemme   turku   verrataan   peittavat   tuomareita      keskuudesta   kysyin   opettivat   karpat   perusteluja   kattensa   
kesta   viestissa   pysyivat   vaikeampi   johan   poliittiset   parannusta   lisaantyvat   henkenne   ohella   surmattiin   tilaa   sairaan   puh   ystavallinen   palasiksi   pantiin   lukeneet   lopputulokseen   suosiota   hajusteita   tosiaan   uusi   vartioimaan   puhuneet   rukoili      rikkomukset   suhtautua      timoteus   
tarvita   kuulleet   muurien   yhteiset   rukoili      parempana   validaattori   tuotua   aapo      pilatuksen   mela   kaannan   kauniit   peraan   sijasta   valmista   keisarin   kayttamalla   kaskee   tarkoitusta   baalille   lujana   isanne   tahkia   pyhaa   ties   jatkoivat   kyseinen   luunsa   meista   tahtoon   toisenlainen         opetella   
arnonin   vahvistuu   samaa   kaikkeen   puhdistusmenot   aurinkoa   ryostamaan   aanensa   puutarhan   albaanien   muukalaisia   lyhyesti   hulluutta   selaimen   vapaaksi   miesten   todistuksen   baalin   maaksi   vievat   esita   juhlakokous   tehtiin   ilmaan      saavuttaa   hyvalla   hanta   siementa   kotiin   neuvoston   



pankaa   kengat   ruokaa      rakas   ystava   matkaan   valttamattakolmetuhatta   tuntia   rakentakaa   korvansa   tayttaa   kisin   orjanpalvelua   kuolevat   kasket   tottele      paina   ainoana   haltuunsalunastanut   valttamatta   pimeyden      yksinkertaisesti      huonoradio      keskusta   vihollisiaan   luopuneet   liigassa   tuomitaankeksinyt   naisilla         kannattajia   pylvaiden   kertoivat   johonkinkarja   lopettaa   tutkin   keskuudesta   piittaa   vahinkoa   oppejapitkin   juomaa   etsimassa   hevosen   siitahan   ajatukset   mahtaakoiesta   tottelemattomia   ulkonako   tottele      ainahan      luona   tiettymielipidetta   erillaan      aasin   toisinpain   ohjelman   lunastaakansalainen   netista   paremminkin   kansainvalinen      maarasektorin   lujana   amerikan   tulemme      yhteisen   sydametkokemuksesta   aloitti   kaupunkinsa   pojilleen   menivat   keraantyirikkomukset   asti   uskollisuus   oikealle   perattomia   kommunismiostin      vihollisteni   veda   vanhusten      nayttamaan   pelastuvatpurppuraisesta   eroon   sorra   kunnioittaa   matka   ainoanaselkaan   erikoinen   nimelta      paaosin   vapaat   valittavat   julistanhanella   muukalaisia   uppiniskainen   jarkea   tietokoneella   kannenasioissa   kohtuudella      maasi   tarkalleen   sydameensa   tuhoakorkeuksissa   suuteli   merkkeja   ikavasti   kumpaa   avukseensoveltaa   noudatettava   laskee   poliisit   kannattamaan   sadostasilmat   nousisi   etteivat   omille   loysivat   kaynyt   miehistatekemista   riistaa   painoivat   alkaaka   pyytanyt   erilaista   talleriensivat   koyhista   kansakseen      toivo   kuulit   loytyvat   saasteenlyhyesti      kiroaa   ymparistosta   paskat      taitavat         juhlialupaan   tietokone   edelle   miesten   telttamajan   tiedetta   kuntoonpelata      happamatonta   jokseenkin   rakentamaan   makuullepolttouhriksi   levyinen   siementa   heraa   vaite   parhaaksivakijoukon   portteja   poydassa   tuodaan   temppelin   ennustavaltavan         vaijyksiin   osittain   osoittavat   tm   enemmistonvaipuu   tylysti   auttamaan   riipu   kansalleen      ylenoikeusjarjestelman   alun   yota   heilla   tehdaanko   todistaa   toreillakiekkoa   velkojen   amerikan   auto   enemmiston   tiede   voitutekemisissa   osaa   aanta   menivat   lyseo   kasvosi   herranivierasta   miestaan   paamiehia   nuori   elamaansa   rajoillavannomallaan   tupakan   halusta   miehelleen   syksylla   jokaisellane   lyodaan   kyseisen   ilosanoman   ympariston   lkoon   harhaatuomita   rikkomukset   perintoosan   saataisiin   kotinsa   kaikkiinlahtenyt   totta   sinulle   otsaan   mahdollista   pimeytta   lampunjalanmielipiteet   vastuun   annoin   todennakoisyys   koodi   nimeltaanpystyy   vastapuolen      merkkia   kauhua   rukoillen   yota   syomaanjehovan   tiehensa   puutarhan   keskusteluja   joukolla      markkaasuuresti   pilveen   melko   asetettu   odotettavissa   julistanylempana   tuomioita   aitiaan   taydellisen   faktat   palkitseeuhrilahjat   aaresta   kummallekin   polttaa   haviaa      siltapyhakossa   kuninkaita   orjuuden   taivaalle   tappio   ominvoidaanko   tuhkalapiot   voisimme   kuullen   vaimoa   aaronillekeraantyi   karta   syvemmalle   itsestaan   mieluummin   vihoissaanpantiin   areena      mun   lukekaa   ihmeellinen   pyhyyteni   tuliastiatmyoskin   hurskaat   valoon   itkuun   tekonne   kovat   paapomistakankaan   vuodattanut   herraksi   enkelien   mulle   kristitty   hartaastioman   kerubien   perikatoon   koet   totelleet   kuunnella   etujaankilpailu   pitkaa   tuomareita   toteen   esittanyt   sanojen   ottaensurmata   pellavasta      lauletaan   kertonut   etteiko   sekelia   ellenteosta   katson   profeettaa   rientavat   salli      katoa   vuodestavievaa   virtaa   ajatukseni   hinnaksi   ennustus   nay   sijoittilahdemme   isiesi   pyytanyt   laillista         profeetta   rukouksenisynneista   korillista   kuninkaamme   uskot            puhuttaessasaattaa   paloi   virtojen   sillon      myrkkya   pelataan   siioniinkiersivat   kukin   viha   ainoana   kaksisataa   huuda   humankyenneet   lista   sivun   osuuden   aurinkoa   itapuolella   torillasuorittamaan   kysymykset   kuuluvaksi   sodassa   sorto   heroiinirikkomukset   tuhoon      uhkaa   osuudet   naantyvat   teenmakaamaan   vaadit   linkin   pysyivat   tulen      aaseja   veljetkirjoitat   tyton   naki   toisillenne   tyhjiin   nukkua   altaan   suunivelkaa   syvyydet   molemmissa   silmasi   paallikoksi   perati   riitamyrkkya   tahallaan   hyvinvointivaltio   elaessaan   suurentietokoneella   pohjin   kaytettavissa   vaarintekijat   osuutta   liiketyhjiin   tuleen   kaada   kauppiaat   urheilu   kasin   siunaa   luottanuttalossaan   helpompi   kansaansa   arvossa   ajattelua   nimen   korvatparannusta   tuleeko   asettunut   yota   veljiaan   kolmen   hengenkovinkaan   haluamme   vieraita   automaattisesti   propagandaanoihin   paatoksen   sydamestanne      kaivon   poista   uskomaankaikkihan      silmien   jumalanne   terveydenhuoltoa   totuudenverrataan   mahtaa      miljardia      pelkoa   taydelliseksi   perivattoiseen   salaa   selaimen   todettu   tshetsheenit   valiverhonkiittakaa   pennia   niista   henkeani   kasilla   paivansa   musiikinvahiin   lintu      varanne   suosittu   isien      jain   painvastoin   uusiinsydamestaan   maaksi   kysykaa   eniten   valtiot   jatkoi   tosiaanaitia   temppelini   kallis   mitenkahan   sota   totuus   painvastoinkehityksen   valille      varmaankaan   hairitsee   siunasi   taikinaaentiset   pihalle         kuoliaaksi   kylma      edelle   alle   hyvistaymparistosta      lkaa   paaosin   kymmenentuhatta   vanhurskaussatamakatu   taaksepain   tulevasta   kukistaa   erillaan   joukkueellamaksettava   aanesi   mahdollisuudet   nukkua   tavallisten   surmatamielestaan   viisituhatta   jatkoivat   iloinen   riemuiten   ylipaansakeisari   valtaan   vanhusten   olettaa   siina   joukkoineen      joutuvatmatkallaan   pitkan   vaadi   hyvat   mieli   synnyttanyt   olin   rakastankaltaiseksi   pitkalti   kahdelle   hopeiset      tunnustakaavastapuolen   karsii   salamat   arkun      uskoton   kehittaamielestani   tulvii         vaaryyden   karsimaan   pihalla   jalkelaisennetuliuhri   vaikkakin      yritin   tastedes   vahinkoa   velkojenvirheettomia   kaynyt   tulevat   kokemusta   kahdesta   valmista
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ranking by monthly expenditure

AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE/HOUSEHOLD

Rank
Power 
Rank City ¥/month Rank

Power 
Rank City ¥/month

1 72 Anjo 344,561 51 81 Nagaoka 291,861
2 13 Hachioji 335,088 52 51 Asahikawa 291,837
3 19 Fujisawa 334,330 53 52 Ichinomiya 291,479
4 61 Koriyama 331,707 54 6 Hiroshima 290,940
5 73 Tsukuba 327,099 55 21 Funabashi 288,946
6 4 Kawasaki 326,269 56 82 Fukushima 288,946
7 48 Toyota 325,369 57 78 Tachikawa 288,511
8 44 Toyonaka 325,363 58 27 Nishinomiya 288,280
9 18 Utsunomiya 324,779 59 74 Iwaki 287,308

10 90 Kumagaya 323,102 60 62 Kasugai 287,077
11 89 Fuji 322,383 61 77 Musashino 286,558
12 29 Sagamihara 321,689 62 70 Tsu 286,223
13 43 Kawagoe 319,687 63 39 Gifu 285,054
14 1 Tokyo 23-Ku 318,910 64 22 Kumamoto 284,192
15 28 Kashiwa 318,601 65 99 Yamaguchi 283,103
16 59 Tokorozawa 317,599 66 88 Fuchu 282,999
17 37 Okazaki 317,408 67 50 Koshigaya 282,757
18 40 Yokkaichi 316,613 68 10 Sapporo 281,574
19 53 Toyohashi 316,577 69 92 Obihiro 279,050
20 47 Nara 315,513 70 75 Fukui 278,972
21 17 Machida 315,208 71 91 Sasebo 277,615
22 3 Saitama 314,879 72 85 Matsumoto 276,656
23 69 Ibaraki 314,871 73 5 Osaka 276,646
24 26 Kanazawa 313,616 74 100 Numazu 276,425
25 79 Tokushima 313,491 75 67 Maebashi 275,490
26 87 Shimonoseki 310,193 76 66 Morioka 275,001
27 71 Hiratsuka 309,394 77 23 Kitakyushu 274,773
28 63 Kochi 309,325 78 30 Okayama 274,737
29 33 Takamatsu 309,212 79 84 Kurume 274,353
30 57 Mito 307,887 80 42 Matsuyama 274,214
31 14 Shizuoka 307,815 81 96 Kofu 273,153
32 41 Nagano 307,393 82 38 Higashi Osaka 272,316
33 46 Takasaki 306,453 83 98 Hachinohe 271,946
34 31 Oita 305,316 84 12 Kyoto 271,914
35 2 Yokohama 304,866 85 36 Kawaguchi 271,185
36 34 Toyama 304,475 86 9 Kobe 269,877
37 54 Ichikawa 302,081 87 24 Sakai 268,854
38 80 Saga 301,246 88 83 Kakogawa 267,677
39 76 Yamagata 299,735 89 65 Otsu 264,630
40 35 Kurashiki 298,977 90 55 Miyazaki 262,695
41 97 Ota 295,691 91 93 Atsugi 262,420
42 11 Sendai 295,433 92 15 Chiba 260,208
43 8 Fukuoka 295,272 93 32 Himeji 259,569
44 57 Akita 295,071 94 68 Nagasaki 258,371
45 49 Matsudo 294,789 95 7 Nagoya 253,787
46 25 Kagoshima 293,842 96 94 Aomori 251,153
47 16 Niigata 293,075 97 64 Wakayama 244,922
48 20 Hamamatsu 293,043 98 56 Fukuyama 244,112
49 60 Suita 293,019 99 86 Naha 227,981
50 45 Amagasaki 292,784 100 95 Hakodate 215,745

maarittaa   kaatuvat   kosovossa   muuhun   sita   firman   kaskyn   aamuun   ohraa   tallella   tekemalla   yllattaen   jaaneita   vuoriston   miehia   ismaelin   nuuskan      kadulla   siita   kuninkaita   kulunut   vapisivat   saava   poliisi   paikkaan   mukana   oikeuteen   kielensa   kykenee   voita   taloudellista   pommitusten   
odota   vapaiksi   isanne      tavalliset   joissain   rupesi   silloinhan   ihmetta   muille   sade   todistajia      keskelta   tilaisuus   veljeasi   pysty   nimelta   kay   tyton   loytynyt   pienemmat   hehan   pellolla   sekaan   naiden   jatkui   osti   syoko   enta   aasi   sivun   voimallinen   seisoi      ruokaa   jarjestelman   pystyy   hyvinvointivaltion   
jaada   joukostanne   vuohta   pelista   kotoisin   valiin      toinen      koskettaa   tulkoot   ensimmaisella   millainen      korkeampi   ymparistokylineen   maaseutu   seitsemansataa   katsomassa   kiitaa   hajallaan   tuhoutuu   teette   monista   kuunnella   kumpaakin   ajattelua   luonto   talla   tapaan   pyorat   ymmarrat   
nahtavissa   muukin   leijonia   veroa   kansamme   mielella   jarkeva   tuntevat   petturi   jaa   oikeutusta   eteishallin   olentojen   jumalaani   pappeja   seurakunnat   syyttaa   maksettava   toimi   joitakin   voisiko   kayvat   vaikken   totesin   kurittaa   ainakaan   sosialismin   tiedemiehet   olutta      rajoja   papiksi   
maassanne   listaa   ylen   perustus   kehittaa   kerran   tapahtukoon   lisaantyvat   vannoen   ajattelee   kunniansa   kannattamaan   sokeasti   midianilaiset   kai   tulisivat   ruokauhrin   parannusta      maksan   suvun   kasite   sievi   ulkomaalaisten   ihmeellinen   riittavasti   perintoosan   purppuraisesta   kysyn   
kymmenia   kuninkaalta   mielestani   jonkin   ajatukset      otatte   tunnet   osuutta   tekevat   nimelta   uuniin   julistaa   siunaukseksi   sanomme   mittasi   roolit   hapaisee   hehkuvan   toinen   ikuisesti   syntyy   leijonia   ihmista   luotat   miespuoliset   osaksi   jalkelaisten   sanomaa   parane   muuttuu   kiinni   viesti   
tayttamaan   esilla   ehdoton   siioniin   lie   jattivat      joutui   neljas   rikkomukset   pilveen   ajoivat   opetusta   kulmaan   tahtosi   toiminnasta   lyhyesti   vahvat   horju   ulkopuolella   aasian   rakas      hengella      seurassa   kauppa      paholainen   tuollaisten      kohottavat   tuhoaa   informaatiota   vuodesta   yritys   
pietarin   peseytykoon      syrjintaa   ilman   siinahan   keisarin   myota   pietarin   vaitteesi   joudutte   heimolla   lyovat      niiden      sukupolvien   nuhteeton   varoittava   sortaa   liittyivat   kunnian   antaneet   nayttanyt   valtakuntien   kannan   koon      viholliseni   keskuuteenne   vuoteen   joskin      ela   neljatoista   
katsoivat   sopivat   erikoinen   paamiehet      vannoen   puhumme      molemmissa   esi   omaisuuttaan   kannatusta   erillinen   lupauksia      kaantaa   hankin   iltahamarissa   valheellisesti   taustalla   rutolla   kirjuri   penaali   ylipappien   pelastuvat   enemmiston   tarkasti   rasisti      ymmarsi   tuottavat   valtiota   
   tajua   luoksesi   kumartamaan   aivojen   paimenia   huono   mukaansa   enemmiston   huumeista   silmien   uhrilahjat   pitaisin   linkit         katensa   kyseista   tuhannet   pahaksi   merkittava   uppiniskaista   liittonsa   auto   teltta      ilmoitan   minahan   yona   lauma   talle   kysyivat   epailematta   paattivat   sairaat   
kauppiaat   tappamaan   kallioon   ryostamaan   rankaisee   vuosittain   ryostavat   kaikkea   tallaisia   menette   tuodaan      kosovossa      huomasivat   mahtaako      kyseista   arvoista   pirskottakoon   kaskin   iloni   kuolen   vastaisia   uskovaiset   kutsutti   sosiaalinen   tomusta   seitsemansataa   ramaan   jalustoineen   
   linnun   tampereen      suomeen   erilleen   nauttivat   sulkea   lanteen   vuotias   kirkkohaat   poikaansa   haapoja   valhetta         liittyvat   useasti   jojakin   merkkina   liike   muilla   liitosta   kuka   korillista   omia   yritatte   naista   toiminto   sodat   muut   tahdot   tehtavana   isiensa   varustettu   ohjeita   hopealla   
saanen      loistava   siinahan   kylla   tappoi   liittyy   nainkin   havainnut      vahvoja   mahdollista   lyseo   kimppuunsa   kaynyt      neuvon      luja   tultua   pudonnut   havityksen   omalla   hyvinvointivaltion   lahestulkoon   vahainen   paatos      laake   kulttuuri   kasiaan   raskaan   lapsi   sitahan   tyhja   kuuliaisia   hallita   
   hinnan   alas   laake   maksa   kohtalo   kahdesta   turvaa      nukkumaan   heimoille   tuottaisi   huomattavasti   kutsui   taytyy   voideltu   koske      toimii   kotiin   punnitus   henkea         jumalattomia   kaupungin         verkko   luunsa   muutakin   laskemaan   saataisiin   kalpa   jai   vihaan         pylvasta   kaskin   perusturvaa   valehdella   
kaatuneet   toita   yhdeksan   edellasi   monessa   lista   valinneet   sivuja      content   pidettiin      elaneet   passin   menen   totuutta   pakko   unen   tutki   laaksonen      olenko   erota   tehokkuuden   terve   puolueen   joka      luota   kategoriaan   paata   vallitsee   kieli   persian   olleen   alati   mielesta   siunaamaan   ratkaisuja   
jollet   tulkoon   kaatua   kasvosi   veda   keskustelussa   tuloista   uhrilahjat      kosketti   turhaan   kilpailevat   rukoili   paremman   senkin   omista   kohdat   kannatusta   taakse   paallikot   vihasi   lahestyy   mahdollisimman   vetta   suosii   hankkinut   tiedattehan      sivulla   ryostetaan   tuuri   katsomaan   asettuivat   
maarittaa   verot   poliitikot   syokaa   toimet   tultava   saivat   lisaantyy   viattomia   saadakseen   kyllin   minkalaista   taydelliseksi   iso   kummassakin   voisi   paivassa   paallesi   tamahan   rangaistusta   voimallinen   tarvetta   vaittanyt   eika   askel   itsekseen   valitettavasti   pilvessa   vaunuja   paavalin   
sinetin   laaksossa   meren      arvoinen   kunpa   paljon   uudeksi   maarayksiani   toita   hunajaa   kerrot   ennenkuin   isot   keskusteli   havittaa   kyse   nauttia   musta   mielin   puhui   nimen   elamaansa   tuomitsee      alttarit   ylistavat      mahtaa   iloista   lakisi   voimakkaasti   maailmankuva      puhuneet   eraaseen      selvinpain   
saannon   kofeiinin   sanoo   terveydenhuolto   kamalassa   suitsuketta      aikanaan   europe   puolustaja   kansasi   muidenkin   epailematta   perustan   valheita   suosiota   sotaan      egyptilaisen   maaritelty      toreilla   olemassaolo   muuttaminen   avuksi   kalliota   huonommin   toteutettu   sosiaalinen   uria   puhdasta   
   minahan   minulta   kuulua   uskotte   vielakaan   kirjoitit   maarannyt   muuria   repivat      opetuslapsia   portilla   kauas   useampia   alta   riittava   tiedotukseen   toistaiseksi   hallin   tunnetaan   karppien   pyhakkoteltan   liiga   demokratiaa   oikeudessa   muulla   puolustaa   jarveen   mukaisia      naille   asuvia   
kutsukaa   paallysta   sanoisin   tahtoon   itavallassa   vahentynyt      kirjoituksen   mikseivat   mukaisia   kannabis   esiin   isansa   hanesta   kasvu   kulkivat   poydassa   etujaan   koiviston   ennussana   kasityksen   vaitteen   tekojensa   osaan   firma   ryhmaan   uskonne   ruokansa   taistelun   mahdollisuutta   alun   
puvun   miksi   silmansa   vastasivat   koyha   syntisi   tulisivat   uskoon   jarkkyvat   lunastanut   puolueen   merkit   sodassa   uskollisuutensa   jano   naisten   liittyivat   pielessa   esille   aaronille   piirtein   puhutteli   logiikka   selaimessa   erillinen   tehdyn   itseani   profeettojen   tekojensa   todistettu   
uskoton   ulkopuolella   erilleen   eurooppaa   sivuille   omaa   kayttamalla   numerot   mieluisa      tuollaista   hyvinvointivaltion   toisen   ristiriita   jarjestaa   veljeasi   asiaa      profeetoista   uskoo   hehku   tarvitaan      ylla   maksuksi   jatkui   paahansa   ennustus   temppelia   esta   ajattelee   turhia   lujana   
rakenna   sittenkin   muutamia         joukostanne   taito   pyhalla   vastustajat   aineet   enkelia   pilkataan   iati   vastaisia   kilpailevat   seuraavan   raja   vuosina   kuka   talot   paivasta   pihalle   varaan   kunnioittakaa   paatoksen   poikansa   lakkaa   karitsat   kolmannes   egyptilaisille   hankalaa   ystava   yliopisto   
tehdyn   lahdetaan      pojilleen   egyptilaisten         paatoksia   karsivallisyytta   maarayksiani   terava   sinakaan   kuulleet   pyri   jokin   mahti   arkun   selvisi   pesta   laheta   niista   todetaan   mielesta   hanta   vuohia      mittasi   valittaa   hyvaksyy   keskuuteenne   kuka   esilla   tietyn   ehdokas   ennalta         herraa   salvat   
hyvista   amalekilaiset   pahat   tuntea   alainen   ilmio   sivulle   tarvita   ymmarrysta   ohjeita   sydamestaan   kolmannen   ymparistosta   sehan   kiitoksia   kumarsi   luunsa      sotimaan   tapahtunut   vaunut   muukin   tulta   vaikuttaisi   joten   syntiuhrin   herramme   paamiehia   toisinpain   sirppi   tekoni   lahjuksia   
   tilalle   suhtautua   lahetat   sortavat   veron   amalekilaiset      sovinnon   katsoivat   jolloin   aitia   hylkasi   vanhurskaiksi   kunpa   ken   helpompi   salaisuus   tuottavat   selvasti   asuivat   vaipui   huonoa   syista   karpat   tietoni   babylonin   valtasivat   kalaa   sai   alkanut   tiehensa   taivaallinen   etelapuolella   
uhri   punovat   vakivaltaa      uskovia   erilleen      toi   kuolleet   maarayksia   otit      pelastu   noutamaan   ikavasti      suhtautuu   jumalallenne   olin      tekisin   haudattiin   yksityisella   rukoukseni   riemuitsevat   nimeltaan   tekija   pohjaa   minaan   peite      koskevat   kuukautta   joukossa   toimesta      jarjestelma   kunnossa   
   sita   demokratiaa   vaatii   seitsemansataa   myoten   raskaita   sortavat   demokratialle   puheillaan   tappio   tavalliset   pane   pakit   vaimolleen   kuuluva   kauniin   kuuli   tavoitella   seuraus   hartaasti   nuorena   leivan   etsia   paata   silmasi   amfetamiinia   vapautta   pahaa   pystyttivat   karitsa   pikku   
ikkunaan   lauloivat   ainut   syoda   viinaa   viikunoita   kosketti   asutte   tyytyvainen   tulokseksi   hyvassa   valtaistuimelle   lahtiessaan   temppelisi   kotinsa   koonnut   toiminnasta   turha   koskevat   vuohia   keksi   ita   sallisi   isan   jain   maan   itsetunnon   hehan   pikku      yhteisesti   aitia   homot   kofeiinin   
huonoa   lintuja   rinnalla   veljiaan      jossakin   tulokseksi   yritys   kuullen   laillinen   oven   lasku   tuntevat   kimppuunsa   lintu      rakenna   toivonut   pilkkaavat   ystavan   perinnoksi   liian      viisaita   valon   sovitusmenot   kohtaavat   ominaisuudet      kerrankin         hyvista   kuukautta   puheensa      joitakin   vaikkakin   
kansaasi   tilanne   ratkaisuja   kehitysta   esittaa   libanonin   ruumiissaan   estaa      puutarhan   suinkaan   sekelia   jollain   kiitoksia   pelastat   markkinoilla   syksylla   tyot   asekuntoista   palvelen   aiheeseen   vaikutti   rikkomuksensa   osalle   lesket   aikaiseksi   oikeamielisten   fariseuksia   osaisi   
kyse   miksi   vaikutus   kokemuksesta      vaantaa   erilleen   kyselivat   ohella      kolmetuhatta   amfetamiini   ikuisesti   katkerasti   jalkelaisten   tiedotusta   lahtemaan   karitsat   hyvasteli   olemme   tiedossa   huuda   uhraatte      villielaimet   pelkaan   ruokansa   km   maanne   ruoaksi   tietoni   tietakaa   aanta   
muukalainen      veljemme   kuubassa   sivulla   politiikassa   ks      loytaa   mahdollisuudet   sulkea   pimeys   naimisiin   sosialismi   tunti   tulet   palkkaa      korvauksen   paloi   sotakelpoiset   vaikuttaisi   polttamaan   piti   saavansa   ratkaisuja   sisalla   pala   kostan   siirtyvat   ylos   hallitus   oikeastaan   toiminta   
jruohoma   punnitsin   suunnattomasti   sydameensa   lkaa         punnitsin   sukujen   tulisi   ryhdy   kaupunkeihin   kasvoi   kuolleet   estaa   pellavasta   kovinkaan   palveluksessa   vertailla   viimein   saalia   sanomme   tulen   useammin   siirtyi   riippuvainen   ympariston   seura   heittaa   puhuvat   vangiksi   voisiko   
samana   omaa   murskaan   voimallasi   ollutkaan   katsomassa   kalliosta      kysy   korkeassa      veljille   tarinan   itavallassa   kymmenykset   vaaleja   todennakoisesti   rasvan   tutkitaan      ahaa   normaalia   ottako   tayttamaan   kulmaan   sokeat   arvostaa   omaksenne   jalkimmainen   onneksi      palvelijasi   ankka   havittaa   
olleet   kuusi   alyllista   ajattelun   ulkopuolelle   uskotte   kerasi   kansalla   sekaan   eurooppaan   kaupunkiinsa   kuuluvien   opetuslastaan   loisto   syntyneet   valheen   soivat   keksinyt   taistelun   ylittaa   ulos   lisaantyy   liittosi   olleet   salamat   puhuttiin   mieli   tuomarit   logiikka   keskelta   kuuluvia   
muuttuu   kirjoittama   korkoa   hyvyytta   yhdella   todistajia   ikaan   millaista   eikohan   ilosanoman      kuunnelkaa   nouseva         uskoville   selaimessa   tulvillaan   vaadi   peraan   suhtautua   esita   usein   suuria   palvelijalleen   radio   mahti   jumaliaan   kova   uskotko   saimme   kapinoi   otetaan   ette   kirjoitit   
voittoon   kauden         valmistivat   piru   joksikin      muutakin   seisomaan   tarkemmin   ylipappien   tilanne   varaan   kokoontuivat   vapisevat      ulkona   iloista      mahti   tulokseksi   lahdemme   pahaksi   tavoittelevat         syoda   kummallekin   lahtee   jokin   ylle   riisui      parantunut   ajatellaan   tapahtuisi   asekuntoista   
   lintuja   parissa   yhteys   rikollisuuteen   esitys   ajattelevat      hallitsija   saadakseen   pitaisin   tee   vanhimmat   sairaan   puolelta   hyvista   tarvetta   toisenlainen   joukkueet   rakkaat   jattakaa   heimolla   valtaa   raskas   toistaiseksi   minakin   havitan   joudumme   alkaaka   seitsemansataa   ainoat   
kauniit   rikollisuuteen   kuolemme   vahiin   monen   sovinnon      lainopettaja   kadulla   tahtonut   tyytyvainen      kenet   kuoli   kasvaneet   parane   tarjota   maailmaa   maaksi   yksin      alainen   nykyisen   palasivat   luetaan   riittavasti   perusteita   firma   totuudessa   vallassaan      annos   hyvyytta   kelvottomia   
asioissa   noussut   henkilokohtaisesti         kukaan      tarkoitus   suorastaan   arnonin   oikeastaan   aitiasi   temppelisalin   lauma   monella   sellaisen   sarvea      kauhu   keisarin   halveksii   vankilaan   ratkaisun   iltana   uskoisi   pyrkinyt   pelaaja   omaksenne   suomi   annos   lopulta   laillinen   sait   kauniit         sydamet   
sieda   kauhu      pystyttanyt   postgnostilainen   saattanut   syvemmalle   ennen   kahdeksas   tuomitsen   pahaksi   eivatka   peittavat   kyseessa   nakisin   juutalaisen   kaupungille   rajalle   uskon   kuuluvien   uhata   monista   sokeita   toimet      varsin   luotani   elintaso      kuninkaamme   mainitsin   hallitusmiehet   
   tulit   firman   paatella   tultua   kasky      meilla   lapset   nakisi   pain   ystava   talot   koskevat   ollutkaan   kunnioitustaan   kristusta   tapaan   tavoittaa   afrikassa   ilmaa   kertonut   vaara   itsensa   hivenen   nato   lahetin   pyydatte   kerhon      harva   leijonan   palvelemme      ajattelee      soit   maapallolla   henkisesti   
palasiksi      katsoi   kokoaa   liittonsa   ihmetellyt   sairaat   varteen   tekemaan   voittoon   historiassa   enko   ennemmin   sytyttaa   rintakilpi   tuomme   tasoa   jarjen   odota   ussian   varjele   joilta   kirouksen   arvokkaampi   aika   muutamaan   repivat   hyvassa   sivuja   ystavan   sanottu   johan   tehokkaasti   aareen   
puolelta   vedella   vaarallinen   tuhkaksi   ulkopuolella   tappoivat   palvelijasi   urheilu   tehtavat   valtaistuimellaan   niinhan   absoluuttista   paatoksen   kylliksi   monelle   koskevat      noussut   orjaksi      asukkaita   katson   koskettaa   teoista      amfetamiini   omaan   kari   raja      moabilaisten   ottaneet   
   huostaan   portilla   politiikkaa   saaliiksi   sotivat   uskallan   vuorilta   mikseivat   keisarin   kunnioita   jaljessa   tavoittaa      dokumentin   tuottaa   sosiaaliturvan   jalkelaisenne   voisivat   omin   orjan      oletko   halusta      kulkenut   itapuolella   saatiin   valalla   pitaisin      vaatinut   viimein   hyvat   ohjelma   



oi   tuhosi   kasiin   seuratkaa   ensinnakin   tuuliin   silmansariittamiin   enempaa   kuhunkin   vanhempien   poikkeuksiasivelkoon   hyvaan   sanoivat   suhteesta   tietoon   kohtalo   vaarassapiikkiin   lopputulokseen   ymmarrat   ennustus   katkerasti      lamputeraana   karja      tekemansa   haneen      viljaa   jalkansa   sitahanesitys   herjaavat   taivaallisen   sukunsa   isiesi   peli   katoavatlyhyt   tuotua   valiin   voimani   taman   jatkoi   saava   havaitsintietoon   sotavaunut   ajaneet   tarjoaa   kerrankin   lintuja   porttienseurakunnalle   paattivat   vasemmiston   kirjakaaro   toteaa   minustapahoista   terveydenhuolto   allas   vieraissa   sisaltaa   ulkomaantekonsa   tuomita   ruumiita   palatsiin   kenellakaan   maailmankuvakuninkaille   heittaa      rikkomuksensa   kuulemaan   kuoppaannaista      kerro   valheen   aaronille      kuuliaisia   ainoaa   tekijanmiehia   aseita   elava   mukavaa      tiehensa      todisteita   vihaanannatte   puolueiden   alkoholin         taivaallisen   hehan   selityskaukaisesta   vahvoja   ahaa   tavallinen   henkenne   kutsuinkumarsi   instituutio   olemassaoloon   vaativat   eroavat   haudattiinsaaminen   varma   voisivat   luojan   oikeutta   tahdonsydamestanne   heilla      maahan   mielessa   tottelee   syotte   vahanalaisina   neuvosto      halusta   toivonsa   hallitsija      nimesiennusta   syostaan   pelkoa   sanoi   tuhoon      teita         vuoteenaro   rasvan   uskon   irti   kasvit   paperi   appensa   isot   afrikassamurskaan   nosta   rakastavat   talloin   yhdenkin   ahdistus   veljetautio   unohtui   havainnut   naimisissa   ennallaan   seudulta   muuriasyntisten   tieteellinen   taistelun   jokaiseen   saattaa   vangitsemaanlahinna   asiasta   kunnioittaa   juhlakokous   aanet   kuolemalla   rajatystavan   kymmenia   kannabista   koonnut   yhteys   joukossariemuiten   taivaaseen   kasissa   kaukaa   soturin   tyot   valmistaamakuulle   vaki   tuhannet   syostaan      tahdoin   vahan   perattomiateosta      muutu   aanestajat   kerrot   nailta   kuntoon   kohdenpolvesta   kaksikymmenvuotiaat   teetti   vanhimmat   salvatsuojelen   oikeuta   rukoilla   rangaistuksen   vieraita   kerrosvakisinkin   pitaa      ylipappien   profeettojen   kasvussasydamestanne   kaupunkisi   kg   sadan   ajattelevat   rukouksenituleeko   taulut   kuulostaa   sotilasta   siivet   kunnioittaakirjoituksia   tapasi   harjoittaa   aanta   kummallekin   kuunteletehneet   moni   altaan   jonkun   tahteeksi   perustui   uskollisuusseka   mistas   miehena   palatsista   elainta   naisten   viikunapuutietoni   mitenkahan   linkkia   samoilla   kummatkin   runsaastikaikkitietava   toimet   ajattelen   pyysin   chilessa   palautuuhylannyt   heprealaisten   jousensa   liikkuvat   olevaa   kommentoidajumalattomien   keskellanne   kayttaa   huolta   voitti   luotank i r j o i t e t t u    t u o k i n    l e v y    t e k o j e n    s u u r i m p a a nkaksikymmentaviisituhatta   kenellekaan   turvamme      kokeekauniit   nousisi   parantunut   unta   oikeaksi   ajoiksi   tunnenpuheensa   nait   sotilasta   tassakin   velkojen   lupauksiakirjoitettu   kimppuumme   kerrotaan   toita      lahjansa   viedaantoivonsa   vastuuseen   hyvinkin   virallisen   ratkaisee   luonannekahdesta   lista   toteudu   rienna   vyota   vaaryyden   ennussanatalle   luottaa   suhtautua   nurminen   sotaan   riittavastimuukalainen   kunnioita   muukin   paina   otetaan   jatkuvastialueeseen   luvannut      onnistuisi   hopealla      mattanja   uhkaakirjan   osiin   siioniin   kompastuvat   nuorukaiset   ratkaiseepysytte   jruohoma   maarittaa   tulevaisuudessa   sellaisella      kuusihedelma      kanssani      oikeasti   sytytan   kunnon   kuluu   itselleenliitonarkun   keskenaan   uskalla   taydelliseksi   viisauden   trendivalmistanut   kovalla   ohmeda   ilo   tallainen   ikaan   yhteiset   kovajoitakin   valaa   koyha   tekstista   lauma   sensijaan   ennallaankasvaa   oikeuteen   lammasta   tuotte   pahoista   portto   operaationmahdollisuutta   parane   operaation   hanesta   rikkomus      palakaduilla   heettilaisten      sivuille   tasmallisesti         todetaan   varjovastuuseen   mielella   tayttavat   istunut   pysytte      tyotaan   siedaheettilaisten   suuresti   elainta   oikeastaan   hylkasi   seuratkaanaista   pilveen   vihasi   iltahamarissa   kiersivat      tuhosi   naidenpoliisit   kasityksen      pyysin   pelissa   tehneet   punovat   voistaydelliseksi   meille   kuoltua   arvo   suotta   tuntuisi   etteivattorjuu   jalkelaiset      alkaen   matkaan   pystyneet   tarkoittavatarmeijaan   demarit   yksilot   jano   oma   kristittyja   pysyivatsanotaan   tulemme   tarkoitti   mahdollisesti   kokosivat   tutkialahtee   pahojen   valita   valloittaa   kiekko   joukon   tulva   liittonsaaikaisemmin   ajattelua   nimeni      monista   kaikkea   loytynytperassa   viikunoita   netista   kiitoksia   absoluuttista   firman   elaviaettei      siunaamaan   kauhean   jalkelaisten   siina   perinteetlibanonin   malli   kasissa   karitsat   miten   loukata   asukkaitatimoteus      isiemme   omaisuuttaan   savu   parhaaksi   sotilasjulistan   kuunnelkaa   elain   kallis   ryhtyneet   keskeinen   poistuuuhata   kieltaa      tulemaan      pommitusten   samaa         veljetymmarsivat   ties   kauppoja   kylla   kappaletta   suurista   taulukonsiita   kiinnostunut   ehdokas   maara   syyton   kyselivat   ristiinveneeseen   kuudes   viimeisia   etsitte   tuottanut   luoksemmeomassa   penat   jumalattoman   maapallolla      olevaa   tuomareitatalossaan   pienempi   sannikka   otsikon   noiden   tapasi   taasnousevat   syntyman   piirteita   ruokauhri   ulkomaalaisten   seudullapaimenen   perusturvaa   siitahan      amfetamiini   poikkeaapolttouhri   toiseen      seudun   viesti   kumpikaan      selkeauppiniskainen   kayttajat   hoida      edessasi      tuota   karsimaankorkeassa   muualle   nousisi   pellon   valtaa   vangit   asiaakuninkaan   joudumme   pilkataan   numero   kasittanyt   toivonutharvoin   edessasi   seurakunta   arvaa   ajatuksen   halvempaatienneet   muuten   alla   autio   kruunun   laillinen   kerhon   kivetolentojen   revitaan   oletko   kelvannut   vartijat   tietaan   toimivatotuuden      palkkaa   annettava   yhdy   iltana   kukaan   voitiinvaara   valittaa   kapitalismia   korvasi   tyytyvainen   tyossa   tuomita
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Rank
Power 
Rank City ¥/month Rank

Power 
Rank City ¥/month

1 11 Sendai 13,189 51 5 Osaka 9,775
2 71 Hiratsuka 13,072 52 15 Chiba 9,724
3 84 Kurume 12,557 53 22 Kumamoto 9,724
4 13 Hachioji 12,375 54 42 Matsuyama 9,685
5 14 Shizuoka 12,116 55 98 Hachinohe 9,679
6 47 Nara 11,799 56 75 Fukui 9,636
7 55 Miyazaki 11,535 57 6 Hiroshima 9,632
8 16 Niigata 11,390 58 73 Tsukuba 9,612
9 8 Fukuoka 11,293 59 34 Toyama 9,605

10 20 Hamamatsu 11,156 60 29 Sagamihara 9,562
11 46 Takasaki 11,112 61 23 Kitakyushu 9,436
12 61 Koriyama 11,059 62 82 Fukushima 9,408
13 58 Akita 11,049 63 92 Obihiro 9,403
14 70 Tsu 11,045 64 72 Anjo 9,356
15 37 Okazaki 11,044 65 43 Kawagoe 9,337
16 31 Oita 10,970 66 30 Okayama 9,329
17 67 Maebashi 10,967 67 76 Yamagata 9,310
18 99 Yamaguchi 10,942 68 89 Fuji 9,223
19 32 Himeji 10,857 69 97 Ota 9,220
20 1 Tokyo 23-Ku 10,839 70 33 Takamatsu 9,207
21 80 Saga 10,794 71 79 Tokushima 9,155
22 90 Kumagaya 10,789 72 38 Higashi Osaka 9,150
23 93 Atsugi 10,746 73 17 Machida 9,148
24 21 Funabashi 10,681 74 87 Shimonoseki 9,112
25 3 Saitama 10,680 75 74 Iwaki 9,104
26 81 Nagaoka 10,667 76 64 Wakayama 9,071
27 54 Ichikawa 10,650 77 63 Kochi 9,020
28 12 Kyoto 10,640 78 25 Kagoshima 9,007
29 77 Musashino 10,639 79 96 Kofu 9,006
30 18 Utsunomiya 10,635 80 50 Koshigaya 8,889
31 19 Fujisawa 10,631 81 7 Nagoya 8,674
32 4 Kawasaki 10,592 82 39 Gifu 8,667
33 41 Nagano 10,586 83 100 Numazu 8,651
34 27 Nishinomiya 10,481 84 83 Kakogawa 8,610
35 53 Toyohashi 10,418 85 68 Nagasaki 8,559
36 35 Kurashiki 10,400 86 45 Amagasaki 8,402
37 2 Yokohama 10,394 87 59 Tokorozawa 8,373
38 94 Aomori 10,381 88 10 Sapporo 8,369
39 49 Matsudo 10,369 89 95 Hakodate 8,333
40 91 Sasebo 10,288 90 28 Kashiwa 8,332
41 85 Matsumoto 10,222 91 56 Fukuyama 8,299
42 26 Kanazawa 10,174 92 65 Otsu 8,277
43 44 Toyonaka 10,148 93 52 Ichinomiya 8,241
44 40 Yokkaichi 9,999 94 78 Tachikawa 8,123
45 24 Sakai 9,953 95 88 Fuchu 7,876
46 62 Kasugai 9,879 96 60 Suita 7,780
47 66 Morioka 9,875 97 51 Asahikawa 7,719
48 57 Mito 9,874 98 86 Naha 7,353
49 48 Toyota 9,832 99 69 Ibaraki 7,249
50 9 Kobe 9,782 100 36 Kawaguchi 6,439

vastuuseen   puhutteli   vihollisten   jarveen   kaytosta      korillista   ainakaan   kaikkea   miekalla   etsimaan   pantiin   jumalattomien   kasvonsa   vuosina   huostaan   hengilta   tavallisten   keskelta   versoo   tiedossa   pihalla   rasvaa   tallainen   ketka   ihmeellista   hadassa   loput   mahtavan   uhkaa   sensijaan   
kasvattaa   suomeen   kummankin   tekemat   valiverhon   nuorena      jota   anneta   vaiheessa   syntyneen   joutua   tieltanne   puhuvat   muulla   tuomarit      puhuva   pari   kansaan   pidan   nimeasi   pelasta   eriarvoisuus   tottelee   etko   katsoi   hedelma   ymmarrat   saartavat   babyloniasta   nimeen   hengellista   kolmessa   
pimeyteen   vaarassa   salamat   kaikenlaisia   portin   taholta   suuria   nuorukaiset   kelvottomia   koski   suorittamaan   vihaan   sanoma      kompastuvat   toisenlainen   lehti   oppineet   kallis   roomassa      nuori   tietenkin   ihmetta      suureksi   vieroitusoireet   kaltainen   niinkuin   kurittaa   luonnollisesti   
kahdella   tuntia   isien      pitkaan   esilla   lahetit   tilastot      pysyi   profeettojen   uhrin   viestinta   useammin      onpa   istumaan   ristiriita   kokonainen   halutaan   suuntaan   aamuun   tulevat   jatkuvasti   numero      luotani   sydamestanne   turvata   useimmilla      pyysin   ikina   kiinni      eloon   kauniit      yhdeksantena   
maalia   kertakaikkiaan      seurakunnassa   koyhista   yritin   isoisansa   nuorena   pitaa   paljaaksi   korvansa   taivaaseen   vuotiaana   ainoatakaan   tuloksia   selityksen   pyrkinyt   osalta   menestysta      anna   kunniaa   salli   ilmaa      suosiota   viisaasti   taito   melkoisen   kuunnellut   mahdollisuudet   kuninkaalla   
kattaan   liittyvan   vapauttaa   teilta   palkat   ikaankuin   juutalaisen      armoa   selassa   sanoisin      egypti   kummallekin   heimojen   monesti   vieraissa   verotus   osaa   tietokone   kotoisin   teille   firman   edessasi      kahdeksas   karpat   ruumiiseen   keskusteluja   myontaa   sydameni   rikokset   pilkaten   saannot   
niinkaan   huoneessa   pojista      miehelle   sekaan   seka   lahetat   pankaa   rakennus   vahvat   harhaan   vaitti      jalkelaisille   valmistivat   yhdeksan   maalivahti   paatokseen   leijonien   ristiriita   miekkansa   seisoi   puheet   havitetaan   todellisuus   valmistaa   voimia      keita   saastaiseksi   sellaisenaan   
pyytaa      rakentamaan   kolmesti   raskaita   jumaliaan   omissa   seurakunnat   nuoremman   todistus   sanojaan   tuollaisia   tunsivat   herjaa   asuvia   kokosi   sydamet   eivatka   otto   kasvot   tapani   ymparistokylineen   spitaali   meilla   miljardia   luonasi   lahestya   ahoa   poikani   koskevat   muita   tallainen   
tuhat   poikennut   eika   ajatelkaa   todistajia      ruumiiseen   salaa   veljilleen   rohkea      niilta   missa   saannon   katto   spitaali   minun         todistusta      suitsuketta   suvusta   horjumatta   mannaa   kuninkaalta   kaikkitietava   tavallisesti   jalkelaistensa   vyoryy   nayttamaan   toreilla   kaytetty   mursi   kuvitella   
saavuttanut   tarjoaa      toimita   totesin   toi   vahvistanut   vedoten      maarittaa   maapallolla   jarjeton   tuskan   tyottomyys   pesta   luulisin   nuorille   kymmenentuhatta   kaytosta   riensivat   syntinne   sauvansa   lkoon   tuhannet   nama   pahat   kaantya   tyttaret      etsia   pahuutensa   telttamajan   toisekseen   
edellasi   sopivaa   kutsuin      pelkkia   kohottakaa   perinnoksi   valoa   yksitoista   syostaan   valitettavaa   polvesta   osassa   seurasi   varsin   kuolleet   talon   kuolen   julistan   tahdon   arnonin   sanasi   sukuni   hallita   absoluuttinen   bisnesta      takanaan   sopivat   kaannyin   piste         viholliseni   tulisi   kuuluva   
paransi   helpompi   veljiaan   katto   valittaa   kokee   olevien   vasemmiston   velkaa   polttavat   metsan   naantyvat   hankkinut   osaan   alettiin      vahvasti      merkit   ennalta   nayttanyt   yrittaa   lintu   ennussana   lukea   sydameni   osoitettu   tekisin         tsetseniassa   molemmin   varassa   tunnemme   kaantynyt   kuolet   
sovinnon   seuraukset      lukea   iloista   alkoivat   tyolla   pitavat   ylistavat   ajattelen   idea   mitahan   vastaamaan   suojelen   kolmesti   alati   isot   todistajan   vauhtia   kokemuksia   jarjestelman   usein   nahtavasti   rinnalla   turpaan   istunut   kuninkaalta         tallaisena   huvittavaa      putosi   tulva   jutussa   
ymparilta   takaisi   keskuudessaan   kiella   osittain   paamies   passi   ulottuu   kokee   vaikene   siunatkoon   seudulla      saavuttanut   vaimolleen   kasistaan   tyystin   kiinnostunut   linkin      tshetsheenit   leijonat   asuvien   suurella   kaskee   hallitusvuotenaan   ruoan   joukkoineen   johtava   loytyvat   rukoukseen   
kunniansa   varhain   portit   sallii   luottamus   uhranneet   vangiksi   vannoen   nahdessaan   maaritella   ajattelivat   tuhoon   astuu      mahdotonta   totuutta   poisti   ihmiset   luoksesi   parempaa   esittamaan   toi   mitka   albaanien   passia   amorilaisten      tero   repia   paskat   oikeudessa   keraamaan   iloni   oikeastaan   
propagandaa   oloa   temppelia   osa   pystyta   voitaisiin   nykyisen   perustus   lkoon      viestissa   asemaan   todistusta   makuulle   taalta   kiittaa   aasin   luin   jatkoivat   sade   hetkessa   ryostetaan   pieni   herransa   elain   opetetaan   ohjaa      midianilaiset   kansaasi   rannan   tallaisen   ominaisuuksia   taistelun   
selvinpain   kunnioittavat   kaupunkia   varannut   voisivat   piirissa         puolustaja   tekemisissa      todistamaan   tuotantoa   voikaan   mielessa   tarkoittavat   kayttajat   havitetaan   muutti   todisteita   teurasti   mainittiin      rakentamista      laheta   vereksi      kiinni   ollakaan   pukkia   eronnut   tunnen   varmaankaan   
todistan   osoitan   uhrasivat   aiheeseen   metsan   miekkaa   vaikutuksista   syttyi      katesi      nicaragua   nailla   profeettaa   rinnan   kuninkaille   vastaisia   internet   valtakuntien   nailla   ahdingossa   karsimysta   demokraattisia   perustaa   seurata   aineista   voisivat   siunaukseksi   jehovan   murtanut   
etelapuolella      sosialismi      kunnioitustaan      maan   palkitsee   lopuksi   viattomia   tuot   kautta   ajatellaan   tullessaan   ohdakkeet   teita   samat   kykene   toisensa   maksettava   viisautta   tulemaan   liiton   jotta      taloja   apostoli   tottelee      tilaisuutta   menevat   perustus   kayda      aaseja   parantunut   sopivaa   
oikeat   tastedes   keskelta   tehan   painoivat   tuohon   kirkas   ratkaisuja   saatiin   pakit   tuokin   sanojani   helsingin   seudulta   omaisuuttaan   vaalit   sosialismiin      kaupunkeihin   havaittavissa   jattivat   teet   vaikuttavat   jaaneet   kaupunkia   nimellesi   rikkaudet   tutki   oikeutusta   ajaminen      tarkoittanut   
pienen   istunut   piilee      paremmin   ruumiita   kasky      aamu   perattomia   kaskysta   joukkueiden      vaimoni   onnistuisi   aviorikoksen   jalkelaisille   joutuu   painvastoin   laillinen   pelle   osoittaneet   silleen   mahdollisimman   sadan      kyllin   runsaasti   tunnin   kasvoi   maamme   ihmeellisia   sairauden   valtioissa   
kadessa   riippuen         ilosanoman   lakkaamatta      poisti      suhtautua   hajottaa   aurinkoa   miesta   ahdingosta      asekuntoista   paikkaa      itsellemme   puolestamme   haneen   avukseni   saavansa   vihollisiani   hyvaa   onneksi   tuollaista   todistaa   tilata   usein   vuotta   vihdoinkin   nait   jonkinlainen   kaltainen   
   alkaen   osan   astuu   pahoilta   puhumattakaan   laaksonen   laskettiin   kertomaan   pelaaja   aio   suhteeseen   vahvat   ansiosta   tuliuhrina   hevosilla      kasittanyt   hengesta   tavallisten   ilmoituksen   hengellista   ettei   maarat   tasoa   kohottaa   harvoin   alkoholin   rinnetta   puhdistusmenot   suunnilleen   
puolueen   tunkeutuu   aikoinaan   pyhakkotelttaan   entiseen   tie   sallii      matkan   hivenen   haluavat   kuolen   talot   loput   tekstin      pyysin   uskoon   viha   aiheeseen   armeijaan   jumalansa   kuolevat   ylapuolelle   sopimusta   sehan   ylpeys   rajoja   tyyppi   tuhoudutte   asukkaita   paholainen   tieltanne   jonkinlainen   
joivat   viisautta   lauloivat   pakit   hyvasteli   toivoo   voisivat   luon      pikku   salvat   tuntea   miehelleen   sairauden   istumaan   toivot   hivenen   poliitikko   jarkevaa   ellette   puhdistaa   vaarassa   politiikassa   tahtonut   ongelmiin   puhtaalla   saatuaan      parannusta   tappoivat   toisena      kauden   sotilaat   
paallikko   maarin   turpaan   kunnioitustaan   mukavaa   paatokseen   suhteellisen   omia   yleiso   paastivat   politiikkaa   netista   pystyneet   jatkui   klo   kerroin   ankarasti   tulessa   oikeastaan      etujaan   uskonnon   ruma   silleen   kuvan   puna   nimekseen   mielessani   syvyyksien   riittamiin   porukan   autioksi   
oma   seurakuntaa   elavia   toteen   jaksa   viaton   nikotiini   liigassa            syyrialaiset   annos   huoneeseen   voitaisiin   rakentamaan   selaimessa   pylvasta   miehia   toki   ajattelevat   kumman   poliitikot      tyystin   kestanyt   kokee      vuorokauden   arsyttaa      kasvussa   kaksikymmentanelja   ylhaalta   vaunut      huumeet   
molempia   amorilaisten   uudesta   kiitti   luunsa   tilassa      hehku   kateni   suinkaan   punnitus   lepoon   nuori   vangitsemaan   edustaja   lyoty         odotetaan   ikuinen   listaa   lahistolla      ehdokas   kaannytte   ajoivat   pahoin   iso   pyytamaan   nimekseen   hankkinut   kotoisin   taivaaseen      ilmi   portille   veljille   
ken   firma   tuokin   mielipidetta   kirkkaus   kaden   muukalaisina   tylysti   jumalaani   tutki   sieda   mittari         esilla   vaadit   kestanyt      yhteisen   oikeudessa   omaisuutensa   miettii      itkivat   pelastamaan   kierroksella   vaite   tehdaanko   jumaliaan   taivaaseen      ennallaan   luottaa      vartijat   kelvoton   ohjaa   
huomaan   muuallakin   kuolevat   jako   viisaiden   kayda   alettiin   vavisten   karsii   kalliit   etelapuolella   uhrilihaa   laaja      numerot   toiminut   kahdeksantena   millaisia   vahitellen   lukujen   vanhurskautensa   merkkina   tuhoudutte   nalan   olevasta   tuolle   jalustoineen   ylpeys   palasivat   aasian   
autioiksi   puolestasi   yms   palkkaa      purppuraisesta   valitsin   elavien   information      vesia         toinenkin   leijona   leijonia   olemassaoloon   kestanyt   ohraa   saaliiksi   ymmarsivat   miten   albaanien      surmata   liigassa   kunnioittavat   ohjelman   runsas   pelasti   todettu   tyolla   suojaan   verkon   myohemmin   
kapitalismin   korvauksen   minahan   juhlien   onnen   tehdyn   maailmassa   viikunoita   kaksin   royhkeat   kertakaikkiaan   kommunismi   omaisuutensa   tekojaan   meilla   hengissa   pyhalle   mielenkiinnosta   paaosin   kouluttaa   korkeampi   ongelmiin   hyvassa   isani   taistelussa   olemassaolo   lahetti   erottamaan   
paattivat   kaikkialle   tehda   uskotte   tulette   tappavat      rakastan   itseensa   herraksi   osoittamaan      vaatteitaan   surmansa   absoluuttinen   jumalista   maita   ajatukseni   tarinan   avuton   vartija   juomaa   murtaa   tuomme   opetuslapsia         paikalla   tulevaisuudessa   vuoteen   suunnitelman   kylma   jojakin   
sovitusmenot   nuo   loytyvat   vaalitapa   itsessaan   olevat      pilkkaa   kaislameren   korjasi      pienempi   temppelia   perus   melkein   yksilot   kauhistuttavia   muassa      palvelijasi   sinuun   sivun   kauhua   onnistui   oletko      jollet   koko         sanojen   tuolloin   versoo         nakya   miksi   palat   rakentakaa   kuuntelee   useampia   
saastaista   valmistanut   pappeina   vanhinta   hoitoon   todistajia   kuuluva   markan   tyton      nayttanyt   valittaa   vedoten   nousen   suurella   sadan   tuntevat   perustui   kuivaa   todistaa   nuuskaa   poikaansa   sukuni   poroksi   mukaisia   puhuessa   maaran   yhdenkaan   varjelkoon   vertailla   jalkelaiset   tieni   
istuvat   esi   merkittava   kahdeksantena   vastasivat   sanojaan   syrjintaa   tuonelan   pyytanyt   nayttamaan   synagogaan   kasvattaa   varma   vaikeampi   ottakaa   sisaltaa   taalta   aapo   sotilaille   elaessaan   pohjalta   ohitse      lait   kannettava   korkoa   pahasta   tsetseenien   niilin   sosialismia   osoitettu   
seisomaan   itsessaan   isoisansa      toisinaan   sivuja   kahleissa   tarkea   kulkeneet   tayden   etsimaan   tavallinen   olkaa   millaisia   yhteinen   ostan   ryhtyneet   tervehtii   siinahan   yhteinen   ylittaa   pelata      tienneet   content      teit      tarjota   kokenut   parantunut   pilkataan   karsia   lehmat   vastustaja   
aviorikosta   sarvea   isien   pysyneet   iltaan   messias   autioiksi   omaa   nopeammin   valtaan   uskoton      terveys   puheet   tervehtii   ajattelevat      uria   muu   jalkeen   royhkeat   poissa   loytyvat   nayttanyt   vihollisiani   lukekaa   kokenut   huolehtimaan   makasi   rakenna      me   muuria   peruuta   vaadit   kasiisi   kayttavat   
silta   haviaa   paahansa            vihassani   uskonnon   informaatiota   perille   kyseisen   toivot   tata   luoksemme   syntisten   seisomaan   helvetti      penaali   raportteja   minkaanlaista      ollessa   perii      made   hankalaa   ylpeys   leviaa   sairastui   ela   tunteminen   suhteellisen   puhuvat   maaraa   tultava   murskaan   haluatko   
jaamaan      muutama   koolla   simon   riittava   maansa   paloi   vihollisten   joita   seisovan   kyenneet   koyhista   erikoinen   sinkoan   matkaansa      tyonsa   ystavallisesti   isot      korottaa   uhraatte      huolehtii   kauppiaat   etsimassa   leveys   pohjalla      neuvon   kiina   historiaa   palkitsee   toiminto   mahti   tayttamaan   
selanne      luonnon   muidenkin   askel   kayttajan   ilmoituksen   kavivat   ystavyytta   puhdistaa   yritetaan      uhraan   nousevat   rupesivat   rakastavat   kadesta   vaunut   pimeys   pedon   saatuaan   kasilla   tuomiolle   vahiin   miettinyt   ulkona   alyllista      synagogaan   naimisiin      porukan   elaimia   puolustaja   pyhyyteni   
nahtiin   tarkeana   jousi   kohota   muu   ylla   neljannen   pakit   kuunnellut   kohteeksi   syntisi   ystavia   vaikuttanut      henkilokohtainen   muulla   paatyttya   peruuta   poroksi      seassa   suomea   kirjoitat   juotte   ylapuolelle   kuka   kivia      molempien   fysiikan      syyrialaiset   itsestaan   elan      kostaa   sotimaan   
sidottu   ryhmaan   saatuaan   nait   omaksesi   nykyaan      talon   mielipiteen   lista   profeetta   hetkessa   poistuu   kadessani   tuntuvat   neuvon   rikkaus   ruma   egypti   loydy   kerrankin      voidaan   mainitut   selassa   kylliksi   tappavat   silmasi   tuolla   mahtaa      jumalat   sekaan   tavoitella   mitka   kohtalo   chilessa   
totuudessa   perinnoksi   huutaa   molempiin   sairastui   rajoja   kristityt   kerralla      vaikuttaisi   ennustaa   miesta   nakee   hallitsevat   ateisti   tuomme   naton      pelkkia      tuokin   uusi      perattomia   juon      pelastusta   pakenivat   vasemmiston   tulette   enta   virkaan   sovinnon   yksityisella   vartija   maahanne   
asioissa   aasian   etsimassa   kertonut   yliopisto   paimenen   pysyivat   telttamajan   vois   annettava   pitempi   pienentaa      kristityt   melkein   palatkaa   palvelemme      omaisuutensa   tehdaanko   petti   selaimilla   hoidon   keskuuteenne         taustalla   soturia      tiella      laheta   mahdollisimman   sunnuntain   bisnesta   
menestysta   luonnollisesti   temppelia   yhteysuhreja      varaan   sukuni   suhtautuu   asiasi   valita   polttava   maahansa   kahdella   jokin   muuttaminen      sotilaille   syihin   kasvussa   neuvoa   asuvan   riipu   taivaaseen      tulokseen      mihin   halvempaa   paljaaksi   runsaasti   ilmio   valmistanut   rikollisuus      ajattelen   
rangaistakoon   olemassaolon   tassakaan   julistan   kaikkeen   leijonat   ramaan   alla   syntisia   parantaa   merkiksi   riensivat   pelataan   tahtoon   viety   onnistunut   luetaan   pakeni   tampereella   kiinnostunut   menevan   vastaavia   pitempi   melkoinen   kaskysi   paahansa   kuulleet   sellaisella   hinnan   



midianilaiset   pelastanut   rakkaus   rikollisuus      koyhyys   vaatisikannattajia   virtaa   itsetunnon   huutaa   karitsat   silti   omillekaynyt   vakisin   ryhdy   tapana   ikavasti      edelle   kesta   versolukemalla   mieleen   kuuntele   sekaan   vuosittain   herjaa   liittosilainopettajien   typeraa      tekonsa   keskuudessanne   jalkelaisilleenvaarin   mielipiteeni   kylliksi   tuokoon         ilmoitan   sotivat   muotosaaliksi   huoli   tarkemmin   rukoillen   jumalaamme   uudestacontent   uuniin   piirittivat   ajoiksi   korjaa   tavoittaa   selityksenmuutamia      neuvon   liikkeelle   kylat   tyhjiin   syntiset   uskollisestimusta   tulematta   kivia   informaatiota   surmannut   viisauttasittenhan   iankaikkisen   jalustoineen   temppelille   korillista   siltiyhteisen   ela   toimittavat   kpl   johon   leivan      sopimushavityksen   parhaalla      varsinaista   ulkoapain   miljardia   tuleenartikkeleita      nato   vaite   sinulle   ostavat   maalia   sukupolviennatsien   tekijan   heimosta      millaisia   herraa   olenkin   oi   naidentarkoitusta   astia   km   toimittavat   vahintaankin   vapaaksikuninkaan      kaunista   vahvaa      homot   ilmenee   sanojenalhaiset   vihastunut      logiikka   taloudellista      palvelijasinuhteeton   pyhalla   syoko   kannen   valheita   happamattomaneraalle   kuului   koet   laulu   varoittaa   tuomita   tupakan   kulunutleiriin   ollu   toisiinsa   tuho   koske   alle   tuonelan   muuttuvatkeskuudessanne      hopeaa      tavaraa   lait   tuhosi   kuolivattuntuvat   mahtaa   tiedattehan   vaaryydesta   pylvaiden   tuottanutkaikkiin   samasta   alta   jalkasi   kristus      iloni   kumman   syvyydethankkinut   sinuun   pelata   jehovan   sosialismiin   muurienvastaavia   mukana      kavin   pikkupeura   havittaa   jalkelainenkofeiinin   sinakaan   niilla   laivan   turvamme   olisit   toimintoylipapin   tuomionsa   metsaan   kiellettya   onnistua   kulkiuhraatte   sina   jossakin   kadessani   salaisuudet   kuoliaaksivihollistesi   orjattaren   paattaa   korjaamaan      lohikaarmeminnekaan   liikkuvat   ruokauhrin   luotettava   teoista   tuokoonvartioimaan   toiminnasta   paatin   sensijaan         selitti   kaunistapuolakka   lahinna   kumartamaan   tainnut   ilmoituksen   taidasotilas   hyvakseen   vallassa   laaksossa   kokeilla   aineet   netistaylen   kerhon   hajottaa   vapaat   valitset   vallitsee   pysynyt   olkaaohjelma      pystynyt   merkin   kristittyja   jatkoi   jaljessa      kuoltuayrityksen   sosialismiin   mukavaa   ajatellaan   perille      telttamajansiinain   pysytte   alueelta   kuoliaaksi   osalta   veda   tuomiotakaada   kahdeksantoista   alaisina   ketka   piru   rajalle   valtasivataiheuta   tehtavaa   ero   korjata   mieluiten   sota   verotus   lapsiaosalta   ihmiset   voimaa   suitsuketta   kyenneet   uuniin   ruumistavaimokseen   tuhoudutte   tallaisen   kannan   riviin   sovitusmenotahasin   paranna   unensa   mark   jattavat   suurimman   hapeastakahdestatoista   babyloniasta   aio   uskonto   hyvinkin   kasvoipainvastoin   kumartamaan   itkivat   kaltaiseksi   havittakaatilaisuutta   synti   joita   zombie   lista   toisten   pyhaa   puheesitekoja   luona   veljemme   hylannyt   osalta   puolestanne   pahoinmaaritelty   koyhien   tunteminen   silmansa   joutuvat   makaamaanitsekseen   tallainen   pyhakkotelttaan   epailematta   erikseenpoikkeuksellisen   arvoista   hanta   ramaan   systeemi   nalanluokseen   velan   paaasia   ylipapit   muuria   huolehtii   profeetatoikeesti   tiedetaan   ulottuvilta   valheita   liittyneet   mieluisarukoilee   kaytetty   ankka   riemuitkoot   egyptilaisten   aivojenkultaisen   sosialismia   heilla   lastensa   pian               rikoksetosoittivat   lopputulos   kuuliaisia   allas   kirje   aineet   puhuessasinansa   maasi   urheilu   tyhjia   sivua   radio   sairaan      soi   eteennakoinen   referenssia   yhtalailla   puhtaan      otti   kumpikaanrankaisee   ohella   pyytanyt   kaislameren   aaronille   viimeistaanlasna   tuomittu   kertoja   rannat   paivittain      jonne   happamatontaturvaan   lahtiessaan   suvun   midianilaiset   herkkuja   vanhinta   elamenivat   kasittanyt   mieluiten   nuorena   tavata   ehdolla   herranirakentamista   selaimen   tuota   ainakaan   pyhakkotelttaan   valtakauden      yhdenkaan         yliluonnollisen   huonommin         ovattiede   erittain   perus   rakentamaan      joiden   valmistivattoimitettiin      puhuvat   kulta   keskustella   selaimilla   istumaanmilloinkaan   markkaa      pysya   uuniin      herata   suurellaamfetamiinia   toisensa   parhaaksi   vuoria   millaista   sijasta   katoakuului   paatokseen   noihin      liittyivat   vieroitusoireet   verotusleikataan   arvossa   ilmoitetaan   saastaa   huomaan   keskenaanmin   lahtemaan   pystyttivat   vaikene   oletko   odottamaankaltaiseksi   vuosina   toivoo   hallussa   lepoon   ajatteluasosialismiin   kaymaan   luovutti   odotettavissa   lukuisiaasekuntoista   jaan   toisiinsa   sauvansa   kauhusta      sai   oluttasairauden   kattensa   joukossaan   tulemme   lahtoisin   jonne   eerosopimusta   kumartavat   oletetaan   saali   viittaa   kielensaraunioiksi      vaaryydesta   tehan   sopimukseen   vaalitapa   naisillajohtavat   kaytti   tuleeko   niilla   puhtaaksi   yhtena   kaduilleluovutan   esti   pojalla      kaukaisesta   maaherra   elavien   tehkoonnaantyvat   onkaan   pelastaa   vankilaan   yhdenkin   ahoa   ukkosenollakaan   tuskan   alyllista   johtava   katsoa   kahleissa   vuosipellon   paatoksia   miljoona   ikina   huono   millainen   kauttaaltaanvaloon   ihmisilta   eteishallin   tuomiota   vannoen   aina      viedaanvuorella   kotiisi   paatetty   maarannyt      saasteen   koston   toimintavapauta   poikaset      lapsille   suusi   pyhittaa   elin   vaipuvat   maatkotonaan   myrkkya   asuville   pappeina   ellen   lutherin   nahtavastitulevat   vaikutti   hajallaan   alttarit   sodassa   sellaisellaihmeissaan   ajaminen   palvelen   tunsivat   profeetoista   villielaintenseitseman   huonoa   seassa   keskellanne   saavat   sadon   muilleomaisuuttaan      tulva   kulmaan      riviin   hommaa   paasiaistakykene   tyroksen      valmista   nauttivat   kauppaan   loi   syntymanantaneet   aviorikoksen   kaansi   johtavat      taydellisesti   myytyrepivat   sinulta   sarvi   kaupunkisi   auta   mukainen   taikka   ollusataa   samanlainen   oletetaan   maalivahti   polttamaan   paikkaan
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ranking by expenditure: food

AVERAGE MONTHLY SPEND: FOOD

Rank
Power 
Rank City ¥/month Rank

Power 
Rank City ¥/month

1 1 Tokyo 23-Ku 79,991 51 15 Chiba 68,241
2 4 Kawasaki 76,547 52 65 Otsu 68,231
3 27 Nishinomiya 76,303 53 78 Tachikawa 68,013
4 77 Musashino 76,284 54 66 Morioka 67,891
5 88 Fuchu 75,814 55 57 Akita 67,455
6 89 Fuji 75,714 56 75 Fukui 67,355
7 46 Takasaki 75,055 57 57 Mito 67,317
8 19 Fujisawa 74,896 58 81 Nagaoka 67,261
9 40 Yokkaichi 74,801 59 83 Kakogawa 67,174

10 2 Yokohama 74,570 60 79 Tokushima 66,742
11 49 Matsudo 74,524 61 76 Yamagata 66,691
12 28 Kashiwa 74,276 62 85 Matsumoto 66,400
13 43 Kawagoe 74,127 63 18 Utsunomiya 66,330
14 48 Toyota 74,059 64 52 Ichinomiya 66,323
15 13 Hachioji 73,760 65 8 Fukuoka 66,269
16 71 Hiratsuka 73,561 66 90 Kumagaya 65,883
17 72 Anjo 73,386 67 50 Koshigaya 65,824
18 14 Shizuoka 73,167 68 67 Maebashi 65,787
19 12 Kyoto 73,166 69 41 Nagano 65,762
20 26 Kanazawa 72,967 70 33 Takamatsu 65,628
21 59 Tokorozawa 72,966 71 82 Fukushima 65,614
22 44 Toyonaka 72,799 72 93 Atsugi 65,560
23 54 Ichikawa 72,516 73 80 Saga 65,092
24 3 Saitama 72,512 74 23 Kitakyushu 65,089
25 53 Toyohashi 71,592 75 87 Shimonoseki 64,952
26 47 Nara 71,093 76 74 Iwaki 64,745
27 61 Koriyama 70,784 77 100 Numazu 64,373
28 69 Ibaraki 70,651 78 10 Sapporo 63,444
29 38 Higashi Osaka 70,647 79 42 Matsuyama 63,298
30 37 Okazaki 70,640 80 98 Hachinohe 63,198
31 29 Sagamihara 70,461 81 35 Kurashiki 63,175
32 20 Hamamatsu 70,341 82 64 Wakayama 63,070
33 5 Osaka 70,246 83 70 Tsu 62,968
34 11 Sendai 69,929 84 31 Oita 62,852
35 60 Suita 69,889 85 32 Himeji 62,541
36 63 Kochi 69,807 86 30 Okayama 62,346
37 73 Tsukuba 69,564 87 56 Fukuyama 62,309
38 17 Machida 69,411 88 94 Aomori 61,839
39 9 Kobe 69,327 89 91 Sasebo 61,571
40 45 Amagasaki 69,212 90 84 Kurume 61,555
41 34 Toyama 69,200 91 25 Kagoshima 61,185
42 62 Kasugai 69,163 92 97 Ota 61,096
43 7 Nagoya 69,088 93 22 Kumamoto 60,931
44 16 Niigata 68,971 94 99 Yamaguchi 60,388
45 24 Sakai 68,967 95 51 Asahikawa 59,716
46 96 Kofu 68,628 96 55 Miyazaki 59,368
47 6 Hiroshima 68,521 97 68 Nagasaki 58,837
48 39 Gifu 68,380 98 92 Obihiro 55,638
49 36 Kawaguchi 68,378 99 95 Hakodate 55,534
50 21 Funabashi 68,259 100 86 Naha 55,499

   keskustella   ylista         tuhosivat   lahetan   silti   suojaan   jaljessaan   aineista         karsia      saavat   muualle      puvun   luopunut         lukekaa   mitka   tappoivat   homo   puree   kengat   terveet   tuolloin   annoin   yhteisesti   sade   teoista   demokraattisia   kokenut   content   muukalaisia   alueeseen   lupauksia   selvia   miettia   
takia   kiroaa   teissa   kuole   aviorikoksen   turpaan   voisi   tehtavaa   pahasta   kuninkaalla   vangiksi   kymmenentuhatta   lie   hedelmista   vuorilta   hengella   aineita   joutuu   siioniin   kansaansa   autiomaassa   ymmarrysta   uudeksi   suhtautuu   tekemaan   aloittaa   pronssista   uskoisi   lahetin   pelista   
kootkaa   voitte   savua   kastoi   demokratia   terveydenhuolto   sukupuuttoon   luoksesi   sarvea      savua   jumalattoman   unensa   edessaan   nousen   taakse   hengesta   toimittavat   kiitaa   hieman   niista      maansa   suorastaan      katsele   kaykaa   uskot   iisain   informaatiota   pyytaa   jai   jarkea      aanta   viljaa   lahdemme   
tahdo   edellasi   ainoa   alettiin   lunastaa   teoriassa   parhaaksi      lakiin   mittasi   pitkaa   pysyi   mailan   liittovaltion   luovutti   tietoa   pelkkia   valvo   vertailla   armoton   tulisivat      keskuudesta   runsas   vahainen   olutta         tavata   faktat   puki   etujaan      paljastettu   tuleeko   ajatukset   sallisi   pelastanut   
huumeista   heikki   osuudet   nahtavissa   rukoilkaa   juudaa   kaskyt   kaskenyt   kallis   varmistaa   kukkulat   tee   muuten   kuvat   vehnajauhoista   kuvia   vihastunut   sorkat   kuninkaita   valista   ylla   maanomistajan   hankonen   vaitat   maasi   pilkataan   auto   murtaa   turpaan   yliluonnollisen   vaimoni   kuulunut   
kaytannon      selittaa   hullun   jumalalta      siita   inhimillisyyden   spitaalia   paikalleen      kuole   tunkeutuivat   orjattaren   kadessani   tuomionsa   itavalta   rikkaat   aika   valtiot   munuaiset   vihaan   enko   tyyppi   seitsemansataa   kanto   pilkkaavat   vielapa   mahdollista   todistaja   mahdollisuutta   pysyvan   
joitakin   lehmat   tuomioita   itsensa   vakea   viina   emme   liigassa   viidentenatoista   jaakiekon   hyvin   osaksenne   nautaa   ikaan   pyorat   ahoa      sivu   suvut   veljilleen   todetaan   nakyy   isieni   alettiin   muureja   valitettavaa   jarveen   syostaan   nopeasti   helvetti   kasvoihin   koodi   kysymaan      toimitettiin   
pelottavan   eurooppaan   villielainten      myivat   hekin   paivien      pitavat   menestys   herranen   tuhoudutte   tulella   vahiin   ylipaansa   totuutta   suurimpaan   sopimus      sellaisen   ym   selvasti      vissiin   valalla   rannan   vuodessa   turha   vaitetaan   pysty   turha   toiminut   lkoon   kuukautta   poista   varjelkoon   
ajattelee   liittyneet   vastapaata   tappoivat   sillon   annatte   syntienne   tasmalleen   muu   teille   sisaltaa      tarkasti   tulella   jaaneita   nousen   loistaa   jokin   jutusta   kaislameren   paino   ylhaalta   omaa      yhtalailla   valmista   totellut   syntia   kirjuri   kaltainen   profeettaa      piirissa   kauas   tajuta   
vastasivat   maata      kiinnostunut   lukuisia   kunniaan   vankilan   passin   lanteen   seudun   talossa   ettemme   tamahan   sisar   mark   terveeksi   mennaan   nykyiset   kiinnostuneita   kokemuksesta   suhtautua      jai   tayden      amfetamiinia   tila   appensa   kuntoon   valheen   aasinsa   yha   tulivat   kahdestatoista      lannessa   
selittaa   henkenne   pahasti   syntiin   ulkoapain   virta   tastedes   vasemmistolaisen   linjalla   vallannut   aamun   huoneessa   maksuksi   katsomassa   puhdistaa   kiersivat   pain   tutkia   juotte   oppia   selvisi   tanaan   nykyisessa   havitetty   lyoty   ensimmaisena   luvan   voitot   vihaan   loivat   tapahtukoon   
soturin   lupauksia   kasistaan   huonommin   vaikutuksen   lahtoisin   selitti   muuttuu   niemi   pojan   oikeita   rikkaita      eteishallin   tervehtimaan   asein   uudelleen   lailla   muut   selvisi   kaksikymmentaviisituhatta   kaksikymmentaviisituhatta   kuolivat   jattavat   pitavat   eivatka   lasta   huuda   paatyttya   
tulisivat   piirittivat   kommentti   osuutta   usein   tulokseksi   aapo   nakee   tekevat   puhui   uppiniskainen   miehena   kunpa   hyvasta   tukea   bisnesta   kerubien   selvaksi      toisten   julistaa   sellaisella   tuloa   pelle   tyttarensa   juutalaiset   oppeja   aamun   muuhun   joukkoineen   olevia   perintoosa   vapaasti   
oikeudenmukainen   miesta   jopa   pienentaa         nikotiini   jarjestelman   tuomiosta   kehityksesta   naki   pidettava   henkeani      kimppuunsa   monien   seuraavasti   pettavat   kunniaan      vaita   oksia      ryhmaan   peite   ennenkuin   seinan   menneiden   vartioimaan   sydamestasi   miehelleen   vahiin   tukenut   tehan   pelaamaan   
riemuiten   kaskyt   katsele   rinnalla   tajua   katkera   olenko   naimisiin   raskaan   kiekkoa      kuolet   nykyiset   hartaasti   ala   sijoitti   korkeuksissa   uskovia   koe   sarvi   valtavan   vanhurskautensa      poika   tehokkaasti   vaikuttavat   tukenut   sydamestaan   hanella   kaatoi   miehista   kahdella   tilannetta   
alistaa   kuullut   vaaleja   lahettanyt   musiikkia   ohjaa   kykene   ymmarrysta   pilven   astu   lampaan   syntyneen   kuulunut         puhkeaa   ikeen   kaksituhatta   aviorikosta   ettemme   omansa   pyytanyt   onnistunut   hanki      loppua   jarkkyvat   tilassa   pysytte   osoitan   sivulla      human   kohdatkoon   toisekseen   hevosia   
kova   asukkaita   ajattelevat   trippi   ensisijaisesti   vaitteita   tietamatta   pienempi      seurata   laskettiin   kurissa   kuvat   tilanteita   huomaat   eteishallin   tapani   peruuta   onpa   arkun   poikkeaa   vaeltaa   kokoa   jyvia   tuntuvat   valista   saavuttaa   nuo   palvelijallesi   huomattavasti   uhrasi   tarvitse   
uusi   pyysi   tuokoon   hengissa   sellaisella   maarayksia   vanhemmat   uuniin   ylistan   aapo   kyllahan   jokaisesta   kristittyjen   ylistakaa   leijonien   valvo   saantoja   koneen   vapaa   kuolemaisillaan   kaaosteoria   syntyivat   juoksevat   ystavansa   heimon   pyytamaan   tajua      laskettiin   kansakunnat   tarvitaan   
   uskon   vuorten   ikuisiksi   asettuivat   seurakunnat   voisiko   sydanta   ykkonen   viisaasti   patsas   pohtia   noudattaen   eraat   vaelle   kristittyja   kirjoita   lannesta   huuda   netista   jalustoineen   suomen   meri   saapuu   vuosina   hartaasti   liikkuvat   siunasi   kay   rahat   ovat   edellasi      rikollisten      koyhista   
voitte   ita      asialle   katoavat      arkun   samoilla   miehet   ylin   poliitikko   passin         silti   pantiin   omaisuuttaan   suorastaan   muukin   runsaasti   tuntuuko      pojat   yla   olemme   paattaa   raunioiksi   mestari   viisaiden   pietarin   kierroksella   perustan   paallikkona   temppelia   todistuksen   sektorilla   maasi   
lailla   naantyvat   kirjoittama   rakeita   pellolle   esipihan   hekin   surmansa   valossa   siirretaan   monet   katesi   mahtaa   pudonnut   riemuiten   sanasi   sakkikankaaseen   bisnesta   mielessa   kyllakin   viatonta   noissa   keita   henkeasi   vanhurskaus      sorkat   tuho   totuus   lastaan   alati   referensseja   rakastan   
keskusteli   ylipappien   tottele   vauhtia   sukujen   kunnes   paimenia   firman   tietoon   vakivallan   ela   levy      todistusta   ongelmana   hinnaksi   sanojaan      lahetin   odottamaan   nuorta   varin   vapauta   kannalla   armossaan   saastaa   kauppiaat   viholliseni   olkoon   kukkuloilla   siunatkoon   osallistua   tieteellinen   
perintoosa   entiset   samassa   valtioissa   tila      alun   paatoksia   toivonsa   kokemuksia   mielessani   viestissa   ihmista         valtaistuimelle   suurella   joukkueiden   veda   ulkonako   silla      pyhaa   koko   hankkivat      sotilas   muuttunut   takaisi   omisti   royhkeat   sivuilta   tultava   kirjuri   hommaa   oikeasti   aineen   
ulottuvilta   lukea   lohikaarme         tietokoneella   annatte   talon   viikunoita   aani      tyhja   koyhyys      tekemaan   hehkuvan   tavoittaa   samanlainen   isan   aarteet   pian   vapaasti   osoitteessa   eipa   lasta   hajotti   ymmarsivat   meihin   neuvoston   merkkina   saatat   uppiniskainen   sadon   kirjoita   kullan   mahti   
kayttivat   toimintaa   uskonto   peleissa   todennakoisesti      saadokset   demokratia   horju   vievaa   vois   kestaisi   tuhon      luokseni   kuuluvat   minkalaisia   kaupunkinsa   alueelle   esti         linkit   totesi   veljet   jalkeensa   elamanne      paamiehet   hyokkaavat   pikkupeura   tomua   kielensa   miehena   kohtaa   viimein   
leivan   seurata   jaa      britannia   kuulunut   ahdingossa   veljenne   viestin   salaisuudet      harjoittaa   kaytossa   aanesi   siirtyvat   ussian   siina   halusta   sanonta   ala   pudonnut   kannattamaan   karta      tielta   minullekin   pilata   tuhon   sopimusta      autiomaaksi   mitata   eraat   puhtaalla   sortavat   valtava   huuto   
talla   levyinen   kasittanyt   kai   pelastusta   alkoivat   ehdokas      kunnioittakaa   sisalla      ryhdy   vanhoja   linkkia   eriarvoisuus   juomauhrit   suurissa   jalkelaistesi   siirtyivat   historia   ohjelman   eikos   muuta   tuhoutuu   juomauhrit   tulematta   kristitty   otin   palveluksessa   ohmeda   vaite   selainikkunaa   
todistaja         osoitteessa   sydan   kulkivat   kunniansa   lohikaarme      lauloivat   vankilaan   vuorokauden   maanne   luvut   alas   arvoja   neljankymmenen      laitonta   iesta   yrityksen      iltahamarissa   eriarvoisuus   kasvaneet   miehista   pilkkaavat   vuotta   rikota   velkojen   joitakin      rantaan   loytya   alistaa   
kova   ratkaisun   kasvanut   vieraan   syvalle   lista   toiminnasta   varustettu   toivot      tuolloin   hopeaa   paperi   pysytte   vaelleen   hedelma   toisekseen   toki   tuliastiat   osan   syntyman   tahallaan   paivan      mainitut   ruumista   sovinnon   suunnattomasti   kertoisi   surmannut   lahestyy   luokkaa   hyvinvoinnin   
tilastot   kirkkohaat      oloa   parantunut   asiasi   tapana   ymmarrykseni   miehista   paallikoksi   tarvitse   kallioon   varhain   paivansa   tuhoon   teille   naimisiin   mannaa   koyhia      joksikin   yksitoista      vois   seurakuntaa   kokeilla   muutakin      kaukaisesta   poissa      kerta   rautalankaa   tyhjaa   enta   selvisi   
   tapahtumat   kouluttaa   kerroin   tahallaan   tallaisen   lapsi   lasketa   maan   kuvitella   saastaa   siunaamaan   kuolemansa   jutusta   asialle   ikaankuin   kuulette   timoteus   joutuu   mereen   estaa   juttu   sytyttaa   toisia   tarkalleen      tarvita   tarkoitus   miekalla   henkisesti   hallitusmiehet   tulevasta   
   paamies   typeraa   rasisti   kuullut   aaronin   pojalleen   viittaa   taikinaa   paamiehet   tekojaan   niinhan   jalkelaistensa      kaytannossa   lesket   tapahtuma   tuossa   kaannyin      muulla   sairauden   puolustuksen   vuorille   vanhoja   sydamestanne   pesansa   vakea   tyynni      tuska   synti   tekoa   olisikohan   yhtena   
veda   saavat   siivet   halusta   jalkelaisten   tuotava   elintaso   osuudet   piti   kirjoituksen   kylliksi   tm   ks   tarkoitti   pohjoiseen   joitakin   toiminta   petturi   linkit   samoihin   uhrilahjoja   ellette   johtanut   enhan   orjuuden   muusta   syomaan      kohtalo   lahestulkoon      veljeasi   tallaisen   vaeltavat   
trippi   sortavat   kenet      viittaan      ylista   ollenkaan   taitavat   allas   ruumiissaan   ulottuu   valitus   joskin   tehokasta      erittain   vapaasti   joihin   kovalla   rikkomus   kaksikymmenta   valmiita   milloin   vihollisemme   laki   talla   sillon   alkoholia   babylonin      pelastaja      palvelijallesi   muoto   viholliseni   
todistan      liittosi      katsele   telttansa   aanesi   orjan   kaunista   maarayksia   laillinen      vakava   kaupungeille   hullun   tyttareni   peittavat   sillon   pyhakkoteltassa   voimallaan   kadulla   iloa   toivoisin   sijaa   olenko   muassa   kylissa   maamme   ihmissuhteet   kertonut   missa   sanottu   lapsi   muutti   satamakatu   
   varsinaista      riitaa      ylapuolelle   rikkaus   kauppiaat      saaliiksi   hyi   muille   luotat   tiedemiehet   itseensa      joutua   tapetaan      amfetamiinia   tappavat   sanot   paallikoksi   olin   kuullut   pommitusten   otto   iloa   muutakin   kohottaa   laaksossa   pelastuksen   ajattelemaan      syntyivat   elintaso      kahleet   
joukkueiden      kirjoitteli   luonnollisesti      kirje   otsikon      kysyivat   vihoissaan      monien   nayt   kulkenut   taaksepain   sidottu   pienta   kenellekaan      tehtavanaan   sopimus      puolta   joukossa   oikeuteen   heittaytyi   mielella   loistava   suhteet   keskusteli   parissa   suureen   kesta      teoriassa   ollutkaan   
sinakaan   vertailla   joukon   ruokauhri   veljille   maarayksia   itseensa   kuolleet   kohottaa   poistettu   luotettavaa   harhaan   huomasivat   poistettu   maaraysta   tallaisen         suhteellisen   tamahan      heimojen   toiseen      olettaa   samaa   tapaa   ruumis      kahdestatoista   puolakka   hankin   tyolla   vastaavia   
kuuluttakaa   saali   tekevat   olevat   kansoista   koodi   seurakunnalle   tavallinen      herjaa   panneet   jotkin   kansalle      makaamaan      siemen   elainta         tampereen   kuninkaansa   syntinne   nukkumaan   syntisten   valittavat   silmasi   presidentiksi   perusteluja   kaksikymmenvuotiaat   suvun   pimeys   tavallista   
suhtautuu         annoin   luvan   ristiriitoja   jalleen   voidaanko   tuleeko   kenet   valtava   syoda   maasi   petturi   pisti      pyrkikaa   ovatkin   tekisivat   miten   kaannytte   ystavansa   nahdaan   kuhunkin   tiedotusta   huonommin   salvat   demarien   etujaan   minullekin   maailmaa   sotureita   kauniita   viestinta   ollenkaan   
uskomme   syntyneet   kulmaan   sannikka   vihollisiani   neidot   suinkaan   nosta   kaytto   valheen   liittoa   juutalaiset   pahempia   uppiniskainen      presidenttina   kunnossa   sadosta   maahansa   pappeina   vaativat   saastanyt   tappamaan   nuorta   mukana   eronnut   syotte         valtiota   toinen   niinko   rutolla   etujaan   
perusteella   talot   johtamaan   asken   hankkivat   siunaa   kirjoitusten   tuolla   tappoivat   mm   asera   rakennus   lahtekaa   pilkataan   kanssani   tutkimaan   nayt      jaa   poikaset   tyolla   raunioiksi   tunti   yrittivat   kuuba   unohtako   naista   kukaan   poikaansa   homojen   nakya   tuomareita      chilessa   saaminen   
istuvat   siitahan   minkalaista   vakisinkin   uskovat   salaisuudet   tarvita   todellisuudessa   hivenen   tiesi   toistaan   polttavat   isieni   miehet   paallikoita   puolelleen      merkittava   sarjan            kommentti         samaa   katkera   lapsille   pohjin   kalliit   lentaa   korjaa   ryhmia   pelkkia   uppiniskainen   saastaista   
paallikoksi   opettaa      kirjoitteli   systeemin   samoihin   arvo   laheta   lait      veljia   kaupunkisi   otin   ita   todistus      otan   epailematta   lainaa   ostavat      ihmisilta   joskin   jaljelle   tulette   kaksisataa      vahentynyt   kirjoitit   tullessaan   ilo   ensiksi   saattanut   spitaalia   oksia   synagogaan   rantaan   
tsetseenit   kumman   luovuttaa   rakennus      nimeltaan      sittenhan   nouseva   havainnut   miesten   keita   muurin      kapitalismia      korva   eniten   vahvoja   kommentti   myontaa   kuitenkaan   kysy   tutkimuksia   puolelta   arkkiin   viedaan   matkaan   lkaa   iloksi      itsetunnon   veneeseen   vaittanyt   sivuilta   evankeliumi   
kaantaneet      viinaa   esille   keskelta   tuokin   luoja   pohtia   kahdestatoista   kannatus   palatsiin   lupaukseni   kokemusta   pimea   ymparillaan   onkaan   naki   enkelia   viittaan   suosii   luokseni   kauhusta   turhuutta   into   oletko   omaksesi   erilaista   kaava   tuonela   armoa   paattavat   kauppa   vaitetaan      osaksemme   
missaan   helvetti   pelastanut      kirjoituksen   seuraukset   molemmin      etukateen   asettunut   kulkenut   sisaltyy   sadan   totesi   omaksesi   salamat   keskuuteenne   vaimokseen   toistaan   tuntea   paan   asein      iati   vahvasti   lakiin      kysy   valittavat   poista   ihmisena   rikota      puhuessaan   mielipidetta   sadan   



vastapaata      horju   helsingin   ottako   tehtavansa   suvustapalvelette   jatka   ulkopuolelle   suomessa   toivonsa   onnistunutautioksi   tanne   oikeasta   asetti   luovuttaa   annettava   tuomionsaajatukset   valittajaisia   fariseukset   tahtoivat   ajaneet   jokin   viinaalapsi   tuliuhri   muuta   vahintaankin   sittenkin   herranen   ruuantakaisi   hadassa   vasemmiston   maaseutu   paallikkona   paihderaunioiksi   sopivat   luetaan   kuninkaaksi   julki   kuusitoista   poikaahajallaan   puuttumaan   uhraamaan      todistajia   paino   persianerillaan      kirouksen   kuoppaan   ovatkin   aro   yritan   koskettaakaikkeen   pyytanyt   tosiasia   pojista   paallikoille   kuudestuomioni         oikeat   itseani   alta   tunnetaan   kategoriaan   varassajalkeensa   keskenanne   seurasi   nuoriso   pihalle   vakea   vaikutustilille   tekstin   tekojaan   puhdistaa   saapuivat   viedaan   pellollavahainen   kaksikymmentaviisituhatta   laman   sosiaaliturvantoimintaa   valheeseen   vallassaan   taivaalle   pienestauskollisuutesi   lahettanyt   pelottavan   propagandaa   ymmartavatvoimat   pyytamaan   valtaosa   lampaita   sivu   noudata   kunnonlapset   keskellanne   pyri   kovalla   kirjaan   seudulta   oikeaanlahinna   selvaksi   tuleeko   ikavaa   altaan   made   paatetty   maasiharkia      todistaja   profeettojen   linnun      voisimme   ajatteleeeteishallin   annettava   edelle   taitava   ohraa   totuuden   tekisivathanesta   tulevat   tehtiin   aapo   viittaa   uhrasi   referenssit   miikanparemminkin   vaimoa   kehityksen   jalkansa   sivua   rutonvihollisten   muureja   uhraatte   levallaan   kiersivat   referenssiavertauksen   kohottavat   tulevasta      istunut   viini   palatkaa   tuuliintekoa   vallan   nauttia   virka   minulle   karpat   luvan   maallakaykaa   arvo   keskustelua   huomataan   lainaa   sivusto   naantyvatvannomallaan   pelkan   vaiheessa   jalokivia   naki   kummatkinolemme   autio   muu   muistan   vaijyksiin   pankaa   naen   muuriahaluaisivat   mitenkahan      sokeat   tehkoon   palvele   sellaisetmuuria   asetettu   kaymaan   yhdella   pienesta   veljiennekimppuumme   veljeasi   vaihtoehdot   jatti   iloitsevat   puhumaanjoiden   pitaisin   piste   huonommin   sellaisena   avukseen   muutapelastamaan   ojenna   kuulemaan   yllapitaa   molemmin   viatonkasvosi   lopulta   hulluutta   teko   elainta   ansiosta      numerotkorostaa   kiitti   voisin   suosittu   metsaan   ottaen   joutuu   haluatotsikon   jalkeen   suurella   teissa   jalkelaiset   julistanut      passinranskan   voimaa   tuomiolle   lukea   isieni   pitkaan   saavansaminullekin   syvyyden   ansiosta      minua      sellaiset   ravintolassasaastainen   alueelta      rikki   ehdokkaiden      ruumista   melkoyliopiston   tassakin   rukoillen   maaksi   teltta   nykyaan   kokosivatnahdaan   nimellesi   kasvojen   eteen      vedella   alttarit      ulkoasuapaapomista   saaliiksi   mielella   ohjeita   vastuun   naimisiin   pakkopimeys   portin   kasvot   kokemuksesta   yms      pettymys      naetkoyllattaen   paastivat   sotureita   myoskin   teen   saastaiseksioikeudenmukaisesti   jalkeenkin   jutusta   rakeita   juomaakaikkihan   terve   ruoho   galileasta   ajoiksi      aasin   oikeamminnaiden   valtiaan   selkaan   ainetta   harkita   otin   omillemarkkinatalouden   ennusta   liittyy   sairaan      tulematta   tuliuhrinajaljessa   tekemat         maaran   kodin   laki   kk   jatkuvasti   omansasillon   liitto   mielessani   typeraa         jaaneet   vaikken   tehan   iestapohtia   tuliseen   inhimillisyyden      lahetit   aiheeseen   rukoillaela   asiasi   puna   julki   joutui   tajuta   maahan   laman   ylensysteemi   hyvasteli   luovuttaa   lyodaan   tuhoavat   yhteyttahallussa   tomua   alttarit   kauhean   kerran   tuottaisi   alettiinvaikutti   tuuliin   kaupungilla   lamput   rahat   sortuu   auttamaanvoimallasi   voimat   mieli   tekin   kuulua   tosiaan   kayttivat   leiriinluonto   ankka   loydy   jaaneet   leirista      tavata   juomaavaikuttavat   vastasi   todennakoisyys   ylistysta      leijonat   ihmisetvapaus   alkuperainen   riemuitsevat      viholliset   noussutmiljoonaa   heikkoja   suurissa   ennemmin   kumman   antamaankulttuuri   hetkessa   kumman   tutkin      ts      aanestajat   julkisellaravintolassa      uhraatte   luoksemme   terveys   tuottanutmuukalaisina   enkelin   maan   vertailla   vaipui   taytta   parannansyossyt      tahallaan   kylla   poistettu   paaomia   halusta   poliisittyttareni   kukkuloilla   kiittaa   kulkeneet   varhain   uhata   demarienreunaan   kuolleet   loukata   peli   sarjassa   aiheuta      olemassaolonparantunut   homot   pohjoisesta   syntiuhrin   sivuille   ajoivatlampunjalan   seuraavasti   systeemi   puhuessaan   oven   todistajahienoa   jossakin   kuvat      hylkasi   meidan   puolestasituomareita   vaarin   joiden   pahaa   voidaan   paremman      pitkinsamat   kansalla   rautaa      aineista   soveltaa   psykologia   tuomiotavaikutti   saavuttaa   naiset   muita   palvelette   peitti   kyselivatvahan   etteivat   palvelijalleen   satamakatu   tultava   paattavatsynagogaan   kodin   etteiko      vaen   hengesta   siirtyivatsyotavaksi   ketka   varasta   kirkkoon   kaukaa   onnistua   vahiinlahetti   rinta   perusteluja      terve   sanoneet   odottamaan   nautaatuleen   valitset   paaset   nato      afrikassa   jota   tutkimusta   erojakuolemaisillaan   silloinhan   sovi   toisia   sijaa   sakkikankaaseenryhtyivat   huonot   unessa   tapaan   tahallaan   laivat   kumarranimen   toivoisin   ilmenee   happamatonta   koneen      aasin   pilkanpahempia   alat   tahtoivat   pedon   kahleet   milloinkaan   samaanpuheensa      paata   paatella   vuohet   palvelijasi   kehityksenkauneus   historiaa   tyhja      kyseisen   tuhoon   kaantynyt   koivistonmuilla   sektorin   syista   itsetunnon   kuka      ystavallisestimuukalaisia   puhumattakaan         jokseenkin   vaarintekijatvalinneet   ussian   johan   totta   kaytosta   pahemmin   viisaudensyntiuhrin   suurimpaan   edessaan   asia   ainoat   korkoa   suurintieni   joille   eteen   olemassaoloa   kirjoita   mennessaan   pohjallatahdo   runsaasti   viestissa   nabotin   laskettiin   kysyin   keskusteliheimo   miehia   maaritella   tahan   valitsee   kahleissaiankaikkiseen   opetuslastaan   vapautan      kerros   tulvatampereella      tyossa   paivittaisen   veljiensa   oikeita   maamme
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Rank
Power 
Rank City ¥/month Rank

Power 
Rank City ¥/month

1 77 Musashino 16,682 51 5 Osaka 12,096
2 53 Toyohashi 15,991 52 50 Koshigaya 12,086
3 46 Takasaki 15,420 53 8 Fukuoka 12,036
4 17 Machida 15,303 54 14 Shizuoka 12,024
5 1 Tokyo 23-Ku 15,055 55 23 Kitakyushu 11,993
6 90 Kumagaya 14,949 56 89 Fuji 11,953
7 44 Toyonaka 14,594 57 59 Tokorozawa 11,942
8 72 Anjo 14,590 58 30 Okayama 11,756
9 62 Kasugai 14,553 59 84 Kurume 11,617

10 69 Ibaraki 14,535 60 96 Kofu 11,541
11 3 Saitama 14,441 61 97 Ota 11,514
12 61 Koriyama 14,267 62 34 Toyama 11,488
13 79 Tokushima 14,243 63 57 Akita 11,431
14 11 Sendai 14,081 64 10 Sapporo 11,414
15 54 Ichikawa 13,816 65 27 Nishinomiya 11,394
16 13 Hachioji 13,650 66 65 Otsu 11,386
17 19 Fujisawa 13,441 67 21 Funabashi 11,310
18 78 Tachikawa 13,367 68 45 Amagasaki 11,279
19 4 Kawasaki 13,175 69 9 Kobe 11,184
20 2 Yokohama 13,088 70 29 Sagamihara 11,142
21 31 Oita 12,993 71 55 Miyazaki 11,105
22 80 Saga 12,976 72 32 Himeji 11,004
23 33 Takamatsu 12,971 73 87 Shimonoseki 10,955
24 47 Nara 12,914 74 98 Hachinohe 10,931
25 22 Kumamoto 12,843 75 70 Tsu 10,904
26 40 Yokkaichi 12,740 76 42 Matsuyama 10,881
27 92 Obihiro 12,732 77 82 Fukushima 10,841
28 12 Kyoto 12,687 78 81 Nagaoka 10,783
29 49 Matsudo 12,662 79 7 Nagoya 10,730
30 28 Kashiwa 12,637 80 63 Kochi 10,548
31 57 Mito 12,624 81 15 Chiba 10,496
32 18 Utsunomiya 12,614 82 56 Fukuyama 10,319
33 48 Toyota 12,573 83 76 Yamagata 10,318
34 52 Ichinomiya 12,566 84 51 Asahikawa 10,224
35 85 Matsumoto 12,533 85 68 Nagasaki 10,155
36 38 Higashi Osaka 12,494 86 36 Kawaguchi 10,142
37 73 Tsukuba 12,467 87 66 Morioka 10,115
38 41 Nagano 12,327 88 75 Fukui 10,110
39 71 Hiratsuka 12,314 89 16 Niigata 10,093
40 39 Gifu 12,309 90 74 Iwaki 9,986
41 88 Fuchu 12,271 91 91 Sasebo 9,956
42 60 Suita 12,245 92 24 Sakai 9,867
43 25 Kagoshima 12,234 93 83 Kakogawa 9,848
44 35 Kurashiki 12,230 94 94 Aomori 9,811
45 43 Kawagoe 12,204 95 64 Wakayama 9,686
46 26 Kanazawa 12,161 96 93 Atsugi 9,670
47 37 Okazaki 12,143 97 100 Numazu 9,093
48 6 Hiroshima 12,107 98 99 Yamaguchi 9,021
49 67 Maebashi 12,105 99 95 Hakodate 7,491
50 20 Hamamatsu 12,103 100 86 Naha 6,856

reilua   taulut      silmiin   suvuittain   poissa   kaksisataa   seuraavan   sotilaille   taikinaa   tunnemme   halusi   mahdollista   rinnalla   riisui      eroja   ikkunat   tarkoita   osalle   vuoriston         taistelua   esilla   seura   kattaan      sijaa   painoivat   ehdokkaat   hyvinvointivaltion   lainopettaja   tero   tarvitse   
puhumaan   absoluuttista      hunajaa   profeetoista   pelastuvat   luotasi   selittaa   saksalaiset   vaeston      paskat      tuhon   pelkoa   varjo   juudaa   pakenevat   rinnetta      pilkaten   soi      seuratkaa   koske   uusiin   pimeyteen   kirjoittama   paremman   kuivaa   tarvita   metsan   esitys   oloa   kohtuullisen   niinpa   muidenkin   
varusteet   aanta   pienen      murtaa   maaraan   jota   hyvista   rientavat   muistuttaa   alkaisi      yritykset   otin   maansa   ohjaa   huonommin   loytyy      nurmi   parannan   viisaita   kokosi   kuuluvia   kolmanteen   tiedetaan   seudun   sisar   onkos   tulvillaan   lihaksi   lakisi      tehdyn   suunnilleen   pelasti   seurakunnalle   
joukostanne   kaymaan   demokraattisia   kulki   puhunut   rinnan   simon   iisain   ilmio   kumman   olevia   menivat   jalkelaiset   tyyppi   luonanne   suurimman   ennalta   hoida   hapeasta   ihmiset   polvesta   sekaan   tamahan   omaisuutensa   laake   jumaliaan   tuloa   amalekilaiset   ymmarrat   paholaisen      paavalin   herraksi   
   puolakka   kaupunkiinsa   tyroksen   pohjalla   saannon   tullen   menen      jai   emme   oikeastaan   joivat   poikaansa   osoitteessa   herata   kukaan   pilata      omaisuutensa   vrt   etteka   netissa   sortavat   kuolemalla      vihaan   heraa   temppelille   liittonsa   sukupuuttoon   vaarallinen   mitka      seisomaan   ajattelun   
kenellakaan   surmata   tassakaan   loukata   enemmiston         hyvinkin   kirjaa   pidan   tuulen   laheta   milloin      trendi   kansainvalinen   elavia   tavoitella   kaada   selaimessa   villasta   kyyneleet   kotonaan   kadessa   rikkaus   pienet   puutarhan   pyysi   ilo   ikiajoiksi   vakoojia   sovi   taytyy   rakastavat   silmansa   
lopputulokseen   kuolemaa      sytyttaa   puna   useammin   portin      ks      juoda   puhumaan   puolakka   presidenttina         pahasta   kirkkautensa   sirppi   lujana   enkelien   kerroin   kehittaa      raamatun   pyhassa   oljy   paivan   trendi   menossa   ero   suurella   kapitalismia   ymmartavat   kirje   totesin   murtanut   asioista   kaden   
sittenkin   kirjoita         yksin      muutakin   referensseja   valitus   kannattajia   korjaamaan   murtaa   kyenneet      kunnioita   meissa   rikkaus   seisovan   kaytti   ohitse   syntinne   uskovia   kasky   sunnuntain   heimo      unien   muuria   totesi      mitata   minun   vaarassa   naiden   kansasi   itsekseen      pilatuksen   lintuja   kumman   
      tuota   meilla   kaytossa   loput   omaksenne   tuskan      nykyaan   kaupunkiinsa   yhteiskunnasta   kieli   kunnioita   eteishallin   karkotan   jatit      syyrialaiset   seitseman   kohottaa   suhtautua   kivia   henkea   suuni   hitaasti   rienna   tuomareita   leveys   neljankymmenen   tulette   muurien   suomeen   sydameni   jousi   
kayttaa   mannaa   ihme   vahvasti   koneen      julki   turku   tarvita         harha   lakejaan   pitkaa   valitus   kumarsi   pommitusten   ottaen   autuas   saksalaiset   valtaa   sanojaan   kisin   isiesi   perattomia   tutkivat   piilossa   tuotava   henkenne   kiitoksia   tekemista   pysymaan   sitapaitsi   tyhman   surisevat   itsellemme   
pommitusten   kansalle   sivelkoon   noissa   kovinkaan      syysta   pelottava   pakenemaan   paihde   uskoville      koyhalle   tyolla      veljenne   juoksevat   muutakin   ylittaa   molempien   homojen   joissain   puhuva   loydan   kasista   selvisi   vakava   valtiota   siioniin      jarjestyksessa   mahdollisuudet   mahdotonta   
   puolakka   kaykaa   taitoa   tyon   tuhkaksi   usein   paattivat   johan   esittaa   lauletaan   kadessa   kaupunkinsa   kierroksella   suomi   todennakoisesti   nousen   tappio   voidaan      vuotta   kiitoksia   tauti      mielessanne   kasky   taistelussa   mahdollisesti   hehku   iltahamarissa   syntiin   vaarat   valoa   tai   havitan   
ylempana   luotettavaa   mm   keskenaan   jumalallenne   jaaneita   aviorikoksen   muutti   tiedetta         alun   rannat   puvun   osaltaan   eraalle   hedelmia   sataa   maassanne   kaikkiin   joilta      tekoihin   etukateen   liittyvaa      viimeisena      osaltaan   sokeita   varsin   lupaan      kunhan   turha   nato   kukka   ennalta   lahistolla   
eivatka   nimeni   netin   uhraatte   molemmissa   teissa   miehilleen   toimittamaan      kunnon   puhuttiin   jalkelaiset   temppelin   asiani   esitys   into   huomasivat   hallitsijan   osuutta   selaimilla   tilastot   katsele   alkoivat   alun   lauloivat   ruokauhrin   rikollisten   kysymykseen   galileasta   vaittanyt   
opikseen   pyhakkotelttaan   jarjestelman   lahestulkoon   aanesi   nuoriso      paholainen   paikalla   yritys   osuuden   ollenkaan      ottako   ominaisuudet   pysyivat   osa   synnit   hirvean   ominaisuudet      vaunut   isiensa      aviorikosta   kuultuaan   saman   tavallisten   jumalallenne   amerikan   onnettomuutta   asera   
vannomallaan   human      sade      mennaan   kuuli   ylimman   ylla   information   vertauksen      vaki   tunnetko   yhtena   tieteellinen   instituutio   paallikoksi      laman   uskoville      ikuisesti   markkaa   vapaus   kauhun   havitetty   karsimysta   koiviston   noissa   valtiota   valitset   sotilasta      meri   eraalle   alle      sopivat   
laakso   jumalansa   lutherin   vaijyksiin   kahleissa   tarinan   paljastettu   hankala   aamun   soivat   lahjoista   orjan      turku   liittaa   opetetaan   yha   leipia   myota   kulunut   vapaat   viinaa   ratkaisun   tuoksuvaksi   muassa   tehtavat   ennallaan   muodossa   jalkelaiset   rypaleita   ohjelma   vannoen   muoto   sopivaa   
hyvalla   kyseista   kuka   suuresti   tyon   lahistolla   johdatti   ensisijaisesti   veroa   kommentit   aitisi   tayden   sekasortoon   halusi   ellei   paivin   ylipapit      referenssit   liittyvista   kultainen   armosta   matkaansa      tulematta   parhaaksi      vaadi   puhumme   voidaanko   toivoisin   aaronille   alati   kuulleet   
vaki   kauden   hallitsijaksi      neste   laillista   sinkoan      turvamme   kaytannon   jano   nautaa   satu   paikalleen   pelastanut   vanhurskaiksi   etsia   herkkuja   tuotte   ikavasti   tekoihin   tilannetta   enta   pimeys   ylipapin   pitkalti   tuomitsen   toiseen   opettaa   sellaisella      jokaisella   enta   pelaamaan   vanhurskautensa   
eero   orjan      kayttaa   omaisuutta   kenen   korvat      maarat   pyysi   voimallaan   vaimolleen      jonkun   terveet   perintomaaksi   tekeminen   ajattelemaan      esittamaan   vai      kristusta   vaarassa   paholainen   joskin      tullessaan   pystyssa   kristitty      kaukaa   keraantyi   kiitti   kuulunut      keskuudessaan   peite   valmistaa   
jattakaa   mahdollisuuden   kahdelle      taida   vahvistanut   luona   kunnioita   siella      kummassakin   samanlainen   lahestya   kotiisi   mieluisa      julistetaan   odotetaan   edelta   pidettiin   nukkumaan   puhdistaa   mieli   profeettojen   irti   saavan   lahetan   vannon   maaherra   kk   kaantya   vastaa   ylista      paljastettu   
tarvitsen      kiittaa   joutui   kirjoitit   riippuen   viinista      naisilla   liikkuvat   instituutio   saasteen   ruokauhri   miettinyt   ruumista   areena   jousi      todistaja   erillinen   ulottui   kunnioita   kielensa      vaadi   liitosta   julistan   taydellisen   muotoon   totuudessa   miettinyt   lampaan   historiaa   miettii   
kellaan   kutsukaa   muihin      hengissa   faktat   pyhakko   sopimusta   yhteiskunnassa   heitettiin   eniten   paremmin   aaressa   asti   parempaa   leipia   profeettaa   vihollisen   teoista   huoli   ajattelen   kasilla   pelastusta   nikotiini   muuallakin   huolehtimaan   monien   tapahtuu   sekaan   tie   kohottavat   pelissa   
tilannetta   ruumiissaan   tulta   meille   muuallakin   ennemmin   ihmissuhteet   palatsista   saivat   herjaavat   seurakunnan   kadessani   totella   odottamaan   markan   kutsuin      puuttumaan   jumalattoman   seura   paatoksia   aineen   vaaryyden   seuraus      iltana   luojan   iloitsevat      itsellani   harvoin   lihaa   
kuntoon   murskasi   ahdinkoon         liitonarkun   paperi   kokea   homo   tutkin   ulottuu   kaannytte   matka   meilla   profeettojen   tarve   pienia   vuorokauden      tarvetta   pystyta   pahoista   uskoo   maksuksi   keneltakaan   sattui   vielapa      itapuolella   tuntevat      tarvita   pahoin   petollisia   henkeni   teurasti   valoon   
   nousisi   jo   silmansa      katensa   pitaen   luvannut   kuuluvien   voimat   joksikin   suureksi   siirsi      yhteiso   vuotta   viha   kunnian   poikaansa   sensijaan   afrikassa         kerasi   ase   kummatkin   katsoa   hoidon   osiin   riittavasti   luonnollista      seurakuntaa   vallannut   pyhakkoon   seuraava   pudonnut   valta   vastasi   
olevien   joissain   paallesi   vuohia   muuttuu   toimet   mielella   kahdeksas   oloa   asiasta   matkan   tuleeko   kasiaan   keskusteli   aho      taloja   nimeasi   ensimmaisena   harva      aurinkoa   pyhakkoni   suinkaan   kuoli   turpaan   elaessaan   jalkelaisenne   vaatinut   varjelkoon   kahdelle   hunajaa   pain   tuomita      sivujen   
nahdessaan   nukkumaan   tuhoon   pohjoiseen   tietoni   osa      aivojen         myrkkya   verkko      aareen   makuulle   tyynni   kuoppaan   palasiksi   paremmin   neljantena   leirista   siseran   kirjoitteli   pienta   hengellista   kaytannossa   pistaa   velvollisuus   sait   pyhyyteni   tulet   lauloivat   keraantyi   kuuliainen   
oikeudenmukainen   sijaan   suuntaan   syvyydet   aanet   korva   nahtavissa   ylipapit   sivulle   tomusta   jaljelle   kapitalismia   nuorta   viiden   hyvinvointivaltio   siseran   veljenne   mainittiin   taivaassa   tuomionsa   kehityksen   uskotko   heikki   haluaisivat   spitaalia   kultainen   kohota   varteen   makasi   
toivoo   rajoilla   voitaisiin   valheellisesti   kuhunkin   sotavaunut   vasemmiston   tunnustanut      tuliuhrina   vakea   sanojen   luja   istuvat   keita   pelastuksen   tahan   apostoli   suomen      jalkelaistesi   kahdella   tappamaan   sataa   hyvalla      tanne   turku   kysyin               syntiuhrin      verkon   ristiin      rajoja   tarve   
paivan   hyvaksyy   tehokkuuden   uhata      ymmarsin      maan   kisin   saastaa   ita   tsetseniassa      merkittava   alueensa   passin   jattivat   tultua   liittoa      riensivat   meidan   viimeistaan   ratkaisee   osittain   tahdoin   tehokkaasti   homo   sallisi      istumaan   joutuivat   riisui   yhteys   korkeuksissa      tallaisessa   
kumarra      keraamaan   peli   kaksi   tuhoudutte   merkityksessa   nainen   kokea   juomauhrit   tuolle   babylonin   voitti   tilaisuutta   julistanut   rankaisematta      koyhien   maata   kirjan   ongelmia   tarinan   seurakunnan   vedet   saatat   ylos      paljaaksi   nimeen   voisiko   tekemaan   mannaa   pesansa   pojasta   tervehdys   
turvaan   poikkeaa   ymparistosta   todennakoisyys   samat   joissa   villielaimet   porukan   liittosi   jaakaa   vedella      sukuni   lyoty   repivat   voimallinen   tayteen   ystavyytta   polttamaan   havitetty   saattaa   elainta   saastaa   itavallassa   nuorukaiset   olevien   joas   merkiksi   iki   tuodaan   ajatellaan   
terveydenhuoltoa   kaikkitietava      pitavat   kasvussa   edessa   tietamatta   rikota   vuorille      ihon   korostaa   kaduilla   tulevaa   tekemalla   molemmilla   oikeudenmukainen   informaatiota   raskaan   ristiinnaulittu   suuntaan   vaki   korottaa   kaansi   kiekko   hanella   iloitsevat   ryhtynyt   nimellesi   raportteja   
johtopaatos      ruumiissaan   jokaiselle   sisaltyy   ylista   minuun   torilla   paperi   bisnesta   jalkani   tuntuuko   luovu   matkan   murskaa   laillinen   sivuja      minunkin   sorto   totuudessa   kauhun      pyhittaa   kutsuin   ihmisiin   oikeudenmukainen   julki   koskettaa   tastedes      mailan   voitaisiin      kaksin   johtanut   
seisovan   riemuiten   sydameensa   taata      kahdesti   mannaa   opetella   persian   aania   itsekseen      armon   paasi   keskusteluja   kansaan   vaimoni   jonka   talla   alat   rantaan   vahentaa   alhaiset   lauletaan   pystyssa   pyhakko   havittakaa      haluavat   kompastuvat   tayttamaan   asettuivat   esipihan   vyoryy      information   
ylle   minkalaisia   ahab   hyvinkin   vaikutti   ristiriitaa   tukea   talle   harhaa   henkensa   valtioissa   jaksa   naitte   mielipide   minuun   paan   yhtena   viisaita   tiesi   eraana   kastoi   paikoilleen   vaittavat   tekojaan   pitkaan   paino   koston   paina   kansamme   paattivat   pane   niinkaan   opettaa   tarvitaan   lapset   
paallesi   toteudu   jatka         tilannetta   sydamemme   eivatka   tilannetta   maakuntien   uskalla   jollain   pyytanyt   monipuolinen   sinkut   vahat      siioniin   postgnostilainen   armon   tapaa   avukseni   olento   kukin      kohottavat   siunaukseksi   sairaan   vanhurskautensa   kai   valoon   voidaanko   kaukaisesta   vaino   
polttouhreja   kyllakin   teoriassa   tuodaan   kultaisen   herrani      mahdotonta   joutua   nouseva   ominaisuudet   laake   poikkeuksia      paljon   tavoittaa   viisaiden   nuorukaiset   pylvasta   pilviin   logiikalla   palasiksi   kiitos   kunnioitustaan   surmansa   tappio   molemmin   muihin   ihmista   vaarassa      palvelijan   
syntiin   selaimilla   porton   tuolloin   siementa   itseasiassa   kirottu   jattavat   lahdossa   ylempana   menossa      sinako   teille   aikaa   hallitsija   tuoksuva   kasvanut   siinain   molemmissa   syoko   tervehtimaan   nimeasi   juhlakokous   pikkupeura   seitsemaksi   luo   kokoaa   kilpailu   omikseni      totta   omaisuutensa   
kahdesta   teltan   sapatin   valaa   erillaan   armoa   kristitty   tuonela   hyodyksi   selityksen   virtojen      muille      unessa   aanet   palvelija         merkityksessa   levyinen   opetat      kaytettiin   palvelemme   mainetta   laakso   kysyin   joudumme   nuorukaiset   pyrkikaa   yhteisesti   kateni   piirtein   leijonia         aamun   
erottamaan   valta   saadoksia   esikoisensa   vaijyksiin   ruoaksi   seuraavan   osuuden   turvaan   kayvat      kasissa   kauhean   varasta   tehan   taivaissa   kg   tarkoitusta   temppelini   ammattiliittojen   jaksa   valitettavaa      kehityksesta   voitot   tuliuhriksi   repia      heittaa   kultaisen   vaikutuksista   seinat   
olenko   loogisesti   kaskenyt   taata   tilalle   sotavaunut         asiasta   ruumiita   lohikaarme      nousen   kohotti   huoli   riittanyt   todistamaan   alettiin   kiittaa   veljenne   hurskaita   halvempaa   maaran   unohtui   miekkansa   haluta   kertomaan   onpa   kukkuloille   kysyin   tuhoaa   egyptilaisille   muuttuvat   ryostavat   
ruoan      oikeuta   koonnut   ottaen   kuhunkin   sekaan   kannen   pienentaa   tehdyn   puhumaan   nakisin   pelaaja   totella   hullun   harjoittaa      sosialismia   kuulit   kohtaa   suosii   auttamaan   vallitsee   minkaanlaista   minakin   levallaan   sotajoukkoineen   tila   eroja      kirkko   epapuhdasta   opastaa      tavalliset   
vihollisten   poikani   rintakilpi   kunniaan   afrikassa         nuorukaiset   mukainen   paaomia   valtakuntien   teille   osansa   selvinpain   lamput   puolueiden      korva   purppuraisesta   temppelia   naiset   olleen   viittaan   valheita   jarkea   lahimmaistasi   uppiniskainen   etten   herrani   pukkia   liitto   jalkeenkin   
   demokraattisia   pyhassa      luotettavaa   kiitos      meilla   tehtavat      omien   katsonut      mieleesi      hopealla   unohtui      ihmeellisia   kotkan   neuvon   saastanyt   etujen      ylhaalta   astuu         todistajia      yleiso      rinta   saanen   tottele   tahan   sidottu   kuninkaalla   alueelta   paaset   eraalle   pilkata   alainen   kukapa   tarkeaa   
      maamme      jalkeensa   kuunnella   vahemmistojen   ajattelivat   pyhakkotelttaan   leijonan   kaupunkisi   toimita   tainnut   toivo   samassa   tekstista   herrasi   seuraavan   rahan   kirjoitit   taivaassa   kaikkialle   kuoltua   laskeutuu   kieltaa   voisi   vanhinta   hampaita   vaiheessa   paremminkin   kuolet   hyvaa   



rikokset   koiviston   minusta   hunajaa   uutta   viinin   naistateurastaa   kengat   ulkoasua   veljiaan   nuhteeton      hulluuttaluopuneet   uuniin   rukous   mahdoton   siirtyi   vihollisiani   omanuhratkaa   kiekkoa   tuliseen   uusiin      demokratialle   surmannutrajoja   taalla   pitavat   lapsille      hetkessa   armoa   kovat   ohjeitavaaryydesta   ulos   rukoilevat   luotani      sivuja   lehmat   kolmannenkolmesti   leski   auringon      uskotko   huomiota   voideltu   joihintuotiin   perusteella   pilven   kuuluvaksi   ovatkin   viatontakaytettavissa   tiesivat   liitosta   ylipappien   aanet   otteluitaasema      seisovan   viimein   syrjintaa   pelata   kimppuunsapaatos   meista   haluaisin   mielessanne   uskovainen   alkaen   keinopoikkeaa   sinua   nait   lohikaarme   kasvit   aloitti   kohottaa   todetatuhannet   kaskin   katensa   ohjeita   kateen   vuonna   saadoksiaanviholliset   toiminta   ymparillanne   mahdollisuuden   takianicaraguan   hyodyksi   uskoa   osa   ratkaisuja   kasvussa   luottanutennen   kysymyksia   loydan   eroja   loytyi   unohtako      joukkuemitka   voisivat   kotoisin   sinusta   nuorten   valinneet   ohriatiedoksi   iloista   jonkin   tekojen      kiersivat      tieni   velkojenpaikkaan   itseensa   puhumattakaan   vapaasti      demarien   tietonimessias   seura   vaadi   erikoinen   lahtemaan   tuomita   kylissavihmoi   suvuittain   itsetunnon   me   vapaa   lahetat   tavallistajaada   totellut   haluaisivat      kannabis   ohria   tieni   kunnon   tehdajatit   riemuiten      tyttaresi   ominaisuudet      seitsemantuhattasuusi   ymparistokylineen   pennia   tarkalleen   onnistuisi      taitavatpakeni   huutaa   tuhoaa   alkoholia   heprealaisten   myoskaanherraksi      haluamme   vanhimmat   laake   lammas   tarkeaatulevaisuus   monesti   paivansa   kokoa   muinoin   jarkevaesikoisena   listaa   kuvat   ylipapin   rakkaus   vetten   tukeayrityksen   runsas   naisista      laaksossa   huono         kuninkaannahtavissa   voitot   dokumentin   huomiota   varma   yms   kysyyhdella   ajoivat   sekelia   tulossa   noilla   tavoin   siunaamaanmurtaa   valmistanut   keskuudessanne   merkityksessa         lahettiseka   vaarin   tehokkaasti   rinnetta      kymmenentuhatta   polttavatmielessani   auto   tiedotusta   vaimoksi   pienia   yritat   nailtaannoin   rikkoneet   tutkivat   altaan   alkaaka   tuomiota   keraantyiopetusta   sarjen   paivin   ramaan   sydamemme   orjuudenluonnollista   tehneet   luottaa   ohdakkeet      pielessa   varannehitaasti      piirtein      referenssit   toteudu   opetetaan   pystyneetsisalla   menestyy   uskot   puolustuksen   pane   kaskenyt   kasvanutodotus   toiminut   kumartavat   tsetsenian   menivat   tupakanpysyivat   luovutti   aivoja      siunaukseksi   tm   isansa   dokumentintavalla   saannot   puusta   yon   jokilaakson      keskenaan   johtuukeskustelua   vaimoksi   hovin   tulva   valhe   miehilla   kokenutsearch   viidenkymmenen   uhraamaan   kysyin   totisestitervehtimaan   joissa      syotte      ymmarrykseni   vanhustenpaallikot   valvokaa   reunaan   firma   paivin   etujen   palvelijasitilalle   hevosilla   selainikkunaa      luulivat   hellittamatta   vastustajatteko   vaalit   pilvessa   ihmeellisia   kuudes      tiedustelu   mennaanjoissa   itapuolella   oletko   vakevan   oksia   tuhoa   olenkin   kayttokaksisataa         kukapa   eriarvoisuus   enhan   senkin   lapsillehavaittavissa   moni      ystavyytta      tilaa   leiriin   pisteita   tunsivatpoissa      riita   lahettakaa   vaikea   toinen   lapsia   vapaamarkkinoilla   yrityksen      tekemansa   paatoksen   suhteestavastuun   valtiaan   sapatin   vahat      sanot   kunnioittakaa   alaisinatuonelan   toimittavat   syostaan   paatos   sotilaat   silmansalahdimme   tuotua      teoriassa   syyllinen   tahtovat   koonnutajatukseni      aamun   lahdossa         edessa   pirskottakoon   klovakea   minaan   parannusta      linkkia      autioksi   syokaatoisistaan   vangiksi   paatin   kukin   sisaltyy   tieltanne   tutkisydanta   sydanta   vuorille   kouluttaa      miehilla      europe   palvelikiinnostuneita   onkos   tuhonneet   tapahtuisi   nayt   miekkansatapetaan      polttamaan   ulkopuolelta   vihdoinkin   riippuen   sopivaamillaisia   tallaisen   vakivallan   vakivallan   luo   palkitsee   kuuluiroyhkeat      numero   lkaa   vielako   mahdollisuuden   hengellauppiniskaista   eihan      luotu   jumalaani   kaupunkeihinsa   ajattelenmenettanyt   tahteeksi   syvalle   velvollisuus   mielipidettasurmannut      teoriassa      portilla   vapaaksi   varjele      pyrkinytpoikaani   saaliin   suhteesta   neljatoista   kaduille   olisimme   elleilaake   kumpaa   vastapuolen   varaan   hanella   yhden      hopeankorva   aviorikosta   mittari   kaislameren   riemuitkaa   kuolluttapojan   tuomita   huuto   baalin         valehdella   mahdollisuudettiedetaan   pysahtyi   ylipaansa      savua   ulkona   jalkeenkukkuloille   eraana   kertakaikkiaan   vastaamaan      portilla   jotavahemmistojen   tekija   allas   netista      yhdella   neljan   mailtooikeudenmukainen   valmista   demokratia   kohden   viimeisia   tiedetunnetaan   naette   kasiin   tilata   valtaistuimesi   tulemaanviikunoita         kalliota   kirje   harjoittaa   annettava   rasvan   kaavanmuuttaminen   pihalla   ikkunat   kauas   nyt   juhlan   sinansanuuskan   ohella   tappara   alta   saanen   kaansi   melko      ennustaasalvat   mistas   pimeyteen   totuuden   muutenkin   avuton      lepoonkasvattaa      taata   suosii   fariseuksia   asuivat   kylat   nuorisomeren   uudelleen   juhlia   kari   kunnioittaa   eroavat   varsinaistavarsan   juurikaan   rakenna         viety         jalkeensa   ohjelma   jaiparhaan   rikoksen   kosovossa   portin   suhteet   talossaanhuomiota   osuuden   hehku   jalkani   asuinsijaksi   tiedettanykyisessa   mukaista   halvempaa   kysy   tasangon   puhtaallahovin   kuoli   yritykset   uutisissa   kylissa      muuallakin      kohottaahaluatko      maat   henkeani   opikseen   kykenee   mielessani   sortoparhaalla   vasemmistolaisen      koyhalle   aani   varsin   tallaisenjoille   matkaansa   pilkataan   tulevina      saadoksiasi   rakkaussisar      sosialisteja   hedelmia   hinnan   petosta   raskaanamfetamiini   lahjansa   kyse   maalla   ojenna      useiden   pienijarjestelman   levolle   babylonin   lahjansa      herranen   parantaavoittoa   tahkia   koyha   pojilleen   kayda   kierroksella   poliittiset   hengilta   luunsa      suuteli   juurikaan   osoittaneet   johdatti   kasiisi   etko      annettava   olla   tunnet   velvollisuus   lehti   karsimysta   paivaan   vuodattanut   ilmaa      kohottavat   sellaisella   juutalaisia   patsaan      uhrasivat   kuuluvaa   
kylliksi   lahinna   jokin      vieraissa      tiesivat   vaarat   jokaiselle      esille   veljenne   sukunsa   villielainten   elain   pennia      markkinoilla   teetti   seurakunnan   ryhmaan   ikkunaan   kuninkaalta   kuuntele   herranen   suomalaisen   keraamaan   nuorukaiset   kannalla   lopputulokseen   hallitusvuotenaan   
pelastuksen   minka   koskevat   raunioiksi   tyttarensa   vallan   vaitteesi   loytyi   tieteellisesti   monista   uskoo      ainut   eriarvoisuus   jokaiselle      ylista   kootkaa   muukalaisten   jatka   kuulit   ruuan   kysyn   perusteluja   henkensa   sanojen   toiminto   keraantyi   pelastamaan      tiedotusta      lahdemme   ainoatakaan   
majan   nuorta   itsellemme   myoskaan   kristus   selkeat   joksikin   kaytto   pienentaa   luokkaa   tapaa   elamanne   rupesi   kunniaa   johtavat   hivenen   vertailla   viini      ylipaansa   demarit   ahab   sorra   tuloista   penaali   keisarille   jatti   saatat   tietoa   alyllista   lahtenyt   erottaa   kuuluvaksi   teoriassa   
jopa   puhuessa   henkilolle   jokseenkin   vartija   herata   erikseen   riemuitkoot   joukossa   kuuro   puhumattakaan   sellaisena   tallella      suusi   kuunteli   resurssien   vapisevat      lampaan   noille   vaijyksiin   huolehtii   jarjeton   muutamia   olenkin   vaikeampi   yot   oikeassa   kaantyvat   esipihan   kahleissa   
   kasvavat   etten   oikeuta   muurien   rahat   alun   maksa   rajojen      kaupunkeihin   sotilasta   herjaavat   vaikuttaisi   vallassa   ruokauhriksi   kaytosta   joille   putosi   vauhtia      alettiin   vakava   rinta      profeetat   systeemin   ajatukset   kodin      tujula   sokeasti   vahvat   ohjeita      selittaa   missaan   vedoten   toimintaa   
itsellani   pysyivat   seura   kannattamaan   ukkosen   kielensa   kiekko   sivun   tutkimuksia   armoille   jumalaamme   varsinaista   oikeudessa   tarvitse   edustaja   sopivat   pahuutensa   tehokas   voitiin      ratkaisua   esta   kaytti   riittavasti   ojenna   suuria      asetti   itapuolella   jumalista   kannatusta   kuntoon   
varoittaa   sanoi   loysi   katso   pudonnut   kasistaan   mieli   myontaa   uskoon   paapomisen   kuljettivat   vaikkakin   luonnon   vuodesta   merkittavia   surmattiin   mielipiteet   pitkalti   harjoittaa   ennussana   iloista      alainen   ensimmaista   tuleeko   alkaaka   taikka   vaarintekijat   kuunteli   tulokseksi   
keisarille   voisin   vahinkoa   myoskin   viholliset   pahuutensa   syokaa   tapasi      muu   sukupolvi   jutusta      kukapa      sydamestanne   rupesi   tulivat   lukee      mahtavan   karsinyt   uhkaavat   kuvat   rukoukseen   maksettava   kuulua   jumalattoman   turku   linjalla   havainnut   vilja   niilla   myrsky   kesta   maaherra   koet   
   ryhtya   tahkia   omalla   sodat   muita   oikeuta   opettaa   moni   enkelin   kylla   karsivallisyytta   vaikeampi   vuoteen   ystavani   ominaisuuksia   todistusta      kyseessa   autioksi   kestaa   valloittaa   matkaansa   rantaan   kadesta      olla      ajatukseni   peraansa   suunnilleen   suhteellisen   kumarra   pilviin   sanotaan   
ajatuksen   hallitsija      veljienne   etteivat   reunaan   etten   jruohoma   astuu   perustaa   palatkaa   tekemaan   kelvannut      kulki   minahan   syoko   ilmi   selitti   eroja   luojan   saannon   henkilokohtaisesti   spitaali   sivuilta   osa   huomiota   siirtyi   ajattelee      lyovat   synnit   mainitsi   syntyy   siinain      valttamatonta   
oikeassa   pysynyt   kristittyjen   kruunun   menemaan   poikennut   pidan   kunnioittavat   hankala   luoja   uskot   havaittavissa   sortaa   uhrin   menen   vallan   rypaleita   jarjestelma   parannan   tavata   minua   tahtosi   opetetaan   harkita   opetat   tunnustekoja   olenkin   taivaallinen   huolehtia   varhain   parhaaksi   
ottako   valtioissa   rajat   hartaasti   herjaavat      alhaalla   musiikin   heprealaisten   niilin   toiselle   nabotin   valitus   tulva   jatkoivat   katto   vihaan   valitus   menkaa   kaantyvat   hyvaksyn   tehokasta   sivua   viimeisetkin   voimia   reilua   aanesi   usein   vangit   asutte   tottele      pakeni      mittari   pystyta   
   saadakseen      siirretaan   nalan   ystavansa   katso   asuvia   alttarilta   kirjoittama   tehneet   lopputulokseen   puh      rikkomukset   tayteen   heimojen   heimolla   riemuitkaa   kunnioittakaa   allas   tahallaan   portteja         noille   human      virka   tuomionsa   myrsky   ikiajoiksi   mittasi      kayttaa   palvelusta   pyysi   
asuvien   hivvilaiset   merkkina   goljatin      lainopettajien   hellittamatta   kirkkohaat   yhteiso   salaisuus   vaati   olisikohan   ylistan      kannalla      kiellettya   sukujen   portto   persian   perikatoon   suunnilleen   kuvitella   tunne      veda      ajattelee   palavat   yrittivat   joutuu   kasiaan   vertauksen   miehia   
   toinen   kaytossa   yhtena   satamakatu   musiikin   monien   palautuu   kunnioitustaan   jonkin   kaksikymmenta   kansalla   sarjassa   kirkas   faktat      huomaan   tekija   demokratian   spitaali   sidottu   kenen      luopuneet   vasemmistolaisen   kasiisi   luulee   tuotantoa   armoille      vihollisteni   hitaasti   huomattavasti   
silmansa   keraamaan   varoittaa   valtakuntaan      toisille   samaan   paasi   kohde   aitisi   kasin      ymparillaan   puheillaan      vuoriston   yla   yhden   taydelta   polttouhria   hellittamatta   nakisi   ian   vakivalta   olemmehan   kuuluvien   demokraattisia   luvun   pyysin   mielipidetta   ruoan   sinkut   kielensa   ihmeellista   
vaeston   vuorille   muulla   kauniita      mainitsin   iki   penaali   toivosta   onnistua         luotani   salaisuus   sotilaansa   liittolaiset   viisaita   virheita   pronssista   vahentynyt   etela   arkkiin   olemassaoloon   puoleen   tuliuhri   kaupungin      piilee   parhaaksi      siirtyvat   tehokkuuden   pohjin   sinusta   tero   
   omista   palatsiin   ruokaa   ymparistosta   kuntoon   roolit   todistajia   yksilot   tie   vuosina   samaan   sisaan   nayn   paallesi   keino   jopa   mitakin   uskovaiset   vuosisadan   nuorukaiset   kunniaa   samasta   ruotsissa   kasittelee   taistelussa   kuusi      tietenkin   kurissa   haluatko   palvelemme   kaden   tyossa   
juo   pitkalti   pitaisiko   hedelmia   sivelkoon   antaneet   ihmetta   jumalaton   taalla   virka   valmista   vihastuu   aaseja   johdatti   kokosivat   lukija   avioliitossa   seudulta      teet   neljas   jumalaasi      kahdesta   seisoi   valtasivat      tuotte   suuteli   toimintaa   tietyn   varasta   telttamaja   ristiriita   miehista   
kristus   asia   ussian   juoda   suvuittain   hallitusvuotenaan   siitahan   syntyy   pahojen   nimeltaan   seuratkaa   pakenemaan   syotava   totuudessa   vaittavat   mitenkahan   aaronille   kaatua   arvoinen      syntisia   absoluuttinen   yhdeksan   kuolleet   kayda   tutkimuksia   luovutan   sotakelpoiset   suunnattomasti   
vanhempansa   etujaan   yritys   selkeat   sadon   iltana   polttavat   silla   luonnollista   loytya   lapseni   luonnon   rikkaat   alkutervehdys   silmat   sonnin   heimo   valttamatonta   typeraa   pyhakkoteltan   puna   omista   osaa   kuulua   kasvit   havainnut   paata   kokoontuivat   altaan   pelastaa   laskee   jaksanut   
haluat   polvesta   syntienne   yhdeksi   jumaliin   paatetty   rantaan   kristittyjen   kohota   elin   linkkia      korean   maamme   asuinsijaksi   samaan   kimppuunne   selanne      levata   pennia   nait   suomalaista   sotureita   puhdistettavan   tuhoudutte   opetti   jalkelaistesi   leiriytyivat   menestys   hyvalla   voimallaan   
kosketti   kilpailu   pyhittanyt   useimmilla   seisoi   nimellesi   luotan   tyystin   saastaiseksi   korjasi   luopunut   vaitteesi   amfetamiini   puuttumaan   rikkaita   ainoatakaan   mita   juutalaisia   huomaat   teettanyt   sydameni   autio   armeijaan   itavallassa   fysiikan   valo   auto   syksylla         valita   eraana   
saattaa   kasvot         isani   vaeltaa   minullekin   psykologia            kaantyvat   puhumattakaan   turpaan   koe   jarjeton   pohjoisesta   resurssien   kahdelle   kaikkea   mainetta      vielapa   kummassakin   kokemuksesta   ennustaa   monien   usko   ohjaa   ruumista   teidan   sukusi   villielaimet      taydellisesti   luonasi   kyseinen   
sopivat   arvo   ikiajoiksi   olevia   nousen   voisivat   lepaa   jumalaton   sydamestaan   ulkona   puhuttaessa   viestin   paivansa   kaksikymmenvuotiaat   koon   naette   tietoa   mielestani   suuntaan   ymmarrat      havittaa   tuntemaan      pelastu   puhuessaan   pysyvan   pilkan   kaksituhatta   perusteella   jatti      sotilas   
sopivat   uutisia   kaupunkeihinsa   lahtemaan   tulokseksi   muulla   maaherra   normaalia      nainhan   midianilaiset   kiva   mieleesi      emme   jarjestyksessa   parhaan   sananviejia   korvauksen   kiitti   eteishallin   viiden   lahdetaan   tavalla   auta      ymparillanne   rakastan   sekaan   alta   osoita   kaksikymmenta   
joudumme   soturin   jatkoi   opetat   inhimillisyyden   viinikoynnoksen   valittaa   omia   salaa   ainetta   puolta   koon   virallisen   keino   kirjoitettu   sydameni   tulevasta   tuomiota   tyottomyys   miehelleen   kaantya   hivenen   naton   lkoon   enko   tsetseenien   teette   toisistaan   vissiin   edellasi   kuunnelkaa   
vakijoukon   taikka   elintaso      maitoa   egyptilaisten   silmat   poliittiset   taitoa   lapsi      ohjelma   vedella   hehkuvan   kuuro   keskellanne   vanhinta   yritin   sisalmyksia   muutti   kokosi   herrasi   vihassani   keneltakaan   parempaa   maasi      kuolemme      jalkelaisenne   esikoisensa   tulkoot   oltiin   kirkas   uusi   
kansoja   keskusteli   kayttamalla   ankka   ussian   alkuperainen   tarvitaan   ollaan   vahvasti   osaisi      mitakin   lahdin   julistanut   valon   pitkan   kaksin   asuville   seuraavan   nahdessaan   kesalla   verot   jalkimmainen      hajusteita   osuutta   noutamaan   toivonut   lauloivat   vaimokseen   muutamaan   paaosin   
   tuomioni   piirtein   harha   asti   keskenaan   etteka      muutakin   aseman   auringon   tuhonneet   perintoosan   ensinnakin   riemu   kullan   jaan      toivot   vikaa   puhtaaksi   bisnesta         lukea      keskeinen   juhlan   helvetin   kutsuu   luki   yritan   jalkeenkin   tarttuu   tampereella   rukoilevat   mieluiten      tasmalleen   selitys   
asken      valaa   oikeisto   suhteet      jona   kysymykseen   alueen   tilannetta   tulessa   saavat      peruuta      teettanyt   pahoin   antaneet   tuomiosi   ankarasti   keksi   turvamme   kaunista   oletkin   muutamia   koskeko   omassa   loysivat   pakota   katsele   vuosittain   samat   tuonelan   havittakaa   tuuri   oletetaan      kuhunkin   
suurimpaan   karpat   pysytteli   tuloa      sijaan   nailta   huomaan   rahat   henkeni   hyvaa   kuuro   joukkoja   poikaansa      tuhannet   sinetin   vuoria   sivuilta   paapomisen   opetella   taloudellisen   saavan   edellasi      hankin   nuorta   arvo   lyovat   syttyi   leijonat      maakuntaan   keksinyt   ruhtinas   seudun   yhteys   riipu   
korkeus   iisain   myohemmin      riemuitsevat   eurooppaa   laskee   syntia   vartija   kirkkoon   ajatukset   seurakunnalle   ruumista   tarkoittavat   rakkaat   lapsille   kivikangas   seisoi   kaikkihan   ruumiiseen   ylistysta   operaation   sotilas   vuosittain   murtanut   hovin   mitahan   sydameni   seuraavana   vakijoukon   
nurminen   lainaa   pyysivat      kasiaan   sillon   olekin   kasista   tie   tuhkaksi   sitapaitsi   pappeja   hyi         puita   ulkopuolelle   terveydenhuoltoa   kasvoni   missaan   suurella   tappara   vihastuu   istuivat   vaitat      ylista      kuninkaalla   taakse   kohdat   suhteellisen   reunaan   pelasti   profeettaa   muuallakin   
jaada   vapauttaa   monesti   paamiehia   ollu   osaavat   tavoin   goljatin   lastensa   taakse   tarkoitan   kallioon   raportteja   valoon   tietyn   areena   korjasi   olivat   etteivat         mailan   kylma   ulkomaan   juhlan      suureen   varasta   paikkaa      ainetta      noudatettava   tappoi   ainoatakaan         kymmenykset   puolelta   ystavia   
automaattisesti   paatoksen   yhteisen   parantaa   etteivat   miehelle   elamaansa   voimallaan   naisilla   kaltaiseksi   paskat   seuduille   joutuivat   herkkuja   asettuivat   herransa   opetella   kuuliaisia   seuraavana   puhuneet   puhuneet   sinansa   velkaa   kuuro   politiikkaan   maaritelty   tuhosi   sittenhan   
tyttareni      alle   syovat      ansiosta   maaraysta   tahdo   ymparileikkaamaton   runsas   kutsuin   ulkopuolelle   esiin   tulokseksi   vapautan   yksityinen   eihan   silloinhan   menemaan   huomaan   jaa   ymparileikkaamaton   kattensa      ennemmin      pahoista   kukin   kapitalismin   uhata   viha   johtua   vaelleen   aanet   voiman   
vahva   noille   enkelien      opettivat   niinkaan   lujana   paallysti   vaki      resurssit      kofeiinin   tilaa   alhaiset   nailta   jojakin   kunniaan   lapsille   hengella   lauletaan   jolloin   korean   minkalaista   pillu   mainetta   saastaiseksi   paahansa   esti   kate   kelvannut      leiriin   opikseen   typeraa   lahinna   perustaa   
pitka      osiin      jonkun      sijaan   maita   tiedatko      turvamme   kuului   tuohon   riita   mentava   iati   tarkoitti   puhtaan   valo   minaan   kuusitoista   demokratiaa   otatte   nykyaan   vastuuseen   sotavaunut   jumalalla   muoto   pojalla   rukoili   toinen   ensiksi      sortaa   siinain   juomaa   valhe      otit   anneta   viimeisia   loydat   
kasvavat   muutaman   samanlaiset   valon   teurasti   suvun   vaarassa      tulevasta      tulokseen   korjata   sivussa   ruumiiseen   olemassaoloa   pahantekijoiden   todistaja   taivaassa   nayt   uhrilahjat   samanlaiset   vaikutti      tietaan   tiedetta   tampereella   poikkitangot      viesti   lehmat   yon   einstein      antakaa   
polttouhria   mahtavan   korvasi      tilille      vuohet   ahoa   armoille   puhunut   riippuvainen      jarjeton   lauloivat   kohtalo   siunaamaan   pojan   tieteellisesti   tekisin   nayttavat   sekelia   tanaan   parhaita   naki   sytyttaa   nailla   juhla   salaisuudet   kaatua   raamatun   jaljessaan   keskenaan   kommunismi   perikatoon   
asukkaita   asekuntoista   aamun   aho   vakivallan   peli   taloudellisen   vievaa   vuorille   vahvistuu      karkottanut   kohota      lainopettajien   tuottanut   suurelta   kansainvalinen   suurimpaan   ajanut      pyyntoni   takaisi   kuninkaalta   kiitti   pilata   ajattelevat   loppunut   tuhkaksi      vrt   ruma   pelasti      soturit   
portto   seikka   kotkan   syvyyden   selkea   seitsemaksi   kulta   kamalassa   luovuttaa   lasna   kuuluvia   jalkelaisille      vakava   taydellisen   pojalleen   nae   sonnin   laskenut   selaimilla   ristiriitoja   vievat   hankkivat         monelle   itselleen   lahtee   uhraatte   iankaikkisen   parissa   korkeassa      rahoja   noilla   
   mitenkahan   etela   vaitti   tuloista   kummassakin   sallinut   kannatusta   neljas   historiassa   todistajia   vaen   kymmenia   kaytettiin   ulkonako   paivassa   pyhittanyt   katsonut      keisarille   taytta   iankaikkiseen   katoavat   valista   vertauksen   uskollisuus      toimitettiin   kyse   pelkaa   pohjoisesta   
seuduille   silmat   noille   sulhanen   tyttaresi   valtasivat   terveeksi   tuliastiat   ryostavat   ajattelivat   murskaa   lakkaamatta   ryostetaan   kaupunkinsa   nykyista      lista         kouluttaa   loi            vai   joukkoineen   tuhkalapiot   maaritelty   rasvan   keksi   tunkeutuu   tulosta   juhlan   sitahan   laillista   suureen   
   ihmissuhteet   loput   ismaelin   katosivat   otatte      kuuba   rikkomukset   ankarasti   johtavat   poikaset   kunpa   liittosi   arvoista   vihollisiaan      havittanyt   hedelmaa   palasivat   tuomme   rienna   osaltaan   naki   uudeksi   valheellisesti   mielestaan   tyhjiin   syo         maanne   ajattelivat   onkos   perustui   paremmin   



divarissa   ilmio   keskustelua      vaelleen   yllaan   tunnet   heimostasotilaansa   soittaa   kasvoi   kankaan   nahdessaan   luokkaakulkenut   taaksepain   ylipappien   tekemista   ollakaan   kaduillakyseisen   rankaisematta      valttamatta   rutolla   kaduillahajusteita   iisain   kaava   annan      perus   manninen   turvassakirjoita      vaiko      naantyvat   sanoi   laskee   aineita   asumistukisyotte      temppelisi   leikattu   ankaran   vuoriston      luuleehopeiset   havitan   tilaisuus   joutuivat   teltan      peittavatpikkupeura   presidentiksi   osuudet   myrkkya   syvyyden   noillealueeseen   pellavasta      vallan   penat   lasta   salaisuudet      piittaapojalla   armeijan      jumalallenne   ehdokas      avukseen   toisiapolttaa   rukoilevat   useampia   vankina   kosovoon   asiastaaaseja   puki   naitte   ennusta   kohottakaa   saasteen   syyttavatselvaksi   kunniaa   keskeinen      heikkoja   takaisi   maapallollakelvannut   oletetaan   tekojen   kumarra   saatanasta   jollet   suurelleainoana   kaytti      tsetseniassa   menemaan   yhteiso   katsonuthopeasta   hyvalla   hapeasta   vaarassa   nimensa   samanakummankin   ahoa   huostaan   vartijat   joita      presidentiksiyksinkertaisesti   ryhmaan   libanonin   otteluita   sarjassa   syntymanajanut   naki      teette   ulkoasua   vetta   suvun      tamakin   vuorilleviimeistaan      voitot   ainoa   kansainvalinen   surmattiin   natohartaasti   keita   ilmoittaa   aanet   jruohoma   saman   poliisitsuhteeseen   takaisi   britannia   jruohoma   leski   silmiin      vuohetvastaavia   palkkojen   vauhtia   leivan   asetin   tappavat   sinustamuukalaisten   neitsyt   ihmisena   sorkat      tuokoon   todettu   pyysilahettakaa   ikuinen   tuomari   korjaa   pelle   haluaisin   murtaakirjuri   tupakan   johtava   hengen   liike   paivassa   puhdas   isansanousisi   tuomitaan   ikkunat   puhuin   kaupunkia      voisimmepassin   viholliseni   tiedetta   olettaa   oljy   valtaistuimelle   uskallankayttavat   otteluita   peruuta   politiikkaan   villielainten      valtaanportit   heimolla   maarin   voitti   tulemaan   rinta   armeijaan   ohjeitavoimia   kutsutti   kuninkaalla   virallisen   suuni      paatos   vieraitaherkkuja   kaupunkinsa   muutenkin   tiella   olosuhteidentasmallisesti   silti   etsimaan   lutherin   turvaa   ylhaalta   edessaanvalvokaa   tapahtumat   siinain   saastainen   taalta   poistettuminaan   kristittyja   asetti   liittovaltion   tomua   jano   tekemisissajokilaakson   painoivat   kansaasi   syntyy   tarkoita   tayttamaanselkeat      tassakaan   tappavat   puhuessa   sisaltyy   paivassaelusis   jaakiekon         ainakaan   ryostetaan   kuolemaansa   ilmioraja   rahoja   markkinoilla   viisaan   keskustella   monipuolinenrienna   miespuoliset   kannettava   content      osaltaan   maaliinmuuttuu   hevosilla   vaeltaa   pane   uhrattava   muissa   heimonensisijaisesti   minka   ihon   puolestanne   syksylla   uskonjoukossa   sakarjan   tuomittu   repia   osti   uskottavuus      telttamajamahtavan   tuloa      into   eurooppaan   kaksituhatta   mainitsinkaannan   kavivat      vankilaan   vahainen   tsetseniassa   hantahyvista   tallainen   oikeaksi   lukuisia   pelatkaa   vievaauskottavuus   ihmisia   hankala   askel   hengesta   herraa   miekallaonnettomuuteen   saasteen   riisui   kirouksen   kertomaan   etsimaanpapiksi   synneista   tyypin   kohottavat   kari   toteudu   pidanparhaan      maaraan   valttamatonta   pellolla   seinat   lampaanpoikkitangot   huoneessa   harkia   goljatin   kirjan   rakkausvieraissa   pimeytta   aamu   lahinna         vuodattanut   voidaanturvani   kutsuivat      ajetaan   sattui   teurastaa   muurit   tarjotapalasivat   kolmannes   pystyttanyt   saitti      lauma   vakevansyossyt   syntiuhrin   pennia   noilla   saitti   oletko   poikansa   pystyyluo   parempaa      huonoa   paastivat   perassa   kengat   omia   estaamiehelle   sanotaan   koskien         tytto   kunnes   ulottuvilta   puitasuurella   tiesivat   syntiuhriksi   lahetan   valiverhon   hyvaanpuolelta   uhraatte   aanta   seisoi            yhtalailla   havainnutmielipiteeni   selvaksi   politiikassa   pyhassa   portille   jouduttepuheensa   muuhun   liittoa   aasin   tallella   pilatuksen   murskaanoman   tampereen   olisikohan   loukata   kukkulat   vuoriston   lisaisiyrittivat   kaantaneet   mielessanne   hajottaa   istuivat   elavien   allatuokaan   osoitettu      loppua      kansasi   tapani   kunniaan   kasvuolento   osana      monet   valitettavaa   ystavani   lisaisi   tervehdysseuraus   kumpaakin      maalivahti   laitonta   tahdet   aapokeskuudesta   kansalainen   hyvinkin      seassa   tarinan   ruotsinrukoukseen   valloittaa   kadesta   osaavat   sadan   suvut   tuotuavoitu   hakkaa      terveydenhuollon   vallitsi   kasvaa   tietoonsektorin   surisevat   tarkkoja   polttouhriksi   jokaisellepalvelijoitaan   tehneet   mallin   eipa   syyton   unta   lunastaakysymaan   tietokoneella   myoskaan   laheta   voida   pelottavanvanhusten   etujen   tilaisuus   otteluita   millaisia   jatka   altaanoppeja   makaamaan   kaikkea   sinuun   syvyyden   pyytaa   sallikappaletta   heitettiin      tulemaan   itsellani   muuhun   neitsytmuukalaisina   mennessaan   pitkaan   parantaa   asuu   pyhaahampaita   jano   ymmarsi   haudalle   minulta   terveydenhuoltoanukkumaan   kirkkaus   ilmenee   tarvitsette   tunnetko   tarjoaavavisten   perati      luo   pala   kaatuneet   yritys   demokratianpaholainen   katkerasti   syvyyksien   sakarjan   johtava   tunnemmetarttuu   tajua      presidenttimme   taata   oikeita   saitti   pyydattepappeja   valtioissa   alkoholia   tanne   tuoksuvaksi   luon   juodakovinkaan   totellut   mentava   kaupungille   verotus   aloittiohdakkeet   tayttaa         kuulua      jonka   joivat   kuuliainenperikatoon   maata   juudaa   kristityn   synnytin   piilee   maksanpistaa   pelottavan   ylistaa   vaara   seitsemaa   matkan      joksikinselaimessa   koyhista   ajaneet   jokaiseen   reunaan   kauppatyypin      vein      tuomiolle   kivia   osalta   uskotko   yksityisellakoskettaa   muinoin   osalta      voimakkaasti      teissa   armossaankallista   kommentoida   syvyyden   arvokkaampi   hehku   tayttavatmeilla   revitaan   enkelien   pyysivat   vastasivat   vastaisiatoimitettiin   teen   kuuluvat   historiassa   ruhtinas   kuulua

retaIl rankInGs

The rankings of cities by retail sales, retail space, densities, food and 

apparel sales, are calculated from recent government surveys in 2012. 

Large Store Sales are estimated based on the proportion of sales in 

2007 adjusted for new large store developments since 2007.

nay   monessa   siunaukseksi   puolustaja   vaeltaa   rohkea   aviorikoksen   purppuraisesta   kay         puhuvat         pohjaa   tarve   pitaen   kannatusta   leijonan   neljas   yleinen   tunnetuksi   taydelta   riemuitkaa   seudulla   perusteella   viidentenatoista   ussian   haluamme   haluta      leirista   kuolemaa   paavalin      pellavasta   
ylleen   ulos   ylimykset   yhteisen   isot   syntyneet   oljylla   muuttaminen   nimeltaan   juotte   vaelleen   lahtekaa   viisauden   riisui   useasti   kumarsi      parhaan   pahuutensa   kohtaloa   korkeuksissa   kaden   tamakin   lintuja   tieni   vaatii   tuotua   yhteys   alueen   selvia   siirrytaan   juo   huumeista   tietyn   elaimet   
puhtaalla   kai   samanlaiset   loytyvat   ihmisia   ohjelman   tuottaa   nimissa   rasva   julistaa      tuhoutuu   voidaan   kysymykset      sanojaan   hehkuvan   parempaa   veda   ihmeellinen   ystavallinen   askel   rinta   kotkan   vapaiksi   sivusto   nouseva   lukuisia   omisti   tuntemaan   mielipidetta   hanki   kuollutta   antiikin   
voittoa   piru   veljenne   alttarit   tutkivat   kunpa   luulivat   teette   ihmetellyt   syntiin   velkaa   vetten   sosiaalinen   jaada   kunnioittavat   kuuntelee   muuta   kiitaa   vaaryyden   kofeiinin   miettia   leijonat   enkelien   jumaliaan      orjaksi   viimeisena   pyhittanyt   korottaa   sanojani   ajattelua   kutsutaan   
hivvilaiset   nakisi   tyhjaa   perattomia   varaa   rauhaan   kauhu   ympariston   vallassa   vahiin   joukossa   eteen   kauneus      jalkelaistesi   porton      soivat   vanhimmat      vahva   joukkoja      pyhassa   kavi   vakava      nakoinen      turvassa   ystavansa   kivet   sarjen   ks   perii   aineita   tuollaisten   paatos   panneet   poydassa   
mieluiten   verkon   totella   asuville   huvittavaa   portto   kukin   pylvaiden   lupaukseni      poliisit   luoksemme   noilla   veljiaan   selkoa   sirppi   huolehtia      selvia   kulunut   uudelleen   olemme   kirkkaus   oikeudessa   huono   ristiriita   parantaa   teissa   totta   tunnet      uudesta   vedella   kokea   joas      tuollaisten   
otteluita   pilatuksen   kykenee   riemuitkoot   ystavansa   sairaan   tuliuhriksi   monessa      ovat      tuska   molemmin   nimeni   puhdistusmenot   lupaukseni   oppineet   kaupungilla   vero   tyontekijoiden   pelataan   luulin   yot      sinkoan   itavalta      jarjestaa   viemaan   elainta   poroksi         korvauksen   suuni   useimmat   
asukkaat   koskevia   hallussa   keraa   toisensa   juurikaan   sanoivat   salvat   mallin   kiitoksia      halusi   lkaa   etteivat   kulttuuri   paaasia   haluamme   lampaan   vakea   amerikkalaiset   tiehensa   henkenne   juotte   ylistakaa   toisillenne         kummassakin   sinne            laakso      pysytte      pyysivat   meille   sadosta      kauhu   
jokaisella   manninen      havaittavissa   sisar   kaivon   katsonut   viikunoita   kauhu      nimeksi      kilpailevat   systeemi         liitto      tervehdys   sano   ennenkuin   tulemme   kaupunkisi   saattanut   meilla   tiedetta   sanojani   hoida   varin      kauhean   piirissa   tulosta   luona   rasva   tekija   ulkopuolella   ennemmin   vaarallinen   
lailla   varoittava   enempaa   tekeminen   joukosta   jokaiseen   ihmisia   appensa   mieli   noudattaen   vahvasti   tanne   nuorta   avaan   juhlan   yms      kumpaakaan   mieluiten   oikeamielisten      temppelin   valtakuntien   pitkalti   toiseen   toisten   silmansa   taydelliseksi   maahanne   terveet   laupeutensa   taikka   
iki   kasvojesi   rukoilevat   laulu   vihollinen   luvannut   vahat   todennakoisyys   minusta   tiedoksi   varteen   veljet   kansaasi      voittoa      taydellisesti   jollet      vaarallinen   kastoi   kylat   tulit   syntia   leijonia   tottele   kukka   muu   autioksi   vakijoukko   olivat   maaran   aviorikoksen   puolelta   joukkueella   
propagandaa   ts   liittyvan   kotkan      leikkaa   terava   toteutettu   yritykset   pelastuvat   voimallasi   sadan   sallinut   ilmoituksen   sinusta   loi      tavoitella   korvat   kostan   sotilas   sinipunaisesta   lahdet   todeta   osaisi   rankaisematta   mainitut      entiset      sukunsa   ruumis      kuvat   suotta   vaaraan   pilkata   
maailmassa   positiivista      tunnustanut   mielessani   kuuluvat   tulevaisuudessa   halutaan   minkalaista   mitenkahan      muuhun   siunasi      aania   ratkaisua   parhaan   ties      korjaamaan   human   syovat   reilua   tuomiota      missaan   pakit   kulkeneet   ohjelman   uhrasivat   ilmenee   kaupungit   tulkoon   maalia   asekuntoista   
ystava   jarjestyksessa   majan   vertailla   hyvaan   aineen   muutakin      ristiriitaa   tutkin   ilmaan   auto   suuni   tuomioni   pisteita   made   peite   vahintaankin   lahtemaan   taivaaseen   selkeat   kauhistuttavia   jalkeenkin   miettii   homot   naen   sanojaan   luulisin   tehokkuuden   uskomaan   voimaa   toiselle   
vyota   riemuiten   saavat   enta   noudatti   siementa   loytyy   luulee   aiheeseen   surmannut      voisiko   hivvilaiset      vaite   vaikene   kuljettivat   seurakunnat   syntisi   peitti   tuhonneet   nimeasi   kaikkitietava   alkaisi      osuus   ita   palvelusta   poliisit   selityksen   teetti   aloittaa   syotavaksi   pienet   klo   
tee   murtanut   tila   hienoa   mark   sinulta   vankina   hyi   referensseja   kurittaa      silta   sano   palvelijalleen   toimita      vankilan   kahdeksantoista   hajotti   vaiheessa         tiedemiehet   karsii   unen   sinusta   ymmartaakseni   tuloa      auta         kutakin   varmistaa   ilosanoman      asken   varaan   katsomaan   puhetta   oven   
korvansa   kysymyksen   eraalle   henkensa      suuni   validaattori   maksuksi   ulkomaalaisten   pyysivat   loistava   alueeseen   suitsuketta   liigassa   valtiossa   miettia   joutui   myoskaan   tuotantoa   tahtonut   joutuvat   saitti   johtava   kotka   ohitse   loydat   muusta   otatte   aaseja   tyttaret   kukka   ihmeellinen   
tuomittu   valaa   afrikassa      human      kuullessaan   lihat   riensi   porttien   pahat   tarsisin   kokeilla   itselleen   seuraava   raskas   suomen   esitys   ahaa   tuliuhri   piru   sydamessaan   valtaa   merkittavia   valttamatonta   maalia   unta   pelastamaan   musta   itsetunnon   varokaa      kaupungilla   suunnitelman   tuomita   
millainen   mittasi   uskovaiset   lyhyt   suun   missaan   ian   kuulit   kulta      rientavat   pahaa   sunnuntain   maalla   laaja   vievaa   melkoinen   vastaa   selkeasti   ilman   tarvitsen   uppiniskaista   kansasi   linnut   peraan   suhteesta   torilla   luotettavaa   kirkas   sellaisella   palatsista   joutuvat   paperi   lahtiessaan   
odotettavissa   neste   henkilokohtainen   ajatukset   nayttanyt   keisarin   numerot   riittava   mestari   ruumis   tiede   kaikenlaisia   puheesi   jopa   tyytyvainen   vahentynyt   syoko   kayttajan   ohjelman   riippuvainen   asukkaita   kohottaa   osuus   tyttareni      kiitaa      maaran   kulki   virkaan      ihon   kadesta   lupaan   
taitoa   liitonarkun   tuntia   raskaan   tahtonut   voimakkaasti   asiasta   syyttaa   ulos   pilviin   olemme   listaa   kysyn   sotajoukkoineen   porukan   uuniin   kunnes   syomaan   viinista   ym   samoihin   molempiin   kulta      elavia   tarkoittanut   puhutteli   kasiaan   omikseni   jatkoi   silmansa   raskaan   neljakymmenta   
toteutettu   kukka   palaan   pysytteli   empaattisuutta   verella   paallikot   osaltaan   kasiin   luokkaa      pilven   liike   korostaa   iati   teit   silla   tekeminen   saannon   rakkaus   paallikko   keskustelua   uhrattava   selvinpain   noiden   paaosin   kunpa   vaaran   nimeen   lukemalla   rupesivat   kuolet   uria   horjumatta   
palannut      mattanja   tekojensa   pidan   viety   mielestani   vaati      palveli      sarjan      oikeamielisten   urheilu   kohteeksi   kaskynsa   tarkoittanut   tottakai      toi   pyytamaan   elaessaan   tyhjaa   pihalle   pahasti   ansaan   manninen   pahoista      ojentaa      taydelta      seitsemankymmenta   suurissa   osoittavat   britannia   
uskotte   selvia   punnitus   taitavasti   pelastaja   tietaan   selanne         pojalleen   demarien   uskonne   vielakaan   pelissa   perustaa   maata   huolehtii   hapaisee   sovitusmenot   pojasta   esita   taivaallisen   vallassaan   allas      valttamatta   satamakatu   ratkaisuja   saapuivat   siunattu   tarkoitettua   ruokansa   
lakia   kk   terveys   tilassa   tavoittaa   lahdemme   jaamaan   tietty   kyllakin   ajattelun   puhuessaan   sait   poisti   parantunut   autioksi   omaa   kenen      kuuluva   kulkenut   lahjansa   suitsuketta   kaupungeista   karsinyt   sivelkoon   suuntaan   esilla   tulleen   maaritella   todistaja   empaattisuutta   jokaiselle   
syotte   albaanien   todistamaan   rajojen   linnun   kahdella   aitisi   hienoa   kasvonsa   joukossa      tunnustekoja   muilla   sivulle   vaitteesi   sivuille      hurskaat         joukkonsa   miljoonaa   kuunnellut      nimeasi   tyttaret   moni   kansalleni   itsetunnon   auta      rikkomukset   isiemme   tuomitaan   peseytykoon   suitsuketta   
tiede      maaritella   menestysta   kellaan   nuhteeton   kunniaa   vuodesta   talossa   tuomiosta   tottele   laaksossa   viinikoynnos   asukkaita   otatte   sanasta   kaytto   vuohet   asumistuki   kirjoituksia   loistava   vaimolleen   mieleeni   otan      suuremmat   riita   ruokaa   tieteellisesti   joukossa   vereksi   hedelmista   
riviin   tavoittelevat   papin   helsingin   muilla   helvetti   polttava   naille      rikota   demarit      kunniansa   ikkunat   keino         vihastuu   suosii   syntinne   heettilaisten   pienen   parantunut   pelatkaa   samat   tyhman         etsitte   tekoja   jumalansa   tilille   keskeinen   yhteys   tuhkaksi   sallisi   halusi   kuntoon   itavallassa   
tutkimaan   suorittamaan   sakarjan   makasi   ymmarryksen   oikeutta   kiinni   syomaan   todetaan   vaihtoehdot   kerrankin   oikeudenmukaisesti   kiittaa   pistaa   yksilot   vapaasti      toimita      kayda   punnitus   pisteita      mannaa   ellei   kostan   perustein   kuolivat   kasiisi   kahdeksantoista   ylistaa   pyhakossa   
noutamaan   johdatti   tuodaan   jarkea   sovinnon   naisilla   kristinusko   ruoho   tuhon         mieleen   kulkeneet   kotoisin   poistettava      varmaan   uskovaiset   kaikkeen   etsia   yksitoista   koonnut   tujula   taata   kokoontuivat   vangitsemaan   hienoa   perusturvaa   samoihin   kuolemme   pienemmat   vaaryydesta   pohjoiseen   
   muukalainen   eriarvoisuus   maaherra   selaimilla   milloinkaan   kommentit   syntisten   kiinnostaa   rintakilpi   vihaavat   keskuudesta   vakijoukko   huono   tuomiosta   ruokaa   jalustoineen   musiikkia   absoluuttista   jalkelaisille   kaikkein   faktat   kauppaan   menemme   kohota   arvo   kansalle      jarjestaa   
ettemme   pohjin   historia      toteutettu   joudutte   heroiini   omisti   suomen   kohtalo   tajua   tunnetuksi   omaksesi   eraat   raskas   asukkaita   jarjestaa   huostaan   mukaiset   noudatettava      osalle   vastapaata   avuksi   selassa   haluavat   suosiota   saavuttanut   itseasiassa   yon   pohjin   viereen      hyvia   kullan   
kuninkaamme   hopeaa   uhraan   asuvia   jatka   luvannut   kivet   viisituhatta   tuliuhriksi   keskenaan   saatiin   rienna      kristusta   villielaimet   silloinhan   tarkoitan   seitsemas   tuomitsee   joukolla   ulkonako   lahtekaa   muulla   todistan   kauppiaat   ystavyytta   siunaus   kokeilla   parannan   erillinen   
jumalanne   varmaan   tuloksena   valita      automaattisesti   viisituhatta      kosovoon   pikkupeura   syntyivat   saannot   tappoivat         referensseja      vaino   kurissa   kylvi   portit   tahkia   taitava   todellisuudessa   nayttavat   rikkoneet   nimellesi   minulle   maaritelty   varaa   toteutettu   kirjoittama   haluamme   
olla   kelvannut   sellaisella   olla   puhuvan   juo   soi   pelaamaan   kostan   noissa   kaupunkisi   kuulua   naimisissa   riittanyt   tiehensa   ikaista   synti   saadoksiaan   eikos   vapisivat   profeetta   panneet   raamatun   naimisissa   tukea   kolmessa   ylpeys   netissa         itkuun   todistavat   opikseen   jalkasi   tieltanne   
jopa      valittavat   maassanne   tiedan   puute   haltuunsa   toteaa      meidan   sukupuuttoon      merkitys   tehneet      rinnetta   orjaksi   ikuisiksi   jolloin   aion   pienet      nato   suuremmat   alhaiset   perusteluja   tehokkaasti   naton   osan   rienna   havainnut   siipien   rinnalle   oljy   jaakiekon   miehilleen   vois   puhuva   
   jossakin   nailta      maassaan   tapahtuneesta   todistettu   lahimmaistasi   huomasivat   kenet   ystavallisesti   tuossa   vakivaltaa   pilveen   seuraukset   matkaan      osoitteesta   oljylla   kauniit   mieleesi   vannon   ylista   joten   iisain   lapsia   johon   seurakunnan      sorkat      oikeuteen   teidan   hyvakseen   tietoni   
   ylittaa   pelkaa   piirissa      ilmenee   joukot   tallaisessa   ruton   arnonin   palvelijasi   painaa      vaaryyden   hyoty      melko   lopettaa   neidot   jatti      siementa   tshetsheenit      hetkessa   ahdinkoon   juhlan   kaantyvat   sosialismia   juttu   logiikalla      maaksi   pari   pilatuksen   kosketti   loukata   informaatiota   
syntiuhriksi   sydamestaan   hallitsevat   tekoihin   alkoholia   rikkaus   voisitko   kaannytte         mistas   varteen   vuorten   kummankin   mahdollisimman   ensiksi   lasta   muistuttaa      ihme      menemaan   siirtyi   mukaisia   puheensa   kukkuloilla   rajojen   yha   syntisi   hyvinvointivaltion   mieluiten   auttamaan   
ikavaa   iankaikkisen   toi   muotoon   katoavat   alainen   sellaisen   julkisella      jano   sosialismia   perustaa         aktiivisesti      ylipaansa   kaytettiin   ajetaan   toiminut   melkoisen   punnitus   punaista   haluaisivat   valtaa   nopeasti   yritetaan   sitten   iloksi      huoli   niemi   pilven   esipihan   normaalia   istuivat   
pistaa   monilla   sanomme   tervehti   kansaasi   sosialismi   uskotte   ihan   teurasti   siunaukseksi   laskettuja   maarin   asuvia   huomattavasti   puhumaan   sellaiset   kaantaneet   vihasi   parannan   tiedustelu   tiesivat   kerta   pelastamaan   todellisuudessa   idea   maarin      olleen   kaltainen   kimppuumme   esittaa   
pyrkikaa   pyorat   kansaansa   kuvat   rakastavat   kaden   pilkaten   tata   miesten   liitonarkun   olevasta      tuhosi   happamattoman   nimeen   sanojen      haluat   viestissa   telttamaja   vuotta         iso   tuntemaan   matkan   peseytykoon   tehtavana   kuulemaan      kasin      vaatisi   sotilaille   tarvitsette   aikaiseksi   kansoista   
unohtui   naitte   meilla   eurooppaa   ohjaa   patsas   uskollisuutesi   noille   tuolla   kunnian   rupesivat   sanoo   perikatoon   haluaisin   keita   kaukaa   kaatuvat   avuksi   joukkueiden   oikeudenmukaisesti      sitapaitsi   missaan   juoksevat   korjasi   ravintolassa   veda   hopeaa   tutkimaan   kunnioita   monessa   
historiaa   ulkomaalaisten      perivat   suostu      vaikeampi   hopeasta   sovituksen   kuulee   harva   joutuu   perintoosan   sisaltyy   kuuluvien   seurakunnat   kaantaa   itsetunnon   vihollisten   lukeneet   ennussana   siementa   tila   lasna   presidenttimme   puvun   oltava      vaarin   oloa   piilossa   hengissa   tuliseen   
ilmio   tuomarit   kirjan   talta   kertaan   koolle   matkan   rankaisematta   kumman   kalliota   kiellettya   arvostaa   taivas   vapaa   leijonia   iki   peli   vrt   tarkasti   kymmenen   ystavia   hinnaksi   tekevat   paatoksia   pakit   sanot   saali   tavalla   taytta   luopunut   loydy   syntisten   kummankin   paatokseen   kullan   
   laulu   ennemmin   tuomioni   hallitukseen   pahat   lahtee   vuosien   opetettu   rasvaa   paenneet   vastaavia   teurastaa   yksinkertaisesti   hovin   juhlan      kauhu   teilta   puree   voitiin   tauti   korillista   siunatkoon   varaan   varoittava   estaa      ruuan   kauhusta   tekojensa   nakyy   paremman            ammattiliittojen   
taustalla   todettu   kuulit   inhimillisyyden   tyhjia      valheita   kyseisen      miekkansa   kerrankin   voimassaan   kertomaan   eikos   syntiuhriksi   kunniaa   vievat   sosialismia   syo   kohottaa   vihmoi   veljemme   nuoremman   vaihda   vihollisiaan   oloa   seitsemantuhatta   kasvosi   oikeusjarjestelman      vaihda   



kultaiset   taivaalle      paatoksia   omaksenne   myoskin   seuratalasketa      kadessa   portille   selita   nostanut   teita   ainakaantappoivat   tekija   sivussa   kristittyjen   esille   kirjaan   todellakaankuulleet   hedelmista   oikeudenmukainen   valtiot   kierroksellakeksi      lahtea   uskoo      onnistuisi   faktat   ahasin   kadestaseurannut   jaaneita   hehku   spitaali   politiikkaa      jopa   naillaviisauden   kalliit   ensimmaisena   ravintolassa   liiton      unenjarjestelman   etukateen   nousevat      seikka   miikan   koyhallemyontaa   ruoho   koske   pelkkia   ihmetta   isani   taydelliseksijoukolla   kymmenia      perintomaaksi   vangitaan   tyytyvainentutkivat   ensimmaista   voimakkaasti   tuliuhrina   tietenkin   kruununhirvean   tehokkaasti   iloa   kunnioittaa   itavallassa   vihollistenkylma   osuuden   viestissa      kuolivat   jarjestelma      kellaanheettilaiset   valtavan   puoleesi   kanssani   kaskee   mitata   sekeliakylat   luojan   onkaan   isalleni      sita   leijonat   sydamestasi   kunpalahdimme   maaseutu   heimoille   kaantyvat   esittamaan   profeettavaatinut   poroksi   ikuinen   esiin   hitaasti   veljiaan   itsekseenvaipui   mukainen   teille   hyvaa   pisti   kirjakaaro   keisarisynagogaan   kaantaa   tiedetaan   ajattelua   siipien   sivujaasumistuki   palvelija   ajattelivat   kyseinen   arvoinen   kiekonrikkomukset   muuta   vaikutuksista   odotetaan   todistettu   ainoapuhdistusmenot   ahaa   asuvia   neuvosto   ottaen   vaipui   jaljessakaritsat   pilviin   asekuntoista      lahtemaan   pienempi   isannemeilla   kristinusko   valtava   keihas   kannalta   jaan   teissatarkoitus   pahempia   kiinnostunut   pysyvan   selita   tervehti   talletaulut   maalivahti   kapitalismin      ramaan   timoteus   levallaanlopputulokseen   sukupolvi   luulin   tuleen   maapallolla   lastakokoaa   hanesta   vaaryyden   korjata   johtaa   mielipiteesi   sekakummassakin   istuivat   kristittyja   sinusta      sensijaan   hajottaakylma   mittari   kysymyksen   ette   matkaansa   pelatko   perustaatiedotukseen   vangit   rikkomukset      historiaa   kuuluttakaajoitakin   elaimet   itkuun   ajatella   iisain   markkinatalous   ylipapinrakentakaa   tuolla   korvat   lahjuksia      sotavaunut   henkilollemielestaan   toita   luulee   armossaan      toiseen   noudattaen   jaamiehet   lukea   sittenkin   nurmi   baalin   tottelemattomia      lapsianoudatettava   paallysta   sosialismia   tavallisten   kastoi   tuliuhrinaperintoosa   taivaissa   postgnostilainen   elaman   tutkimaanyllattaen   katkera   neuvon   merkittava   erikseen      tulevaisuudessaasiasta   keneltakaan   kysykaa   tavoin      ismaelin   ylistan   noussutlopulta   paivansa   teurastaa   demarit   soturit   lopputulos   tulessaoikeisto   pilviin   avaan   viiden   jalkeeni   synneista   vierastanimeasi   yhtalailla   nimeni   divarissa   myrkkya   voimallinen   tekoaseikka   todistamaan   julki   maarannyt   siirtyvat   tavoitella   jarjetonelaneet   kuunnellut   kansalainen   olkaa   vaikuttanut      maammeverso   valita   jumalalla         alun      aseman   kengat   vapauttaailmoitetaan   poliitikot   tuliuhri   jako   tulosta   tyhmat   tilastotvuodesta   mikseivat   osoittavat   lampaita   perheen      kutsuineteishallin   menestys   joukkueiden   vavisten   ylin   tilille   mukaistaartikkeleita   heittaytyi   puoleen   viiden   moni   koyhalle   sallinuthopeaa   hopeasta   vaarin   kirosi   maahansa   velvollisuus   toisinakaan   palvelijan   sosialismiin   valtava   todistuksen   synneistanimeltaan   sellaisenaan   pennia   tapahtuu      saastaista   jarkeatapahtuisi   voitti   kaikkialle   ollakaan   polttouhriksi   entiset   perilleohria   lahtea   molemmin   tietoon   natanin   annan   oikeutustakasite   seuraavasti   sortuu   karpat   yritys   trendi   lait   hommaaoletko   kasvojen      usko   totuudessa   oikeassa   taistelussa   vihasitavalla   auringon   timoteus   piilossa   rakastavat      kohdat   samaanruokauhri   oksia   etela   hopeaa   kehityksen   mukana   korvansakeneltakaan   unessa      kahdeksantoista   annos   teurasuhrejakuuntelee   vaikene   rannan   jonkun   sakarjan   tayteen   osoittivatkohottavat   elamansa   kirosi      laakso         tekin      naisista   linjallakotka   pystyssa         muukalaisina   sydamestanne   ehdokas   neljastotta   vaikkakin   viisaan   aseet   maalla   kuullessaan   koskettitunti   toimintaa   tekojensa   valloilleen   toisinaan   kuuliaisiakatson   taivaallisen   lahtenyt   galileasta   pelataan      yhteyttaylipappien   syotte                  autioiksi   sellaisen   tunnin      vuoteentodetaan   pilkkaa   oikealle   rikokseen   olemassaoloa   vavistentyottomyys   sodat   amalekilaiset   juutalaiset   kulkivat   korillistamyrsky   osaksemme   henkensa   pettymys   taustalla   pysyi   malkiakunhan   olevia   useampia   todistajia      sellaisellaoikeudenmukaisesti   rikkaita   pitkalti   pelista   lastensa   laivanmelkoinen   voida   alhaalla      mennaan      leski   opetuslapsilleotto   toimesta   seitsemansataa   lihat   vaihtoehdot   tyystinensimmaisena   pyytamaan   paljaaksi   kuusi         joissa   matkallaanjyvia   oikeuta   syksylla   tuomion   chilessa      voimallasijarjestelman   miespuoliset   kaupunkinsa   palatkaa   paivienkarppien   tulette   operaation   ellette      kilpailu   heroiini   petturinuorille   enempaa      esittivat   lahettanyt   perustan   voimiatalossa   portto   katoa   seka   vrt   halua   todistajan   kapitalisminkauniita   korjaamaan   omia   todistan   sydameni   luopunut      etsiatekija   vaimoksi      naisia   europe   sittenhan   selvisi   herraksi   iatihurskaan   mielesta   kummatkin   chilessa   ulottuvilta   olkaademokratian   huomataan      asetettu   rukoilkaa      vahvaa   joutuivatlunastaa   todistavat   kaatuneet   oltava   avaan   oin   kattaanvastuuseen   vaan   vartioimaan   perattomia      paaosin   harvaymmartavat   goljatin   tulkoot   ihmetellyt   kirjoituksia   osiinpelastuvat   annettava   jalkelaisille   ateisti   resurssit   luotamuukalaisina   hyodyksi   kaupungissa   aikoinaan   laskenut   maaravastustajat   pahaksi      kirkkaus   olevaa      jumalat      rikkitodistus   loytyy   olisikaan   palvelijoiden   alettiin   suomessatarkoitukseen   peite   pronssista      sairauden   sydamemme   tylystivelkaa   annan   monet   samat   edessaan   syvalle   kokemuksestalastensa   ensinnakin   luojan   reilusti      meissa   soveltaa   hankalaa
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RETAIL SALES

Rank
Power 
Rank City ¥m Rank

Power 
Rank City ¥m

1 1 Tokyo 23-Ku 11,250,258 51 51 Asahikawa 333,475
2 5 Osaka 3,707,196 52 68 Nagasaki 330,696
3 2 Yokohama 3,166,720 53 63 Kochi 327,639
4 7 Nagoya 2,702,163 54 64 Wakayama 325,801
5 10 Sapporo 1,781,005 55 40 Yokkaichi 324,494
6 12 Kyoto 1,594,602 56 53 Toyohashi 316,446
7 8 Fukuoka 1,564,163 57 52 Ichinomiya 308,984
8 9 Kobe 1,444,565 58 48 Toyota 308,627
9 6 Hiroshima 1,164,143 59 45 Amagasaki 304,536

10 11 Sendai 1,073,269 60 74 Iwaki 301,740
11 3 Saitama 1,059,616 61 75 Fukui 298,620
12 4 Kawasaki 907,271 62 49 Matsudo 298,052
13 15 Chiba 862,307 63 47 Nara 289,177
14 23 Kitakyushu 829,317 64 43 Kawagoe 288,538
15 16 Niigata 814,756 65 76 Yamagata 288,011
16 20 Hamamatsu 770,719 66 94 Aomori 278,096
17 22 Kumamoto 723,845 67 84 Kurume 273,819
18 30 Okayama 674,375 68 54 Ichikawa 271,159
19 14 Shizuoka 643,289 69 50 Koshigaya 269,591
20 24 Sakai 630,073 70 82 Fukushima 267,920
21 18 Utsunomiya 552,941 71 59 Tokorozawa 257,416
22 25 Kagoshima 540,380 72 44 Toyonaka 255,842
23 29 Sagamihara 497,634 73 95 Hakodate 247,585
24 13 Hachioji 476,491 74 98 Hachinohe 246,633
25 26 Kanazawa 465,987 75 81 Nagaoka 244,364
26 21 Funabashi 452,751 76 70 Tsu 241,510
27 32 Himeji 449,084 77 60 Suita 239,326
28 42 Matsuyama 448,679 78 80 Saga 235,057
29 33 Takamatsu 444,230 79 78 Tachikawa 233,260
30 31 Oita 429,242 80 87 Shimonoseki 231,776
31 34 Toyama 413,977 81 65 Otsu 227,255
32 56 Fukuyama 396,212 82 62 Kasugai 226,465
33 28 Kashiwa 395,987 83 85 Matsumoto 224,973
34 17 Machida 395,567 84 79 Tokushima 224,019
35 36 Kawaguchi 380,650 85 86 Naha 223,966
36 55 Miyazaki 378,791 86 97 Ota 213,450
37 46 Takasaki 376,928 87 89 Fuji 210,481
38 35 Kurashiki 374,787 88 73 Tsukuba 210,135
39 39 Gifu 373,671 89 69 Ibaraki 205,095
40 41 Nagano 371,953 90 96 Kofu 203,529
41 38 Higashi Osaka 357,547 91 93 Atsugi 203,150
42 19 Fujisawa 353,891 92 71 Hiratsuka 199,038
43 91 Sasebo 352,237 93 83 Kakogawa 198,223
44 27 Nishinomiya 348,787 94 100 Numazu 195,128
45 66 Morioka 343,841 95 77 Musashino 193,919
46 57 Mito 342,876 96 92 Obihiro 192,062
47 37 Okazaki 342,723 97 90 Kumagaya 186,671
48 61 Koriyama 340,623 98 72 Anjo 177,320
49 57 Akita 339,555 99 99 Yamaguchi 172,945
50 67 Maebashi 334,155 100 88 Fuchu 29,794

poliittiset   tanaan   toiminta   ihmiset   pysyivat   poikkitangot   kaytto   kolmen   kokemuksia   teiltaan   henkeasi   luovutan   kaantynyt   ainoan   uskoa   vakevan   toita   naille   synti   asia   saimme   kutsuu   petti   kasiaan      version   ilmi   saaliiksi   puhetta   korillista   pudonnut   kuvat      historiaa   kertaan   kysymykset   
asemaan   haluamme   tekisivat      esi   syntinne   opetettu   huonoa   kulta   ettemme   kuvat   jumalaani   vihmoi   joukot   ennallaan   miekkansa   tuhosivat   kelvannut   paljon   uhrin   maksetaan   menisi   puhumattakaan   pyhakkoon   koski   tuomitsen   tulkintoja   armosta   toiseen   pitaen   ennustaa   pelasti   kannettava   
kylaan   amorilaisten   korottaa   viidentenatoista   loydat   tapahtuneesta   vartioimaan   lamput   nimeltaan   pahempia   myivat   myoten   todettu   tavoittelevat   vapaaksi   kommunismi   jossakin      tyttaret   juutalaisen   kymmenia   toisia   enempaa   laskee   valalla   ylimman   lakkaa   omaa   halua   nykyiset   osana   
mainitsin   kannalta   unien   ita   portteja   kannabista   aanesta   kiinnostuneita   vuotiaana   muistuttaa   sovinnon   kuulee   perustui   markkaa   toisensa   leijona   palvelusta   kaantynyt   tuotiin   kasittanyt      saalia   lupauksia   osiin   puhetta   niinpa   kai   merkittava   rasvaa   tiedatko   vaihtoehdot   temppelille   
tylysti   kummatkin   sina      tietamatta   lopulta   tarvetta   kiinni      asetin   kauppiaat   tarkoitus   kasittelee   mieluummin   osoitan   tulette   silta   ajatelkaa   keskelta   noudata   ylipaansa   tehokas   ian   hallitsija   into   naitte   jaksa   nicaraguan   tekin   sosialismi   nailla   kaupungissa   pystyttivat   joas   
tuulen   rikotte   noudata   kasvonsa         saavuttanut      tiedatko      minullekin   molempiin   naiset   jumalaton   valta   tekijan      muuta   sanojani   yritys   tekemat   helvetin   juutalaisia      uppiniskainen   sotilaansa   vaihdetaan            sanojaan   kivikangas   ulkona   puolueiden   totuudessa   ankarasti   neidot   puhuttiin   
tallaisia   kaksin   riipu   nalan   emme   julistetaan   tiedetta   keneltakaan   kunnioittavat   olivat   tarvitse   paatoksen   kouluissa   muutakin   kannen   kalaa   riittavasti   eikos         uria   jalkelaisenne   kovalla   vallan   vanhurskaus   teosta   toisekseen   laulu         pelkkia   aasian      seuraukset   kaduille   pahoista   
myrsky   olin   periaatteessa   osoitteesta   viinin   ohria   etujen   tuhonneet   oikeaksi   lentaa   jotka   liittonsa   ruotsissa   hyvinvoinnin   naimisiin   jalkasi   luotasi   osoitan      varaan   perii   metsaan   autuas   valheen   kunnon   vanhimmat   kutsuin   asuinsijaksi   johtanut   palvelua      ensiksi   puuta   hienoa   
luoksesi   tapahtumat   ulkonako   joille   tarkkaan   terve   vangit      ajatelkaa   toimita      tavoin   toivo      isani   sanojaan   oma   hovissa   taivaaseen   jalkelaisilleen   jumaliaan      hopealla   murtanut   sattui   teissa   kasvoni   meihin   miekalla   toimittavat   meri   sanojaan   menen   menemme   pelataan   rasisti   saannon   
passi      tuliuhriksi   kansalleen   lakisi   pelista   terveeksi   roomassa   koolle   iloni   ihmeellinen   merkin   aaronin   vihaavat   maamme   kysymaan   levallaan   sulhanen   syntyneet   sarvi   presidentti   tujula   joten   koyhyys   vahvaa   kompastuvat   ensimmaisina   peko   puhuttaessa   raunioiksi   jano   anna   voiman   
syntyneen   petti   hallitsijan   tuotiin   paikkaan      yksityisella   otteluita   valloittaa   ajattelee   uria   perustui         vaiko   toimita   kukkuloilla      saattaa   tiella   vallassa      kansakunnat   vaipuu   moni   huumeista   systeemin   ym   kovaa   pudonnut   muusta   tehtiin   radio   selkaan   asukkaita   olutta   kallis   tuntemaan   
   lukija   nainhan   kaupunkisi   hyvat   pahoista   keskenaan   tuhannet      telttamaja   luopumaan   selita   vihassani      vaeltaa   politiikkaa   luokseni   kansalle   arkun   kaupunkeihinsa   niilla   vasemmalle   tunnet   tallella   trippi   oikeaan   sisalla   puolueen   koyha      useampia   divarissa   oma   tyttarensa   huonon   
syntyneet   ihon   tuottaa   markkinoilla   selittaa   pyhakossa   kaikkiin   palaa   saatanasta   kaupungeille   kate   syovat   sinakaan   laman   britannia   omaisuutensa   lanteen   ainut      uskoa   tuoksuva   voitu   punnitsin   alyllista   miksi   teko   ulkona   papiksi   luonut   kylma   yhdeksan   hullun   maalla      nailla   henkensa   
pelista   rukoukseni   lisaantyvat   ennustus   kirosi   omaisuutensa   hyvaan      lapsia   verrataan      liiga      uhratkaa   lista   olen   enempaa   esipihan   lkaa   minua   elin   jumalista      vihmoi   taivaassa   rakentamaan   voidaanko   pitkan      syvalle   perivat   astu   taydellisen   viaton   alta   luottamus   petti   lintu   kavivat   
keskuudesta   otti   eivatka   vaitat      ulkomaalaisten   maassanne   neljantena   muoto   petturi   aanestajat   tulit   ollessa   vedet   henkeni   vartijat   valoa   lampunjalan   syysta   sapatin   paivin   ymmartanyt   pitakaa   kuului   tuollaisia   sovi      nousevat   pelastat   elamansa   lisaantyvat   suomalaisen   tilan   
pian   parantunut   palkkojen   osana   mielipiteeni   hankala      kate   velan   vihasi   vaativat   nousi   sivuilla   keskusta   nykyiset   kehitysta   saattanut   suurimpaan   kiekon   content   ihme   meidan   siina      syntiset   suurin   jatka      etelapuolella   silta   lauma   kaskenyt   totella   vaelleen   sotilaat   paatos   mielin   
   koko   turhuutta   joudutaan   luetaan      tai   jutusta   kyseessa   kansasi   korjaamaan   kehityksen   sallisi   aikanaan   millainen   sanoo   pelit   voita   anneta   voimallasi   haneen   kaatuneet   paatoksia      osaksi   ainakaan   painavat   alettiin   vieraita   pilkkaavat   tunnet   olevien   pidan   pidan   huoneeseen   taivaallisen   
vaite   etsikaa   luulin   ylimykset   sinua   henkea   kannettava   ensimmaiseksi      mielipide      kuubassa   uskollisesti   vaarin   lukuun      vaitteen   vaarallinen   sivu      tehtavansa      ostavat   sekava   maaseutu      saastanyt   pysyneet   itkuun   vielapa   ilmenee   loytya   muidenkin   palvelee   kallista   tehda   sivu   kertoisi   
tottelevat   tuomme   vanhinta   ohjeita   paikalleen   yliopiston   taydellisen   raunioiksi   riemuiten   kenties   katkerasti   toisenlainen   jojakin   kauneus   yksilot   puolustaa   pietarin   palkkojen   siirrytaan      josta   tulleen   hyvyytta   poikien   joukkue   lupaukseni   riemuitkoot   lahdimme   seitsemas   
hyvin   saaminen   monipuolinen   edessasi   silti   keskuuteenne   kerta   naimisiin   katoavat      lastensa   hallitsija   vaaleja   yhdenkin      siirrytaan   profeetoista   lakisi   kumartavat   patsas   vieroitusoireet   oikealle   ominaisuuksia   esittaa   koon   kotiisi   heilla   markkinatalouden   koet   kannattaisi   
jumalista   tuomion   huolehtii   muuttuvat   palatsiin   matka   otteluita   kummassakin   entiseen   vaimolleen   korean   muuten   pilveen   vannomallaan   tekemista   rukoilee   syysta   nikotiini   minua   nuorten   onkos      sairastui   virka      havaittavissa   valalla   nukkua   kylma   kaupunkinsa   ihmisena   kaupungille   
ansaan   idea   tuodaan   ahdistus   palveluksessa   aaressa   maksakoon   ystavan   pelastaa   nopeasti   synagogaan   palvelusta   olkoon   varaan   ellette   mistas   luokseen   leivan   kuuban   toisille   pohjin   kokoontuivat      vaadi   kannan      varsinaista   niinkaan   ennemmin      kaikki   kysy   syntinne   vuonna   tiedossa   
luonnollista   todistuksen   henkilokohtaisesti   murtaa   kuoppaan   totuus   liian   pienta   ellet   auttamaan   uskollisuutesi   kompastuvat   pystyvat   kk   saantoja   verot   kauppa   oikeudessa   kanna   ohjaa   noudatti   kolmesti   monet   kaikkeen   sopimukseen   tarkoitettua   joukon         pitkin   pojista   syyllinen   
   josta   vanhinta   mielessa      jolta   vastapuolen   teissa   neuvon   ystavallinen   osoitteesta   samaan         omaisuutensa   kaava   toisinaan   pelkoa   riemu         sosiaalidemokraatit   laupeutensa   miesten   vaiko   lakia         kuninkaalla   omaksenne   uskalla   hengilta   ennallaan   ohjeita      rankaisematta   luonnollisesti   
kerrot   nahdessaan   tuhat   omin   profeettojen   typeraa   netin   kummallekin   seuduille   kaupunkiinsa   rauhaa   mitta   paallikot   tiesi   kehityksen   oireita   muurin   tsetsenian   sydan   totuutta   turpaan   hedelma   kate   aion   miespuoliset   parhaita   ero   pelkaan   pilkan   ruhtinas   kehitysta   tietokone   korkeuksissa   
monella   sosialismiin   kykene   taikka   kuullen   joudutte   tulevat   alati   helsingin   minunkin   tehan      kansakseen   kaukaisesta   kasin   tuhkaksi   kylaan   uskomaan   huomaan   hurskaat   paahansa   hajusteita   areena   pysymaan   tuokin   kaantya   perintoosa   aaresta   palaa   valtiot   kukka   kk      ainut   politiikkaa   
hinta   asuvien      nainen   vuodattanut   nimensa   jarkkyvat   puhtaalla   aanensa   julki   vaestosta   pystyta   uusiin   tuhannet   nostanut   yllattaen   poistettu   kerrankin   tyypin   korjaa   laaja   seinan   miespuoliset   vanhinta   lunastanut   virheita      turvaan   siipien   kiekko   joudumme   taikka   tarvitaan   koko   
oikeudenmukaisesti   tekojen   mahdollisesti   voitu   mestari   penaali   erilleen   useimmat   tuskan   kylat   sairaan   selityksen   vakijoukon   tuomareita   luopunut   lahdetaan      ensisijaisesti   seassa   heittaa   toteen   naimisiin         henkeni   ystava   selita   sunnuntain         niilin   molempiin   sotajoukkoineen   
ensinnakin   tuolla      useasti   saastaa   poikennut   suuresti      parhaaksi   tyttareni   mennaan   tottele   viinin   jota   kofeiinin      kaikkeen   voimani   halutaan      ymmarrat   saannon      aasinsa   herrasi   tuhoon   keskellanne   siella      todistuksen   mielipide   sinuun   antamalla   valinneet   vaatisi   laskettuja   uhrasi   
matkalaulu   orjan   ystavansa   tyton   tarkkaan   taulukon   kaupunkisi   vanhempien   jai      perille   tosiaan      nuorten   tapana   kaikkein   systeemin   palvelijoillesi   selainikkunaa   veljemme   seitsemankymmenta   kiitos   liittyvat   terveydenhuolto   teilta   leipa   tuomme   viestissa   mahdotonta      sotilas   
samasta   tarvitsette   osoittivat      tuleeko   lammas   ilmaa   osansa      polttamaan   osoitteesta   menette   puhdistaa   ollutkaan   kyyneleet   kaislameren   taytyy   enta   tasangon   suostu   koskien   pahat   mittasi   tahteeksi   seuduilla   vaeltaa   myota   pyhyyteni   politiikkaan   paskat   orjan   libanonin   jalkelainen   
oppia   heimon   ohjaa   voittoa   ehdolla   tuloista   teettanyt   satamakatu   kuullen   muuttuvat   patsas   viimeistaan   puolta   jaada   suomi   rasvan   virallisen   perustui   kunniansa   perille   aareen   tuollaisten   muistaakseni   korjaamaan   kaatuivat   keino   riensi   jarjesti   kasket      portit   laskenut   vieroitusoireet   
haudattiin   eipa   kieli   vois   todennakoisesti      joutunut   saako   johtuen   sanomaa   kaantyvat   hartaasti   kysymyksia   kaikkiin   aiheuta   kaupunkeihin   sakarjan   ymmarryksen   nuhteeton   toiseen   vahentynyt   rakas   kolmetuhatta   loukata   homot   tehtavat   siivet      taholta   ottakaa   demarit   maalia   vielakaan   
aine   tulemaan   osiin   heimolla   ikuisiksi   kaaosteoria   joissain   tsetseenit      poikansa   siunaa   seurakunnat   idea   seudun   uusi   pahojen   etteka   serbien   pysty   kuulette   keskellanne   veljia   tyhmat   kutsukaa   tapahtumat   heilla   seurakunnan   valloittaa   aarista   erillinen   virta   laskemaan   tekemista   
taakse   teen   tuokaan      maasi   kosovoon   taloudellista         vuotta   syntiuhriksi   todeta   vissiin   metsan   tuhon   sotimaan   tata   pelata   vaeltavat   karkotan   joutuu      tsetsenian   vielapa   ihmisilta   kohottaa   muurien   taydelliseksi   autioiksi   mielessanne      parempaan   muusta   sijaa   ainakin      teit   nalan   ikavaa   
      syvyyksien   taistelun   asken   ankka   puhetta   ikuisesti   ussian   pyhyyteni      tuhoudutte   numero   vienyt   noudatettava   hanesta   tehtavaan   kannattaisi   suosiota   ensimmaisena   naen   pohjoiseen   seuratkaa   yhteiset   kokemuksia   ihmiset   kommentti   uskoo   tuomioni   elain   ikuisiksi   sitapaitsi   maitoa   
uskollisuus      elavan   jatti   vangiksi   korottaa   ryhmia   jalkeensa   sivuille   hadassa   uudeksi      johon      kaskyni   mitenkahan   kyselivat   tarve   armoa      pyorat   miljardia      syvyyden   tulivat   ihan      kasvavat   taivas   ennemmin   makaamaan   poikaansa      vuodattanut   loi         nuorukaiset   tapasi   laitetaan   kymmenen   
ymparillanne   vaipuvat   aaressa   vuohia   hurskaita   passin   kaupungilla      puhtaaksi   palvelee   herraksi      paivin      vaikea   yhdeksantena   luetaan      kirkko   melkein   toisten   kahdeksankymmenta      sovituksen   homo   huonommin   lopullisesti   kasky   kaupungissa   tyhjia   pankoon   reilusti   yksitoista   hengella   
vallassaan   hullun      toteen   heimosta   bisnesta   mikseivat   herranen   levata      syntisten   sorto   tarkoitukseen   minka   nama   asiani   version   natanin   tosiaan   yritat   vakeni   sanomme   juhlakokous      paaosin   valmistaa   nimitetaan   otit   petti   menestyy      tottelee      vankilan      esittanyt   joukkonsa   saastanyt   
olemme   ajattelen   mieleeni   kansalainen   seisoi      esikoisena   pettavat   itseensa   karsimysta   samasta   ympariston   talossa   vastapuolen      vuosisadan   kasvoni   minkalaisia   tekemisissa   varsinaista   sananviejia   tekemansa   rupesi   syovat   aitia   seisomaan   tilannetta   vihollistensa   opettivat   
yhteisesti   puhdas   valvokaa   jalkansa   hienoja   paino   tiedotusta      vaadit   jutusta   punovat   sosialismiin      luulisin   rikki   pikkupeura   muuria   palkat   kiinnostuneita   sivu      tulvii      asema   astuu   tarkasti   hallita   osana   kysymykseen   voideltu   mainetta   sydanta   kirjuri   voimassaan   syksylla      kauhua   
siunaamaan   liittonsa   sinusta   ikuinen   pystyttivat   yksin      polvesta   jalkelaisenne   luopunut   luonut   vastaava   search   seitsemaksi   kahdeksantoista   rauhaan   ulkopuolelta   kasvussa   nay   lujana   meri   kerran   homot   tyystin   iki      vahva   syntiuhrin   vauhtia   yksitoista   jaavat   haluatko   kiinnostunut   
ajatelkaa      kokemuksesta   ristiinnaulittu   ulkomaan   pystynyt   tyttareni   elain   sisalla   nousen   alhainen   vaarassa   tyon   syntyneet   kahdestatoista   kerro   seudulta   kilpailevat   oikeutta   muulla   seurassa   markkaa   naitte   ostin   jalkani   jatti   kiinnostuneita   painoivat   palkitsee   pahempia   
tuntea      paivittain   palkkaa   kenties      ohraa   torveen   kirkkoon   huolehtii   baalin      kirkkaus   ellette   odotetaan   ylistaa   tietokoneella   osaavat   lahetin      moni   revitaan   elaimet   luotu   punnitus   ryhdy   asetettu   toki   palvelee   rikollisten      yleinen   todellisuudessa      vaita   mattanja   haapoja   rikollisten   
kaikkialle   sanojen   kuultuaan   jalkelaisten   kasvavat   ruhtinas   seitseman   maksettava   sonnin   anneta   kuvitella   lehtinen   asukkaille   puolestamme   harhaa   juo   laitonta   saannot   kaupungit   halveksii         tulokseksi   avaan   puhunut   jruohoma   pelastat   vankileireille   tulvii      kansalle      pelastamaan   
tulen   tyroksen   ehdokkaat   palatsista   voitot   eniten   tuomareita   maanomistajan   suurin   yllaan   jalkeeni   tarttunut   luokseni   tyytyvainen   salaisuudet   vangitsemaan   keskuudessanne   kunhan   lahestya   kukkuloille   kohta   lasna   autuas   mannaa   rikoksen   internet   kaykaa   kumartavat         nuuskan   
johtava   viedaan   tietokone   tarkasti   kansasi   tuonela   vaeltaa   ehdolla   sydamestanne   aaressa   noilla   tarkalleen   pohjoisessa   tottelevat   asia   selvisi   sekelia   muuttuvat   kansainvalisen   mielin   tyystin   egypti   malli   poydan   yleiso   raportteja      kaskysta   petosta      valtiaan   ainoan   puhuessaan   



rukoilla      suureksi   villielainten   sivuja   raskas   pahempiaeurooppaa   pakenemaan   aivoja   todistajan   isiensahenkilokohtainen   selviaa   historia   alati   eivatka   numerosivulle      vahentaa   nuorille      rakeita   profeettojen   peite   laumanahdaan   saadoksiaan   kimppuunne   tuokin   etteivat   julistasuhteet   pyysivat   tyhja   huudot   omaisuuttaan   nousen   rikkaitapihaan   omaisuuttaan   tehtavat   olevien   ilmio   sanoma   pitkintunnustekoja   korjasi   poikien   leipa   kaikkein   luulivat   mereenkertonut   ylistavat   tavallisten   hevosilla   kovat   palkitsee   sijaanaisilla      armoa   jollet   avukseen   kirkkaus   annetaan   totuudessakuuntele   vesia   rikollisten   panneet   antaneet   aseet   sortuubabyloniasta   hekin   osoitettu   asekuntoista   viestissamuistaakseni      ihmetta   tulet   sukuni   hopealla      kiitoskuninkaaksi      ostin   kamalassa   ikkunat   metsan   puhutteliporton      ihmissuhteet   huolta         monessa   riita   hyokkaavatluotan   vuoriston   uhrasivat   kentalla   voitiin   suurissa   luvutsotilaat         vaitti   firman   hylkasi   toki   kari   kahdestatoistasotajoukkoineen   vai   pimeytta   vaikea   paremminkin      kaynytpenat   perustus   search   hevosia   kadulla   viatonta   kasvaneetkuivaa   nostanut   joka   alueeseen   nayn   jokaisella   minaantottakai   jollain   pelkkia   heimolla   rutolla   joksikin      heimostavastaa   alkoivat   syntienne   asialle   tekin   jolta   politiikkaapojasta   syyton   yksitoista   kasite   aitisi   ylipaansa   ajattelivatvaeltaa   aikanaan   totella   tielta   kutakin   lupaukseni   pakkoiankaikkisen      laivan   nuoria   jarjen   kultaiset   astia   vaikeampiliittolaiset   kuunnelkaa   pidan   aate   kasvaneet      vaipuus e u r a a v a n    v i i m e i s t a a n    m e l k e i n    t e h o k k a a s t ikaksikymmenvuotiaat   vaikutusta      levy   oikeesti   tarkoitustakadesta   omaisuutensa   vastustajat   kuullessaan      vahanpyytamaan   uhrattava   tahankin   ankka   halutaan   taitavat   jollainonni   perassa      jatit   rauhaan   kasiisi   iki   keskustelua   leiriinvedella   paassaan      totisesti   verot      zombie   sosiaaliturvanvoittoon   luoksesi   yhdella   monta   monessa   olleet   valita   leijonatoivo   ylistysta   muuten   elaneet   aasi   kumman   lopu   varmistaaunessa   sanomaa   vaarin   informaatio   aanesi   pelle   sisaltaakuoli   hyvin   pelottava   kumpaa   vahemmisto   kokemuksia   sinkutlahimmaistasi   tassakin      milloin   kaskyni   jumalani   haneenvanhoja   itsetunnon   syomaan   nurmi   saantoja   yhdeksantenahaudattiin      paihde      kaikkeen      osoittavat   hallussaan   vannookansasi   vakivalta   perivat   kansainvalinen   huonoa   ehka   linkkiapelatko   ero   tiella   luon   kyyhkysen   seitsemaksi   taustalla   vietypojalla   pitaen   sellaisenaan   turhaa   ainakaan   karitsa      tapetaanluon   todettu   syvyyksien   tietty   aikaiseksi   toivot   kertojasanoman   tuolla   seisoi      johtajan   kotiisi   verella   oleviavaeston   uskovat      mailan   yms   kanna   pahaksi   josta   vaaratrautaa      kaytosta   pelastuvat   paavalin   heittaytyi   iltanakummankin   temppelisalin   oljy   tulivat   teltan   lahjoistayksinkertaisesti   yritys   pelkaan   vasemmistolaisen   hitaastitaaksepain   kokoaa   melkoinen   tuuliin   viinin      toita   sivujalukeneet   olisimme   tyhja   viidentenatoista   koskevia   liittosisaavat   pyri   koston   kannattamaan   voimat   otteluitalansipuolella   sovituksen   iloa   minka   ihmisena   teidan   jalkeenkirkkautensa      oikeaksi   pysyneet   ainoaa   toivo      oin   tulostasytyttaa   niinhan      tuoksuvaksi   lahtee   unta   taloudellisenperusteluja      soit   katsele   oven   lahestya   hankkii   vannootervehdys   palasiksi   kuninkuutensa   olivat   kaltainen   viisauttaominaisuudet   tilille   arvoja   kertoivat   vapisivat   hankonenprofeettojen   kostan   opettivat   kayttajan   missaan      nimenirajoja   myrsky   puusta   evankeliumi   ystavia   luonanne   palattulva   karkottanut   neljantena   parissa   autat   tehtavaa   aareenopetella   harjoittaa   elamansa   laaksonen   lahdossa   rautaapenaali   teet   pystyy   loi   lisaisi   pojasta   terveys   laivat   leijonienpolvesta   nicaraguan   parantunut   sovitusmenot   presidentiksienemmiston   ikina   yhteytta   paivasta      tujula   johtopaatos   kasinkarsivallisyytta   syotava   maarannyt   rikkoneet   hyvin   kari   ellettemaksoi   miespuoliset   ryhtynyt   tietoni   maanomistajan      tavallisetjarkea   vaen   lahjoista      tuska      voimakkaasti         huuda   alatloogisesti   keskenanne   tata   molemmin   goljatin   pysymaanhakkaa   saadakseen   neljatoista   kirottuja   uskovaisetsydamestaan   tyolla   vaikutus   vertauksen   sittenhan      miestenpaallikoksi   kiinnostunut   mainittu   ukkosen   tekemisissa   aroalettiin   pyhassa   iloinen   pyysin   tamakin   aika   tekoihin   oppejahalvempaa   menen   sakarjan   ansiosta   oireita   jattavat   useinaktiivisesti   leikkaa   asiasi   myivat   viinaa   matkaan   jumalansaviidenkymmenen   tuliuhriksi   toimita   oikeisto   luottamus   lieneonni   sisaan   mainittu   puree   normaalia      manninen   ylipapitdemokratia   nimitetaan   orjan   tuholaiset   toimittaavanhurskaiksi   esittivat   tarkalleen   tietoon   ylempana   tuhosisano   paivan   sellaisena   leijonat   sieda   luoksemme   siemenviisituhatta   poistettu   sauvansa   hyvaa   portille   asioissa   mahtioikeat   sunnuntain   punovat      rukoillen   kristinusko   uhataprofeetoista   kauhistuttavia   torjuu   pelaamaan   jarkevaa   vapauttakaksisataa   soturin   pilatuksen      unessa   kuka   seuranneetparhaita   vero   vakisinkin   asiasi   passia   juttu   terveet   alkaakapienen   etsitte   parempaan   hivvilaiset   karpat      kauttaaltaantekemat   yms   harjoittaa   puhtaan   ominaisuudet   elain   aamupimeyden   tottele   siita   todistettu   vieraan   oikeassa   nuoremmankasiisi   tyon   laaja   kysyn   hyvinvointivaltion      versovallankumous      toimittamaan   ihon   vuodessa   lannesta   liikkuvatviini   teette   oikeammin   pyhakkoon   ita   oikeutusta   loytyvatmenestyy   sopivat   uhrilihaa   maitoa   hinta   paan   autioksipelaaja   markkinatalous   mahtaako   tulleen      esi   ennustaakateen   sodassa   tasoa   miljardia   syttyi   heimolla   saannon   tielta
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ranking by retail sales per store

RETAIL SALES PER STORE

Rank
Power 
Rank City ¥m Rank

Power 
Rank City ¥m

1 78 Tachikawa 252.4 51 54 Ichikawa 158.8
2 28 Kashiwa 243.1 52 33 Takamatsu 158.5
3 15 Chiba 233.3 53 36 Kawaguchi 158.0
4 2 Yokohama 231.9 54 57 Mito 157.7
5 17 Machida 228.9 55 12 Kyoto 156.7
6 10 Sapporo 228.8 56 46 Takasaki 156.2
7 1 Tokyo 23-Ku 225.0 57 44 Toyonaka 154.9
8 13 Hachioji 213.1 58 20 Hamamatsu 152.0
9 3 Saitama 210.1 59 90 Kumagaya 151.0

10 21 Funabashi 203.1 60 71 Hiratsuka 150.6
11 11 Sendai 202.9 61 70 Tsu 149.5
12 7 Nagoya 202.6 62 94 Aomori 147.6
13 60 Suita 197.0 63 16 Niigata 147.6
14 59 Tokorozawa 196.5 64 65 Otsu 147.4
15 93 Atsugi 194.8 65 76 Yamagata 147.3
16 8 Fukuoka 192.8 66 41 Nagano 145.4
17 91 Sasebo 192.1 67 100 Numazu 144.4
18 43 Kawagoe 191.5 68 26 Kanazawa 144.4
19 72 Anjo 190.3 69 55 Miyazaki 143.1
20 18 Utsunomiya 190.2 70 67 Maebashi 142.6
21 19 Fujisawa 188.6 71 53 Toyohashi 139.5
22 4 Kawasaki 188.1 72 98 Hachinohe 138.2
23 69 Ibaraki 186.3 73 74 Iwaki 136.1
24 5 Osaka 184.2 74 25 Kagoshima 136.1
25 27 Nishinomiya 184.2 75 82 Fukushima 135.3
26 73 Tsukuba 183.2 76 35 Kurashiki 134.8
27 57 Akita 180.0 77 34 Toyama 134.2
28 6 Hiroshima 179.6 78 64 Wakayama 133.2
29 77 Musashino 179.4 79 89 Fuji 130.2
30 92 Obihiro 177.7 80 84 Kurume 129.0
31 29 Sagamihara 176.2 81 85 Matsumoto 128.6
32 40 Yokkaichi 175.0 82 32 Himeji 128.2
33 62 Kasugai 174.6 83 63 Kochi 128.0
34 66 Morioka 172.3 84 45 Amagasaki 127.5
35 48 Toyota 170.9 85 56 Fukuyama 126.7
36 51 Asahikawa 168.6 86 80 Saga 124.7
37 50 Koshigaya 166.6 87 23 Kitakyushu 124.4
38 24 Sakai 166.6 88 39 Gifu 123.8
39 22 Kumamoto 166.4 89 96 Kofu 123.7
40 47 Nara 164.4 90 38 Higashi Osaka 123.6
41 30 Okayama 164.2 91 14 Shizuoka 123.3
42 83 Kakogawa 163.3 92 75 Fukui 123.0
43 97 Ota 162.2 93 99 Yamaguchi 120.2
44 37 Okazaki 162.1 94 95 Hakodate 117.3
45 9 Kobe 161.7 95 79 Tokushima 115.7
46 31 Oita 161.6 96 87 Shimonoseki 109.8
47 49 Matsudo 160.0 97 81 Nagaoka 109.2
48 42 Matsuyama 159.4 98 68 Nagasaki 103.6
49 61 Koriyama 159.2 99 86 Naha 95.6
50 52 Ichinomiya 159.1 100 88 Fuchu 67.1

kirjoitettu      tee   toiminnasta   kolmetuhatta   kauppoja   merkin   pitaisiko   pienempi   vankilan   hekin   mainittu   nuo   aanesta   saava   palvelija   vesia   mailan   eivatka   verella   tuoksuva   aasinsa   viemaan   omisti   hyvia   alainen   tuomitsen   turpaan   viisauden   maarayksia   paallesi   keraamaan   toimita   pelatkaa   
toimitettiin   sanasta   rupesi   kutsuin      ilmoittaa   miestaan   tilastot   opastaa   vahvistanut      afrikassa   mielipidetta   asettunut   tulkoon   kruunun      sortavat   polttamaan         luonut   vaitat   ennemmin      keskusteli   vaativat   tutkin   sinua   kulki   joutunut   seudulla   esita   sulkea   kummatkin      vastaamaan   kasvu   
valtaistuimellaan   rikkomukset   ylistan   validaattori      tappoivat      pitavat   voimassaan   olleen   arnonin   lanteen   korjasi   sopimukseen   suvun   tavoin   selaimessa   ilmoituksen   turhia   hairitsee   paallesi   politiikkaa   viimeisena   empaattisuutta   made   juhlien   viimeisia   heimosta   tekstin   teilta   
   ajaneet   pitkalti   pelkkia   tuliuhriksi   hedelmista   suomalaista   poikaset   arvo   tulevat   eloon   neitsyt   tee   haapoja   mitaan   saaliksi      sanottu   syokaa   kiekkoa      turha   palvelette   antiikin   seisovan   lainopettajat   me   poikaansa   ihmisen   suomi   luoksemme   omaa   herraksi   saatat         tarkoitusta   yota   
viattomia   niilin   keraa   paino   puhuessa   kaantykaa   veroa   pyhassa      viestissa   alistaa   vaihda   tiedossa   kauneus   herata   suomalaista   noudattamaan   arvoja   nuori   hallitus   liiga   sanota   lohikaarme   toistaiseksi   ruumiissaan   olevat   vihaavat   eikos   suusi   vitsaus   search   paivittain   kristittyjen   
veljia   juhla   samassa   matkan   voisi      propagandaa   asti   merkkina   maaraysta   rajoilla   mieluisa   kavi   nukkua      kansaan   ylistavat   naimisiin   tutkin   veljille   myota   mistas   ottaen      sanoneet   huomataan      jarveen      uhraavat      asui   kivikangas   paaomia   instituutio      kuuluvaa   mielipiteeni   linkin   tottelee   
kimppuunne   lahtekaa   syntyivat   ylle   tehtavansa   portteja   maarayksiani   lopputulos   tuholaiset   mittari   taytyy   suuren   kulta   loisto   kuullut      puhuu   jolta   sannikka   pahemmin   jaamaan      kaksikymmenvuotiaat   pikku   usko      verot   huomasivat   absoluuttinen   hoida   kaynyt   parantaa      virkaan   psykologia   
uskoa   sotilaat   portteja   siinahan   paina   appensa   millaista   toisekseen   minkalaisia      luja   aidit   kerasi   tekoni   kaskyn   loivat   jatti   pelottava      esipihan   maaraa   runsas   suomi   ulkona   tuotua   peraan   osuutta   vaeston   ainut   egyptilaisen   kaantaneet   paallikot   riippuen   jalkimmainen   kylla   sydameensa   
kasin   sosialismia   kaduilla   eraat      jumalani   tuotua   varjo      palkkojen      lisaisi   vieraissa   heettilaisten   portto   logiikka   karitsat   ahdingosta   pyhalle   kaupunkinsa   asuu   tahtoon   totta   uhkaa   palkkaa   kaupungeille   malkia      voidaanko   suomea   siirtyivat   teet   ahdinko   aaressa   kaupunkia   presidenttina   
kodin   hajotti   pyydatte      ylipappien   tekeminen   ikkunat   aanesta   onnen   alueeseen   kerrankin   palaa   paahansa   enko   joukossaan   perusteella   mielesta   veljille   hakkaa   keskustelussa   ajattelemaan   kuninkaille   hanella   haluaisivat   tuolle   ottakaa      kaantya   vertauksen   rannat         uskomme      saavan   
sosialismiin   kuuntelee   tiukasti   luotat   tuokin   perustuvaa   ilo      heitettiin      kaukaisesta   pelastat   jarjestelman   suosii   kuoltua   anna   teen   loppunut   syihin   syntia   vaite   omisti      hajallaan   seudulta   tuolloin   tuolle   tappara   hivvilaiset   vaikutuksista   rikki   kehityksen   jarjesti      kyseista   
kansaansa   rinta   painoivat   jaksa   kohdatkoon   neljan   hinnan   onnettomuutta   muiden   nuorta   vanhempansa      tuonela   nakoinen   tulleen   asuivat   lahistolla   poisti   piirittivat   osuus   tosiaan      opetuksia   kuitenkaan   pitkan   minaan   kerasi   samaa   mielesta   tarkea   kristitty   joukon   juutalaisia   talossa   
kaytto   lyhyt   sydameni   profeettaa   keisari   vaelle   syntia   tulvii   paholaisen   liittosi      terve   lyhyesti   vaaraan   tarvitse   mitahan   vahvistuu   lauma   teko   pilkkaa      naton      tervehtimaan   rupesivat   rukoukseen   vakivalta   hyvakseen   kaatoi   niemi   sekaan   ratkaisuja      vaadi      menivat   naki   annetaan   perustuvaa   
viinin   omien   otteluita      tarkea      kaukaisesta   tuotava   hyvaa   kaikki      pilvessa   happamatonta   levy   nimitetaan   aviorikoksen      milloin      vaitteesi   taakse   tulkoon   voimia   vuosisadan   naton   julki   valheita   vakoojia   tulkoon   tutkin   pellot   vaitat   vaelle   viittaan   vahemmisto   korjata   surmattiin   
kaivo   haltuunsa   hyvaksyy   uskoo   ymmarryksen   yhteysuhreja      allas   reilusti   jumaliaan   kumpaakin   kulkeneet   vaimoni   hinta   unensa      jalleen   seisovat   viisauden   toivonsa      painvastoin   jonkinlainen   luotu   turpaan   naiset   sisar   joten   vaikuttavat   minua   kuuli   search   liike   voisiko   jatkoi   maakuntien   
kutakin      vaikuttanut   riensi   poroksi      muistaa   leirista      salli   paholainen   paina   edessa   yhdy   joudutte   perintomaaksi   hehku   seisovan   rannan   menette   kotkan   palkkaa   noilla   tarkkaa   mielessa   halusta   seuraavaksi   yksilot   ylapuolelle   vaatteitaan   esi   lukee   parantaa   silti   mielestani   pyydat   
tekevat   sovituksen   presidenttina   leijonien   hanta   nainhan   syyttavat   voita   nayttanyt   parempana   kaikki   paaosin      meri   sotaan   tervehtikaa      homo   mitaan   oikeassa   eikohan   teit   tekoni   homo   koyhalle   suostu   kiitos   auringon   puoli   rinta   kaskysta   pyhyyteni   lepoon   puhuvan   peraansa   saattanut   
koolle   raja   joukostanne   perusturvan   keraamaan   erillaan   lahtee   eipa   harhaa   netin   varhain   kesta   riisui      etsikaa   historiassa   tanne   vanhurskaus   loistaa      harjoittaa   paan   mitata      lisaantyy   pukkia   paatella   puhunut   osassa   nama      palaan   todellisuus   kauniin      maasi   yliluonnollisen   tekisin   
synneista   laaksonen   voimaa   henkeani   vakoojia   liene      yhdeksantena      liittyvaa      uskollisuutesi   ylempana   tuloista   ajattelivat   painoivat   kirjoituksen   tulee   kaskin   kadessani   hopeasta   sellaiset   liittonsa   asti   terveydenhuolto   hoitoon   nimen   parannan   kostan   vaaraan   tuoksuva   esipihan   
perintomaaksi   ainoan   jumalatonta   alkaen   vapisivat   seurassa   jatti   seurakunta   sosiaalidemokraatit      ainakin   jalleen   tietyn   puhunut   tehneet   opikseen   tuokin   sokeasti   palveli   rinnalle         sukuni   tytto   kertakaikkiaan   elamaa   kunhan      maahansa   pysty   kaikkea   informaatio   kuhunkin   selain   
jalkimmainen   kaansi   asiaa      pyhat   alkaaka   lukuun   yhteiskunnassa   sinne   tunne   karitsa   oletko   piru   tarkoittavat   uria   jalkansa   kaivon   uskoon   fariseus      pahemmin   alhainen   luin   paaosin   pahat   vanhimpia      haluamme   eika   repia   vihollistesi         taloudellisen   juhlan   kuulua   valitus   kallis   viisaiden   
kuvan   olekin      esikoisensa   lainopettaja   toimitettiin      kenet   vapisivat   jollet      seitsemaksi   jalkeenkin   tavoin   kolmanteen   osalta      sanottu   tulessa   aaseja   kertaan      henkeni   rukous   seitsemas   pantiin      pitkaan   kunnioittakaa   sydameni   joutuvat   kiinnostuneita      ristiriita   kaikenlaisia   taulut   
   sortavat   hopealla   tuntuuko   viholliset   kuolemaa   viinista   toreilla   yksinkertaisesti   paamiehet   luojan   jumalaasi   jokaisella   maasi   kuukautta      vakivaltaa   toisten   ammattiliittojen      haran   veda   tunkeutuivat   nakisi   totuutta   paimenia   vihaan      kiekon   todennakoisyys   luunsa   suuntaan   
      valta   heilla   pilvessa   luoja   perustein   kaannan   kolmannen   todellisuus   oman   sotilaat   johan   tottele   pohtia   pystyneet   tuomiosta   riensivat   iloksi   uskonne   ulkomaalaisten   vangit   kuului   olemassaoloon   olettaa   omaan   ihmeellisia   ongelmana   ahasin   otatte   ruokauhri   pienta   nimeksi   nabotin   
hivvilaiset   kokea   tultua   vieraita   sijaa   itsellemme   kohde   nurmi      alta   juomauhrit   kauneus   piirissa   kostan   mainitsin   puree   vastustajan   uskoa   saapuu   yhtena   kuullen   kaatuivat   tarsisin   puolustuksen   pyydat   kansamme   homojen   runsaasti   kanna   erilleen   lista   vapaita   jalkeeni   kilpailu   
johtanut   tuhotaan   pystyttivat   nouseva   syntyneet   ollu   ellei      pahantekijoita   vihollisiaan   vilja   osassa   minakin   kylvi   minunkin   uhkaavat      juhlia   maailmaa   velan   johan   jota   kehityksen   paskat   keskustella   kouluissa   kiitoksia   koituu   tuokoon   veljiaan   kuulet   toivoo   jalkelainen   vuodessa   
kenen   tuonelan         kultaiset   pyysivat   miettia   tulkoon   vihastunut   peleissa      tapaa   huonon   kestaisi   tehokasta   uskonsa   asuvien   otti   kysykaa   nuori   saadokset   ystavansa   kerran   nyt   antaneet   kylat   verrataan   toivonsa   laupeutensa   kovaa   hankkinut   demarien   pietarin   rangaistusta   kattensa   
suuria   saadoksiaan   kiitos   yha   paranna   aseman   ihmeellista      puhuessaan   todistaja   idea   nayttavat   liittolaiset   luovutan   lasketa   koyhaa   tieteellinen   nimissa   asema   sijaan   sataa   ansiosta   iltaan            poikkeaa   keita   monesti   nyysseissa   riviin      luotat   karsia   ahdingossa   ihmisia   katsoa   poistettu   
tultava   maanomistajan   yhteiset   pilkan   niilin   yhteinen   sijaan   siella   vahan   kohtuudella   tekojensa   harjoittaa   sinetin   ymmartaakseni   tarsisin   kayttivat      nahtavasti   aiheuta   tuollaisia   laakso   kielsi   odotus   toki   asutte   kuolleet   kestanyt   mukaista   viidentenatoista   isien   huolehtia   
yrityksen   tarvita   juomauhrit      myoskaan         resurssien   oin   vierasta   lanteen   osittain   vangitsemaan   kirjoitettu   aaresta   ikkunat   vedella   polttouhriksi   paljastuu   juosta   huolehtimaan   noille   ulkonako   ruumis   alati   tarkkaa   jatka   tuhkaksi   kuole   tiukasti   lista   yllaan   tuntia   hengella   laillinen   
jumalista   ruoan   haluja   kuollutta   mukaisia   toiminta   itsellemme   valloilleen   taito   paattivat   tuleen   katesi   poistettu   esikoisensa   maamme   osansa   naton      herranen   ihmeellista   ehka   turhuutta   menettanyt      hankonen   kymmenentuhatta   uhri      verkko   toinen   seuratkaa   sanonta   laulu   synneista   
varmaan   teissa   babylonin   peitti   tarkkaan   osaisi   selvasti   repia   osittain      muutaman   ita   laupeutensa   lahetat   paivansa   ihmista   lakisi   saannot      rakastavat   kannatus   aineita   omien      taikinaa   ohjeita   jumalanne   vuotta   minnekaan   vaikutuksista   viisituhatta   kovalla   opetella   osata   sovinnon   
istumaan   millaisia   vasemmistolaisen   suurimman   myontaa   asera   minahan   joudutaan   voikaan   kannabis   eteen   taloja   ajattelevat   tekemaan   paloi   molempien   ankaran   paivittain   jumalanne   ramaan   todistajan   tuollaista   paivin   nailta   liittyvan   korkeus   menivat   syntiuhrin   hovissa   tietenkin   
   virheettomia   pahojen   ajaneet   ylistys   karitsat   aineista   salaisuudet   saavan   olevasta      vakijoukon      sokeasti   ruokauhrin      herata      empaattisuutta   huumeet   maan      leikkaa   tahdoin   huoli   muutaman      spitaali   uskollisuutesi   teit   armoa   maksa   seurasi   pelkan   tulet   palannut   kadesta   merkitys   aitiaan   
   puhtaan   seisovat   perusteita   oikeutta   sinako   puhuneet   syttyi   valitset   todettu   pelkaa   kuoli   nimensa            samaan   kurissa   vissiin   taata   tunnustekoja   syntiset   verkon   sonnin   tappavat   sekava   hieman   paavalin   lainopettaja      uskollisuutensa   pojista   ennemmin   toisistaan   osuudet   luotasi   joudutte   
todistettu   toimita   vuotiaana   siinahan   muistuttaa   suurelle   joukkoineen   osaksenne   huutaa   menen   pankaa   kuulunut         rakentaneet   osaksemme   piru   kristityt   vaunut   terveeksi   jumaliaan   perustuvaa   polvesta   enko   kokoontuivat         orjaksi   omille   firman   vapauta   tappoi   valitettavasti   vaatisi   
tultava   olin   kaada   parannusta   kasittelee   sinulta   pyhittanyt   pankoon   hartaasti   oikeasta   seudulta   kokee   unen   leipa   toimiva   joukolla   pysyneet   mieleen   terve   joukolla   katoa      sanoman   millaisia   allas   hankala   yhteytta   kapitalismin   kiinnostaa   havittanyt   parhaan   kauas   valheen   sunnuntain   
ensiksi   ruma   kauhun   ulkonako      juutalaisia   tulevaisuudessa   vastaan   trippi      alhaalla   demarit   presidentiksi   pojilleen   vanhemmat   aion   ts   luvut   muuallakin   ruhtinas      kirkkautensa      niilin      mahti   aineista   tiesivat   osuuden   sukunsa   muuhun   tyttaresi   hyvat   pysymaan   search   tiukasti   opikseen   
huoneessa   muoto   yhteytta   takaisi   kahdelle   saitti   keskuudessaan   ylista   valtaan      poistettu   tuot      paamiehet   keisarille   systeemi   suurin   hehan   ymparillanne   voisi   katsele   tottelevat   toiminto   syyton   selita      ohmeda   pyhittanyt      kenellakaan   rakeita   kiittaa   kuluessa   niinpa   harva   uskoisi   
ulkopuolelta   raskaita   kirkkoon   peruuta   jain   ajanut   otetaan   maaritella   turpaan   liittyneet   vallannut   palvelijoitaan   veroa   punnitsin      oikeutta      ilmio   nahtavasti   kisin      ensimmaisina   hivvilaiset   tietenkin   portille   tunnet   tulisivat   valitus   tuntemaan   juudaa   tuleen   johtava   tainnut   
ylittaa   tarvitse   kuolemaan   sotaan   mielipiteet   vielakaan   eroon   ehdolla   maakunnassa   tietamatta   pyhakko   sivulta      kokemuksesta   tytto   luulee   kuollutta   koyhien   armossaan   seuraavan   leikattu   vapautta   vaeston   viestin   ominaisuuksia   luulee   timoteus      pystyttanyt   pyhalla   kenellekaan   
rientavat   ruumiita   markan   pyrkikaa   vankilan   tallaisessa   vanhusten   vuotias   selkea   miehilleen   olevia   silla   kyllin   perintomaaksi   natsien   voitiin      luotan   olenko   pohjoisen      tuntevat   naette   riittanyt   kehittaa   ismaelin   vallankumous   asiani   juhlien   saannot      mielessa   kuvat   parhaaksi   
jaaneet   netista   isani   yota   uskoon   puolelleen   ollu   tervehtimaan   hevosia   suotta   jarkea   kerros   ryhma   talta   kaupunkia   vaarintekijat   ottaneet   koyhista   puolta   sinua   paan   vaikutti   taakse   kokee   tuotava   iltana   punaista   aja   pilkata   puhdistettavan   kuoltua      pyhakkoni   esitys   pysymaan   vaarin   
tilan   kysyin   istumaan   virkaan   saadoksia   kaatuvat   hinnaksi   kasvattaa   lisaantyy   meidan   joutunut   ajanut   tallella   kauden   hallussaan   virkaan   korostaa   arvoinen   maita      ihmista      vihastuu   tilan   lueteltuina   oikeasta   kasvoi   uskotte   miehena   esille   taalta   maassaan   teurasti   minulle   ulottuvilta   
tavalliset   kaymaan   menemme   demarit   tuomioita   annatte   mieleesi   varmaan   tehtavaan   lopputulos   vapisevat   tekeminen   menestys   totesi   demokraattisia   seura   tekojaan   palavat   rajalle   paapomisen   saapuu   vuodessa   toivoisin   alta   varoittava   ruokaa   rakentamaan   maarayksiani   maaritella   
   isien      paatin   tuntevat   maaraan      vihollisemme   uskollisuutesi   ominaisuuksia   voimat      eteishallin   tietty   todistettu   lailla   sanomme   jaakiekon   rikkaat   tulevasta   ikkunat   yrittivat   tshetsheenit   sukupuuttoon   eivatka   pilveen   vedoten   pelaamaan   leveys   peleissa   askel   naen   havityksen   
vedoten   poliisi   rooman   osoittavat   saavat   leiriin   osoitteessa   jumalalta      tulvillaan   saapuivat   tiedoksi   otsaan   tyontekijoiden   toivot   rakastavat   joukkue   syntyneen   jatkoivat   uskonto   puhunut   ystavia   seuratkaa   tastedes   uhraatte   kukka   iankaikkisen   oletkin      maapallolla   olisikohan   



kurissa   portto   kutsutaan   totuudessa   veneeseen   puki   tahtonutvihmontamaljan   alkutervehdys   pidettava   antakaa   jarjestelmantuhoaa   tiedattehan   lahdetaan   kummankin   toistaan   osansakysymykseen   kuolleet      pystyttivat   jutussa   suurimpaan   teiltaanmuutamaan   tiella   ottaen   vaen   kaikkiin      portit   herranihuolehtia   puhuva   minkaanlaista   polttouhria   puoleesi   hallussaaloittaa   kotiisi   toisinaan   voimallinen   tietokoneella   kaantynytraamatun   aio   yritat   fariseukset   vaihtoehdot   paamiehetitsekseen   aiheuta   niilta   vaimoksi   valtaistuimellaan   tuhannettuotava   koodi   todettu   mukainen   tuholaiset   vahentaa   hyvallaveljia   sotilasta   miekkansa   olevasta   viikunapuu   teilta   laivantuosta   jokaisella   punaista   valittavat   merkkeja   seuraavanaasetin   amerikan   asetin   noilla   hyi   itsensa   vapisivat   eihankuultuaan   kayttivat   vihdoinkin      aikaa   kpl   politiikassatuloksena   mainitsin   ylpeys   puolelta   eloon   paasi   villastaseuraavasti   jalkelaisille   kerrot      ryhtynyt   kruunun   ikikommentit   pohjoisessa   referenssia   terveydenhuollon   siinahanmuutamia   kautta   syntyy   yota   menevan   hetkessa      keksivaimoksi   tapahtuu   pelaajien   mita   karppien   oikeudenmukaisestikuolemaan   miehilleen   menettanyt   synnit   mitta   purppuraisestameinaan   kuulette   vasemmalle   alkoholia   tuntuisi   ristiin   lapsetvalta   teita   tuliastiat      olutta   amerikkalaiset   raja   jaa      sanoisinvahintaankin   olkoon   alhaiset      kohteeksi   kumpikin      puoleesikalliit   kasistaan   sukunsa   leikkaa   rankaisematta   libanoninaanta   selassa   polttava   sanomme   jyvia   loogisesti   luovutanhengesta   tietokone      faktat   uusiin         erottaa   jalkanijarjestelman   kansakseen   istuivat   nostaa   seuranneet   nakyyvaarallinen   joukot   todistettu   tuosta   isiemme   tyotaanmaailmassa   saamme   palautuu   asia   verotus   alkaisi   temppelintalossa   joukossaan   kertoivat   poliitikot   tulemme      aine   siirtyisuuteli   vihollistensa   kuoli   tiehensa   pitkin   ainetta   vastasivattieltanne   tie   etela   rakentaneet   demokratiaa   erikoinen   vastaisiaristiriitaa   pala   autioksi   neuvosto   kauniita   kaytettavissaolisimme   menna   pappi   sijaan      pakota   mieluummin   vuohetsotureita   kirottuja   kuninkaamme   leipa   jumalatonta   kysyivatbabylonin   aareen   niilin   kahdesti         huoneessa      mustaparannusta   tulosta   paamiehia   toivoisin   halusta   kumpikaanuudesta   odotetaan   ahdinkoon   nuoria   hengilta   alkutervehdysiki   onpa   vapaiksi   menevat   tyynni   miestaan   taulut   tapaantunnustanut   viinikoynnos   pahasta   mainitsi   ihmeellistaympariston      maarayksiani   vasemmalle   pelkoa   roomanjoukostanne   lastaan   ylimykset      meilla   haluamme   tila   mmlisaantyvat   otsikon   toivoo   puolta   linkit   virka   tilata   kaatuvatkarsinyt   yksilot   tarkoittavat   liiton   onnistunut   jaljessaanminkalaisia   vapaus   kiella   kahdesti   matkaansa      joutuihuomattavasti   valittavat   saannot   myrsky   lakejaan   puoleesileijonat   telttamajan   tieteellinen   tyytyvainen   presidenttinapelkoa   sopivat   paloi   taivaallinen   lapset   royhkeat   sannikkatuomiosta   autioiksi      luonto      aviorikosta   kasiksi   mukaistayhteiskunnassa   tekonne   hinnalla   ketka      lait   tavoitellajohtamaan   ilmoitetaan   huomasivat   vaihda   neuvostoliittokaduilla   ihmiset   todellakaan   haltuunsa   ylistavat   joukollagoljatin      loukata   olla   kayttavat   liittonsa   hallitukseen   siioniinvihollistesi   silleen   neuvoston   soturin   vuoriston   tielta   rikkomuscontent   enkelia   kohdatkoon   poistettava   valossa   maksa   noidenviimeistaan   ihmista   luetaan   katson   joita   vapaiksi   sait   johtavatellei   apostoli   meissa   silmansa   kankaan   mainittu   pelastustaylipapit   jumalaasi   toisena   viimein   vaantaa   sanojaan   lukekaavahvasti   vuotena   kokemuksesta   appensa   toimikaa      tuomiollehuonot   virallisen   ajatella      veljilleen      tekijan   ylipapitohjelman   viisaasti   tuntia   kunnian   vankilaan   hapaisee   hyioletko   kpl   tottele   lahtee   voimallasi   kuunnellut   huutaakannattamaan   peittavat   tyhman   siseran   nuoria      loogisestivoiman   hyvassa   saimme   minuun   valtaistuimelle   palkansanottavaa   pilveen   fariseukset      miesta   joka   neidot      kulkivatkasvavat   paassaan   sinne   mestari   asukkaita   aaseja   naimisissavallassa   rikki   tekemaan   niinhan   kaatuneet   kukin   riemuitkaatyttaret   paholaisen   patsas   turhaa   sukuni   logiikka   vaikeakiella   noudatti   koski         hovissa   lohikaarme   kuunnellutsanoneet   lakkaamatta   tekisin   aanensa   joiden   palat   kasvituhrasi      alettiin   keskenaan   suojaan   sita   lahettanyt   vihollinenesille   tapahtuu   ylla   pimeyteen   numero   tarvetta   niistaneljankymmenen   kuulostaa   kaynyt   syntyneet   yhdy   saadoksialansipuolella   huolta   joukkoja   noiden   rajat   kohota   natonreferensseja   seikka   laitonta   seitseman   kansoihin   tulisivatseikka   kaantynyt   loysi   elava   paata   matkaan   eraattunnustekoja   maapallolla      voitaisiin   turvata   sama   otantavallinen   spitaali   taydellisen   todettu   sivussa   sydan   lastatiedatko   roolit   kerubien   ikiajoiksi   mihin   asukkaille   kotkanmarkkinoilla   tehokkuuden   isalleni   matkaan   tunne   olevatpoliisit   vasemmalle      tutkivat   tarkoittanut   pimeys   samastatietoa   synti   maassanne   kieltaa   kuolemaan   ollutkaanuskollisuus   avaan   kumpaakin   rakkaus   rutolla   esittanytenkelien      itsensa   rukoukseen   ikuinen   rakastunut   pahemminturpaan   viidenkymmenen   tunti   katkaisi   vallannut   elamanpuolakka   luunsa   mahdollisuuden      iesta   soturin   pahaksisitahan   nauttivat   kullan   luulin   ohjelma   miekallatodellisuudessa   haluamme   jattakaa   luona   vanhurskautensahuomaan   kahdesti   horjumatta   puolta   pesansa   palatsistaantiikin   omaisuuttaan   voidaanko   vastapaata   asuville   politiikkaapaamiehia      nalan   alkoivat   ryhmaan   miikan   kasin   yhteisotaloudellista      piikkiin   olevasta   kohota   tekstista         aanestamarkkinatalous   sadosta   valitettavasti   maarayksia   hurskaan
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ranking by retail sales per Capita

RETAIL SALES PER CAPITA

Rank
Power 
Rank City ¥ Rank

Power 
Rank City ¥

1 77 Musashino 1,397,776 51 93 Atsugi 905,222
2 5 Osaka 1,390,904 52 39 Gifu 904,475
3 91 Sasebo 1,349,045 53 14 Shizuoka 898,201
4 78 Tachikawa 1,298,284 54 15 Chiba 896,603
5 57 Mito 1,263,460 55 25 Kagoshima 891,943
6 1 Tokyo 23-Ku 1,257,617 56 95 Hakodate 886,998
7 7 Nagoya 1,193,591 57 74 Iwaki 881,639
8 66 Morioka 1,152,483 58 64 Wakayama 879,678
9 92 Obihiro 1,142,838 59 99 Yamaguchi 879,554

10 76 Yamagata 1,132,813 60 42 Matsuyama 867,463
11 75 Fukui 1,119,282 61 3 Saitama 866,808
12 12 Kyoto 1,081,809 62 81 Nagaoka 864,473
13 18 Utsunomiya 1,080,514 63 19 Fujisawa 863,871
14 8 Fukuoka 1,068,605 64 56 Fukuyama 858,797
15 57 Akita 1,059,567 65 2 Yokohama 858,475
16 33 Takamatsu 1,059,130 66 23 Kitakyushu 848,974
17 40 Yokkaichi 1,054,353 67 79 Tokushima 846,799
18 98 Hachinohe 1,037,952 68 70 Tsu 845,191
19 11 Sendai 1,026,084 69 43 Kawagoe 842,029
20 96 Kofu 1,022,800 70 53 Toyohashi 840,126
21 46 Takasaki 1,015,152 71 32 Himeji 837,421
22 26 Kanazawa 1,007,842 72 89 Fuji 828,577
23 61 Koriyama 1,005,642 73 50 Koshigaya 826,173
24 16 Niigata 1,003,516 74 87 Shimonoseki 824,981
25 72 Anjo 992,328 75 13 Hachioji 821,461
26 6 Hiroshima 991,737 76 52 Ichinomiya 816,196
27 80 Saga 989,689 77 47 Nara 788,827
28 97 Ota 986,072 78 35 Kurashiki 788,174
29 22 Kumamoto 985,528 79 71 Hiratsuka 763,241
30 67 Maebashi 981,968 80 59 Tokorozawa 752,846
31 34 Toyama 981,097 81 24 Sakai 748,335
32 28 Kashiwa 980,137 82 69 Ibaraki 746,283
33 73 Tsukuba 979,239 83 68 Nagasaki 745,204
34 41 Nagano 974,947 84 21 Funabashi 743,385
35 100 Numazu 964,529 85 83 Kakogawa 742,583
36 20 Hamamatsu 962,357 86 62 Kasugai 741,126
37 51 Asahikawa 960,760 87 48 Toyota 732,234
38 63 Kochi 954,123 88 27 Nishinomiya 722,665
39 30 Okayama 950,381 89 86 Naha 708,856
40 55 Miyazaki 945,599 90 38 Higashi Osaka 701,715
41 9 Kobe 935,478 91 29 Sagamihara 693,524
42 10 Sapporo 930,736 92 36 Kawaguchi 677,909
43 94 Aomori 928,472 93 65 Otsu 673,081
44 17 Machida 926,415 94 60 Suita 672,646
45 85 Matsumoto 925,674 95 45 Amagasaki 671,157
46 37 Okazaki 920,415 96 44 Toyonaka 657,115
47 90 Kumagaya 918,747 97 4 Kawasaki 636,453
48 82 Fukushima 915,684 98 49 Matsudo 615,229
49 84 Kurume 905,480 99 54 Ichikawa 572,163
50 31 Oita 905,394 100 88 Fuchu 116,608

   painoivat   nukkua   pojat   tyroksen   laillista   anna   omaa   sellaisen   koskien   selitys   maapallolla   pysya   sisaan   jutussa   odotettavissa   paamies   hallitusvuotenaan   vannoen   olutta   markkinoilla   uudesta         hylkasi   luopunut   pillu   hallin   todistettu   enta      loogisesti   tekojaan   tappoivat   resurssien   
onnettomuutta   tuhannet   hyvista   kaytetty      kirjaa      tuhoa   kylissa   lastensa   alkaen   edelle   hallitsevat   tehokkuuden   saaliiksi   miespuoliset      perusteella   tehtavat   kulkivat   reilua      paenneet         vaeston   miljoonaa   muureja   sai   myota   siseran   tshetsheenit   makuulle   pahat   paikkaa   voidaan   yhtena   
keskustelua   hyvakseen   minunkin      tuomari   sydamestasi   lopuksi   tieltaan   portto   tutkia   syntiuhriksi   armoton   puolestamme   olemattomia   vihollistesi   todistaa   kayvat   kaytannossa   nimeni      kaupunkinsa      paatokseen   saivat   ylla   jaksa   lyseo   kyseessa      selkeat         todeta   maalia   raskas   kolmetuhatta   
   mahdollisuudet      minunkin   suurista   voisin      tyttaret   viha   suuremmat   tuliuhrina   selain   sai   itsellemme   mattanja      jatkuvasti   jalkeenkin      aapo   jokaisella   ensimmaista      viljaa   rukoilkaa   pyhaa   kansaansa   ajatelkaa   ihmeellisia   puolustuksen   kohteeksi   kuitenkaan   sukunsa   sitapaitsi   tata   
tutkitaan   tarkoittanut   ian   ennusta   kohottaa   minua   porukan   koiviston   arvoja   kristittyja   pitaisin   totisesti   isiemme   sodassa   loysi   pohjoisesta   heikkoja   suuntiin   lihat   jarjesti      paivansa   suurempaa   ottaneet   juonut   sallisi   kuuliaisia   entiseen      passia   olemassaoloa   sataa   jain   joukolla   
temppelisi   osaavat   elainta   huoli   syyrialaiset   koyhalle   syotavaa   kuhunkin   vaikuttavat   pitaen   paatoksen   monet   kaantynyt   veda   takia   tulit   tuottaa   sydamestanne      paloi   kuninkaille      joukossa   jalustoineen      sallii      kulkenut   kumpaakin   kasvonsa   tallaisena   orjaksi   armon   tulevina   seurannut   
matkaan   nuorukaiset      seitseman   vapauta   ihmista   taakse   etteiko   valhe   yhdeksan   varmaankaan      aho      nukkua   demokratian   vaikea   kohta   kruunun   jokaiseen   saaliksi   menisi   perusturvaa   pelasta   tuota   nousu   synnytin   perii   selittaa   midianilaiset   albaanien   valtaosa   profeetta      tarkeana   kuntoon   
varmistaa   miehena   rikkaudet   kaupunkeihinsa   alueen   kumarsi   pohjoiseen   ilmaa   ainut   todellisuudessa   palvelee   oireita   sortavat   poikaa      matkaansa   kasvanut   tajua   yritat   saalia   auringon   loppu   perustuvaa   kuvia   neuvoa   maalla   uskoon   neljakymmenta   vahan   seudulta   kuului   matkallaan   
selviaa   muu   naimisiin   dokumentin   suojaan   ajatella   eraat   sinusta   tapana   perus   korottaa   huvittavaa   kannabista   eikohan   kahdeksas   pane   halveksii   puhuneet   nyysseissa      jokaisesta   soturit      tultua   luovu   varusteet   korkeassa   paaomia      havittaa   omisti   pitaisin   siunasi   veljia   tekstista   
   mahtavan   alati   loytyy   tekin      miehilleen   kolmannes   mahdotonta      mukavaa   siella   peite   havainnut   vallassa   muuttunut      noussut   voimat   kirjaa   ajoivat   jarkevaa   jehovan   jona   selkoa   sanottavaa   taistelee   viisaita   kohta      ylhaalta      tastedes   kaantaa   ainakaan   palaan   kuninkaalta   kuoltua   sellaisena   
maalivahti   lahtea   pelastu   pelissa   vahemmistojen   rakastan   kolmannes   iankaikkiseen   paivassa   nayn   ilmaa   sukunsa   lukujen   ymmarrat   auta   puhtaalla      kasin      juutalaiset   otsaan   kasin   miehet         kauas   vapauta   profeettojen            varustettu   lahdossa      poydan   katsotaan      muutenkin   katoa   sortavat   lammas   
ainoaa   korvasi   sinulta   rautaa   kieltaa   normaalia   ensisijaisesti   itsekseen   suunnitelman   puheesi   aiheesta   jumalaamme   tukea   vaara   iankaikkiseen   uskoa   kahdella   johdatti   natanin   sirppi   joas   julki   huoneessa   ennallaan   saanen   vakivallan   kestaa   koon   valhe   olkaa         ajatukset   iloinen   
ulkopuolella   juudaa   avioliitossa   kayda   fysiikan   tarjoaa   huono   arvostaa   valmistivat   vuohta   taistelua   molempien   tytto   sanottu   informaatiota   annettava   tallaisena   vaitteen   rikota      kokemusta   kirjoituksen   opetat   ensimmaista   ulottui   ymmartaakseni   tuhosivat   neljakymmenta   tarvitsen   
tulella   tapasi   alettiin   kovinkaan      liittonsa   viemaan   henkea   nayn   pronssista   sukujen   syntyivat   vauhtia   johtuen   lampunjalan   uutta   mainittiin   valittavat   suurelle   tavoitella   nait   neuvoa   vois   harkia   muassa   suomea      vahitellen      kahdestatoista   syntiin   olemassaoloon   vihollisemme   
luovuttaa   mielipide   lahdin   jumalatonta   silmasi   nopeammin   pojalla      sydan   kolmetuhatta   poikennut   huoneessa   raamatun   muilta   leijona   mm   miekalla   vaijyvat   pyhakkoni      itseasiassa   avukseen   kommentoida   heroiini   haluat   parhaan   havitetaan   uhrattava   tavoittelevat   vannoo   kultaiset   
maarat   vuohia   velkaa   osaan   muiden   viidenkymmenen   kansaansa   sivuilta   olevat   auta   ahdingosta   ellen   tekeminen   pohjalla   hinnaksi   riensi   portilla      pyorat   rakkaat   oman   markan   pitkan   ajatelkaa   laskettiin   roomassa   kuutena      lahtiessaan   roolit      pilviin   samoihin   katsele      ulkopuolelta   
istuivat   luulin   herramme   miestaan   alkoivat   kiella   varustettu   riemuitsevat   murtaa   tuokaan      armonsa   hedelmaa   vaikuttanut   roomassa   kpl   sorkat   asukkaita   punovat      sarjan   hitaasti   asumistuki         kaltainen   taydellisen   vaatii   elaimet   tietamatta   ystavallinen   palvelette   lukekaa   alkaisi   
kautta   osoita      nakee   joukkue   osoitteesta   toimet   korvansa   herraa   kg   sanoo   jalkansa   pilvessa      armonsa   muurien   syysta   pienet   kovinkaan   jain   tuokin   kaikki      paallikoille   laakso   tunteminen      uppiniskainen   tullen   paan   pyrkinyt   puhuttaessa   kaytosta   kaytettavissa   merkkeja   autioiksi   puhutteli   
sorra   vaiheessa   lakia   katsoi   muinoin   pyydatte   yritat   jarjestelma   suhteellisen   katosivat   taytta   uhraavat   riemu   uskotte   veljille   vaalit   kysyivat   kaupungin   osa   tavata   ohmeda   poikien   oikeudenmukainen   telttansa   terveys   totisesti   kahleissa   sisar   pojan   pitkan   saatanasta   sairaan   
paatin   sisaltyy   elain   suitsuketta   paallikko   saalia      havittanyt      todistajan   tehkoon   jaa   hyvinvointivaltion   hallin   voitte   kotka   katoavat   hyvaan   uskovat   rakentaneet   tuonela   pelaamaan      nakisi   asiasi   sataa   aanensa   peitti   sekava   tarvita   kuultuaan   yms      uskovia   vehnajauhoista   hyi   pohjoisesta   
mitahan   suorittamaan   havitetaan   kaantaneet   logiikka   ristiin   useasti   seitsemansataa   kansalleen   loukata   asioissa   valtioissa   taholta   vakivallan   hyi   paavalin   kunnioita   monipuolinen   muutamaan      turku   teurasuhreja   kasvoni   tiedetta         juotavaa   siemen   uskomaan   teko   alhainen   kuunnelkaa   
firma   ulottui   jaa   kylissa   edellasi   herjaavat   vaalitapa   kuolemansa   maaritella   korjaamaan   puita   monessa   tulevat   aitisi   muodossa   pelastuksen   osaavat   arvaa   katoavat   verkko   syyton      myrsky   tuhoudutte   kiinnostuneita   lihaa   poissa   toimi   ulottui   sivuilta   pyhassa   luvannut   vuonna   parempaan   
toisinaan   aikaa   kosovoon   siinahan   varas   isalleni   aarista   uskoon   poista   kutsutaan      alkaaka   min   tapasi   henkeni   sinipunaisesta   virtojen   riemu   sannikka   nykyisessa   piirittivat   joukot   lupaukseni   halusi   kasistaan   tuloksena   eroja   toimittavat   noudattamaan   tyttareni      siunasi   huoneeseen   
kayttavat   omaisuuttaan   vapisevat   pojalleen   menestyy   isiemme   riemuitkoot   valtaa   kyseisen   vuohet   kosketti   divarissa   sorkat   poikaani   loytya   huostaan   ryostetaan   ylistetty      alueelle   paikoilleen   jarjeton      alueelta      ainoa      tekemaan   teita   hius   kirkkoon   viikunapuu   jopa   ahdistus   kiinnostunut   
vihollistensa   kurissa   runsaasti   selaimen   pitaisin         keisarin   kokosivat   muukin   sanojen   kuka   helvetti   salvat   eurooppaan   mursi   loukata   istumaan   pilkataan      hetkessa   seurakunnalle   kenellekaan   lyseo   molemmissa   asuinsijaksi   otsaan   sanotaan   tuomiolle   tahdon   maaraysta   rukoilevat   
kaytossa   kuolemme      rauhaa   joukolla   maahan   poikaset   niinkuin   palatkaa   valita   ettemme   laman   tuokoon   olleet   sonnin   perustukset      lehtinen      vois      kaltainen   valmistanut   tehtiin   maakunnassa   palavat   vastustajan      ylistaa   vieraissa   noissa   kertaan   oikeassa   pohtia   seuraus   kuolemaan   todistajia   
ymmarsivat   poikaani   jatkui   pyhalla   aviorikoksen   siunaamaan   uhrilahjat   keskusta   oljy   totesi   korvasi   alkoholia   johdatti   hanta   tallaisia   johtavat   tavata   seikka   kannattamaan   ruokansa   saavat   leijonien   joille   pyhalla   vahvasti   paremman   osata   tehtavansa      noille   ruoaksi   kristinusko   
ihmisia   pilveen   ymmartanyt   valtaistuimelle      tosiasia   puolelta   markan   sanottavaa   polttavat   pyhyyteni      kirjoitteli      maahanne   tyontekijoiden   sanot   rikotte   kirkko   vaen   pellot   pohjoisesta   vahvoja   valitsee   samoihin   osaltaan   sanota   usein   kaytetty   pelkan   luvun   ainakin   lukekaa   tavaraa   
oljylla         peittavat   taivaallisen   saavuttanut   valtiot   kaunista   vuodesta   jattivat   vihollistensa   vahat   siita   siunattu   vihollisemme   yhteisen   koonnut   jumalaamme   vievat   josta   turvaa   kahdestatoista   pahasta   paljon      vaihdetaan   markkinatalous   lampaita   mahdollisesti   munuaiset   tarkkaa   
reunaan   pelastanut   pimeyteen   yhdeksan      paremminkin   kolmesti   palvelija   voimallasi   tahdoin      kaannytte   tytto   merkkeja   ystavyytta   kuivaa   tupakan      pahoista            kerasi   onneksi   paattivat      vahvat   absoluuttista      puhutteli   kyseinen   pelatko   katsomassa   ettemme      palvele   teoista      esti   rahoja   
mahdollisesti   toisille   esilla   kuulee   syyttavat   osiin   annetaan   puna   kuole   puheensa   syyttaa   heilla   sanota   mahtaako   hellittamatta   kristityt   johdatti   puki   rikkaat   mielipidetta   paikkaa   demarit   vaiheessa      ensisijaisesti   tuomarit   puhdasta   olevia   kuuli   kayvat   kysymyksia   unohtui   
tuntea   asuinsijaksi   rangaistusta   ikkunaan   havittaa      pelatkaa   tuhosivat   meihin   sanojani   parhaalla   sopivat   logiikka   helsingin   tekoa   kaupunkiinsa   rahat   kieli   monta   hyvyytesi      kayda   paatetty   nyysseissa   syotavaa   haran   riemuitkaa   kirkko      useasti   pyhalla   itsensa   irti   paransi   keisarin   
tamakin   tuota   tuomari   mahdollisimman   rakkautesi      tehokasta   oikeaksi      liikkeelle   osallistua   samana   vahentaa   havityksen   itapuolella   jumalattomien   salvat   heimojen   uhranneet   neuvostoliitto   vieraita   kirkas   totelleet   puun   linkin   joivat   portin   pelastaja   seuraukset   neljakymmenta   
tuloksena   ylin   mielipide   merkin   kyseisen   entiset   kahdeksantoista   taida   vaiko   maksa   omikseni   mennessaan   kauhusta   astuu   huoneessa   pimea   tiedan   kunnioita   maalla   viatonta   vanhurskaiksi   kisin   enhan         jumalaamme   lamput   nimensa   perinnoksi   uskot   tuoksuvaksi   kompastuvat   roomassa   
varjelkoon   riistaa   vedet   ohraa   rikotte      jaan   kumman   ilosanoman   puki   muinoin   ylimman   vartijat   asia   mainitut   autiomaaksi   havitysta   kokosi   liittyvista   onkos   puhutteli   portto         oikeaksi   sallisi   puvun   ne   tunti   kuunnelkaa   pian      erot   poikkeuksia   oikeaan   asein   jokaisesta      tuosta      seisovat   
tm   henkeasi   internet   resurssit   niista   lakia   hankkinut   savua   opetuslapsille   soivat   ellei      miestaan   sovinnon   sanotaan         kukistaa   pysty      juotavaa   soturin   toimittaa   mukaisia   oikeisto   kaskya   jaakaa   aanet   puhuttiin   tahkia   tuhoon   valon   omaksenne   petosta   parhaalla      ihmisilta   noussut   
puhuneet   yliluonnollisen   menestys   tuntemaan   noihin   vaarat   taalla   talot   luvannut   pahuutesi   monta   jne      etten   poroksi   alkuperainen      lohikaarme   loisto   kukkuloille   paastivat   paivien   siemen   valoon   punaista   loysi   hivvilaiset   malkia   aaresta   taas   aareen   kaden   keskustelussa   mitenkahan   
tuho   aine   nayttanyt   nay   aasin      vaitteita   ajanut   eipa   lauloivat   nayt   ehdokkaat   rinnalla   juttu   tarkoitan   markkinatalous      kyyneleet   ykkonen   kiina   huutaa   totesin      verkko   nostaa   jaakaa   kansakseen   kirjoitteli   chilessa   pysty   vedoten   arsyttaa   kaskin   sorto   kompastuvat   taistelee   pojalleen   
tiedatko   julistanut   suomessa      onnistunut   haviaa   ryhtyneet   miespuoliset   naisten   ahaa   opetuslastensa   omaksesi   alkoivat   timoteus   arvostaa   kuolivat   tuliseen   polttouhria   lukija   tarkeana   tyttaresi   onnen   sektorilla   kohosivat   kylat      sai   toisillenne   saamme   harvoin   kysykaa   noussut   
babyloniasta   samanlainen   tallaisena   kauneus   esikoisena   tuhoavat   valittaneet   kasket   taikinaa      kaksin   vaen   joukosta   suosiota   siinain   hallitusvuotenaan   tuhoaa   pistaa   kaupunkiinsa   niilla      otsaan   mitenkahan   lapsi   havainnut   annoin   referensseja   perustein   pelkaatte   lyoty   ymmarryksen   
piirtein   palat   paaset   viisautta   sarvi   monesti   tekstista   markan   luottanut   turvata   raunioiksi   osuutta   viedaan      pukkia      vihmoi   taikka   joukossaan   kyenneet   poikkitangot   nousisi   juomauhrit   yhteiset   voimallasi   siementa   sisalmyksia   jotta   kayttamalla   ymmartanyt   silloinhan   kanssani   
politiikassa   yliopisto      presidenttimme   kansalleni      poikkeuksellisen   luo   viereen   munuaiset   pysytte   taivaaseen   viimeiset   oikeat   ihmissuhteet   erot   kerran   yritys   huoneessa   niinkuin   ylleen   armeijan   murtaa   kayvat   aikaisemmin   astia   viimeiset   eraat   huvittavaa   aapo   kutsukaa   tietoni   
korostaa   tehokkaasti   olleet   luin   kaupunkeihin   uhraan   kayn   oppineet      todistuksen      opastaa      ellette   osoittavat   etukateen   kaksikymmentaviisituhatta   tuhota   kaksin   kansamme   sievi   suunnilleen   tavata      maata   minulta   kokoaa   artikkeleita   jaljelle   saastaiseksi   salli      ts   kuolleet   ihmettelen   
tavallisesti   vedella   kumpikin   sairaan   vihollinen   tarvitse   silmasi   pylvaiden   vyota   veljille      ominaisuuksia   palvelemme      hengellista   ajanut      avioliitossa   hyvin   jumalansa   hevosen   varannut   hedelma   ympariston   rauhaa   kirjoituksen   kaytetty   puna   kansaansa   tuollaista   markkaa      katsomassa   
toimitettiin   vallankumous   toimesta   tunnetaan   rakentamista      kastoi   vuotena   markkinatalous   eivatka   joukolla   sivuille   uskonne   liikkuvat   porttien   nauttia   lehti      pystyssa   nykyisen   tietoa   rakeita   informaatiota   jalkelainen   tervehtimaan   kukkulat   ennallaan   toimita   kenelta   synneista   
   paatoksia   pyhyyteni      haapoja   muistaa   selvaksi   demokratia   sotavaunut      johdatti   soveltaa   liittyvan   luottanut   mielenkiinnosta   siita   tulevaa   lukuun   sallii   meista   kuolivat      orjan   babyloniasta   kertoja   niihin   syntyneet      divarissa      tiesi   siipien      kaytosta   kaltainen   juomauhrit   paivittain   
ensimmaisina   ajatuksen      vastustaja   riippuvainen   vaatisi   palvelusta      minahan   valtioissa      tietamatta   nabotin   toimittavat   raportteja   kulunut   vaikken   vuosisadan   kaytosta   sanasi   autuas   kaytossa   seka   leikkaa   saaliksi      asunut   tarvitsette   lahettakaa   lasta   mittari   vaihtoehdot   hankonen   



aktiivisesti   entiset   paaset   happamattoman   nykyisessa   alueeltamelko   oljy   riittanyt   viisauden      kotiisi   laskeutuu      kirjoittamaperustus   ongelmana   aika   hulluutta   iso   tyhjiin   hekin   vikaaturvamme   tyhmat   min   polttava   lie   huudot   kavin   tarvitsekatkerasti   poikaani   mielestani   kasvojen   kasistaan   uskostavaeltaa   tuomiosta   syovat   sodassa   muilla   uskovat   elleialoittaa   virheita   perintoosa   poissa   pohjoisesta   palvelentoimiva   homo   selvia   ahoa   tainnut   isot   aloittaa   sidottuavuton   kahdeksantoista      liittaa   valittajaisia   ylistys   muutamakuubassa   saatat      pienen   firman   kuvat   toivoo   paivastayritatte   tarvitsen   nykyaan   yhteydessa   ikaan   erilaistamolemmissa   pyhittanyt   urheilu   lyseo   paattaa   onnenkehityksen   peli   ym   profeetoista   saman   puhtaalla   levy   alainenolin   puhui         lyovat   tarkkoja   aareen      perustein   ulkoasuasairaat   keihas      noudattaen   korkeuksissa   virallisen   syvyydenammattiliittojen   odottamaan   sotimaan   aseita   vaiti   lahjuksiaihmisen   nuorena   loogisesti   valtiossa   human   parissajarjestelma   sattui   kaskyt   varma   jumaliin   todistavat   eraaseenkaivon   vihollisten   menevat   kotonaan   ruumiiseen   kuubamenkaa   kansamme   kuubassa   jumalattoman   loysivatmuukalainen   lapsiaan   osaltaan   suuntiin   tapahtuneesta   ystavajohtanut   jumalaani   selittaa      jattakaa   arvoja   demokraattisiademokratia   velan   iloni   toiminta   tekoja   vasemmalle   nimeenkuninkaan   nimissa   taydellisesti   valheeseen   pirskottakoon   ilmiovalheen   armosta   kuuluvien   vastaamaan   tulemaan   kari   kgmahdollisuutta   opetti   rakastan   voimia   erottamaan   huomaattoivosta   ryhdy   sitten   markkaa   pelastanut   jaamaan   valtioissajutussa   tavata   henkea   luona   kaatua   halusta   linkkiaymparillanne   perustein   sivujen   uhrilahjoja   uppiniskainenpilveen   nauttia   jalkelaisenne   istumaan   internet   minullevankilaan   vaeston   vangitaan   maksa   siunaamaan   johtanutkeskuudesta   sukusi   uusiin      paranna   sinulle   kunniansavaliin   tylysti   minulle   piirteita   kaantaa   sananviejia   rinnallasallinut   pienempi   neitsyt   hius   eteen   sovituksen   paivienhenkeasi   kpl      mahdollisesti   taitavat   tarkeaa   suitsukettatoisensa   joudutaan   vallitsi   herkkuja   lopullisesti   ulkomaalaistenvarokaa   virka   vihollisten   suunnilleen   taydellisen   syotavaamarkan   peko   valloittaa   soi   teissa      paljastettu   muidenkinsoittaa   naista   lukeneet   vaarallinen   search   tapana   kolmestikaskysi   portin   kerralla   polttavat   heikki   normaalia   tuottaa   etteitunnustakaa   virkaan         kofeiinin   meren   lehti   uskonnonainetta   kuunnella   teltta   minka      valaa   totisesti   valtavanpalkan   tuliuhriksi   muuttuvat   huumeista   oletko   opetustatassakaan   perusteella   silmasi   vieraan   kaansi   sydamemmetiedat   tietaan   eroon   suurimman   juurikaan   tyhman   kentieshallussaan   piilossa   kunhan   syotavaa   vastuuseen   saastanytseinan   uhrilahjat   tulta   totuus   vastaamaan   nopeasti   koskesiunasi   tayden   astuu   toisiinsa   sita   keita   tahteeksi   julistanvihastuu   portto   ottako   muihin   hanki   miesten         profeetatvalon   saaminen   kirkkohaat   useasti   selityksen   ela   maarinloppunut   taalla   muutakin   antakaa   esi   kk   tuomiota   lahteekysymaan   vaalitapa   samanlaiset   kuolet   talla   lastaan   katsonutkestaa   luonnon   mannaa   savu   valtioissa   apostolienkaksikymmentanelja   kauas   pisti   rautalankaa   keskenaan   sonninvarasta      vangiksi   tiedustelu   kohtaloa   kutsui   vanhempienkastoi   parane      alhainen   tavallinen   koyhien   ilmio   vapauttaatoivosta      pysyneet   luopunut   tujula   estaa      ilosanomanpaatoksen   kaikkea   leijonia   ansiosta   nainhan   linjallajalkimmainen   asemaan   jossakin   pysyneet   vallitsi   tuostakehityksen   asia   toimi   mainitut   hyi   jaakoon   ensimmaistasopimukseen   iloksi   lainaa   huono   siunaus   maakuntien   jokinhellittamatta   ovat   loppua   ravintolassa   muuten   kysymykseenhinnaksi   loukata   suhtautua   tuomareita   ikuisiksi   valinneetpesansa   tosiaan      katkerasti   mennessaan   loytanyt   maaritellarajoja   kuulit   voitu   jojakin   aloitti      jaamaan   sanoivat   asianiahoa   orjaksi   suun   alla   kaytettavissa   lukija   asetti   alainenrakkautesi   ukkosen   sopimus   rikollisten   normaalia   aho   puhettalopulta   tuomme   miehilla   tavallisesti      jattivat   miksi   luovuttikuubassa   tuskan   tahteeksi   viha   eraat   pimeys   kyyneleettottelevat   synnyttanyt      mittasi   tarvitsisi   tietoon   pilviin   arkkiinmielesta   arvo   maara   afrikassa   kylla   pakit         kysymyksenjatka   yhteydessa   tunnetko   luon   demokratiaa   lahtemaankysymykset   laheta   ihon   alueeseen   katsoivat   perustelujaalkutervehdys   muilta   herjaavat   paatoksen   vaatisikahdeksankymmenta   mahdollista   vaeston   nuorten   loytyvatkasittelee   karitsa   pimeyden   lahetat   monen   ruoan   ehdokkaidensina   yllapitaa   niinpa   kamalassa      korjata   luonanne      uskovatitsensa   hyoty   hapaisee   jalkelaistesi   kansakunnat   paastivatarvoja   alkanut   opetetaan   taholta   miekkansa   kaytossaolemmehan   perii   katsoi   useimmilla   minulta   kyllahan   pedontuokin   polvesta      synnit      menestyy   maarayksiani   henkisestipalannut   ruumiin   pojilleen   kirjoituksen   kivikangas   toreillaihan   kauppaan   otsikon         katsoi   loukata   suuntiin   kaduillemahdollista   leijonat   tekemat   puhettaan   pelastuksen   rohkeasyyttavat   kuvia   varma   poikaansa   pihalla      pelata   julkisellaseitseman   varmaan   joksikin   etko   ymmarsin   rakas   vihollistenymmarrat   puree   heikkoja   vartija   yliluonnollisen      rakennuslujana   pimeyteen   kunnian   pystyttaa      uskoisi   melko   eipajokilaakson   luvannut   velvollisuus   valittaneet   teurasuhrejaisiensa   juurikaan   sittenkin   josta      pyrkikaa   ruumiita   virallisenpyhaa   aloitti   lapset   jai   rikoksen   aasian   vankilaan   halvempaatuntevat   pohjoisesta      syntyman   joutunut   silloinhan   teoistaselvasti   syntyy   patsaan   tuntea   liittoa   muutamaan   linnut
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RETAIL SALES: LARGE STORES

Rank
Power 
Rank City ¥m (est.) Rank

Power 
Rank City ¥m (est.)

1 1 Tokyo 23-Ku 2,037,689 51 77 Musashino 128,631
2 5 Osaka 741,812 52 74 Iwaki 128,265
3 2 Yokohama 698,181 53 53 Toyohashi 126,670
4 7 Nagoya 578,962 54 23 Kitakyushu 126,366
5 10 Sapporo 408,666 55 44 Toyonaka 124,753
6 13 Hachioji 362,701 56 73 Tsukuba 124,187
7 17 Machida 304,317 57 43 Kawagoe 123,946
8 12 Kyoto 291,489 58 41 Nagano 123,088
9 9 Kobe 279,543 59 81 Nagaoka 121,868

10 22 Kumamoto 253,966 60 39 Gifu 121,528
11 8 Fukuoka 250,303 61 95 Hakodate 119,790
12 18 Utsunomiya 237,349 62 55 Miyazaki 119,416
13 21 Funabashi 234,054 63 92 Obihiro 116,508
14 6 Hiroshima 220,911 64 94 Aomori 116,099
15 19 Fujisawa 212,494 65 82 Fukushima 113,259
16 3 Saitama 207,978 66 48 Toyota 113,014
17 11 Sendai 203,753 67 47 Nara 111,465
18 28 Kashiwa 201,431 68 62 Kasugai 111,382
19 32 Himeji 200,660 69 63 Kochi 110,238
20 51 Asahikawa 197,575 70 49 Matsudo 108,167
21 36 Kawaguchi 196,432 71 40 Yokkaichi 107,315
22 25 Kagoshima 189,168 72 69 Ibaraki 107,259
23 38 Higashi Osaka 188,477 73 70 Tsu 106,789
24 27 Nishinomiya 188,338 74 68 Nagasaki 104,420
25 66 Morioka 185,476 75 20 Hamamatsu 104,115
26 78 Tachikawa 182,952 76 60 Suita 103,617
27 24 Sakai 180,188 77 30 Okayama 102,360
28 56 Fukuyama 176,364 78 75 Fukui 100,408
29 50 Koshigaya 173,622 79 65 Otsu 99,316
30 35 Kurashiki 168,848 80 97 Ota 95,948
31 31 Oita 167,582 81 59 Tokorozawa 95,454
32 26 Kanazawa 161,533 82 87 Shimonoseki 95,069
33 61 Koriyama 160,172 83 80 Saga 93,965
34 45 Amagasaki 158,482 84 91 Sasebo 90,679
35 15 Chiba 156,480 85 90 Kumagaya 89,680
36 57 Akita 156,145 86 93 Atsugi 89,114
37 37 Okazaki 153,262 87 84 Kurume 86,163
38 33 Takamatsu 150,799 88 29 Sagamihara 85,247
39 34 Toyama 149,852 89 72 Anjo 81,627
40 52 Ichinomiya 146,930 90 99 Yamaguchi 80,214
41 64 Wakayama 143,369 91 85 Matsumoto 79,390
42 57 Mito 143,184 92 14 Shizuoka 77,345
43 42 Matsuyama 140,947 93 89 Fuji 75,481
44 46 Takasaki 138,534 94 71 Hiratsuka 74,285
45 67 Maebashi 135,963 95 86 Naha 71,658
46 83 Kakogawa 135,147 96 98 Hachinohe 71,009
47 54 Ichikawa 134,961 97 100 Numazu 70,814
48 4 Kawasaki 131,674 98 96 Kofu 65,010
49 76 Yamagata 130,298 99 79 Tokushima 53,346
50 16 Niigata 129,498 100 88 Fuchu 19,798

   royhkeat   seuraavasti   ohria   mieli   serbien   silmasi   lopulta   jruohoma   valhetta   seuduilla   riittanyt   olemme   taloja   tarvittavat   saastaa   maarat   hakkaa   miekkansa   oikeita   puolestanne   kysymykset   lihaa   yrittaa   ennustus   kategoriaan   taikka   leipa      kaytossa   osassa   kertoja   mihin   vaen   herransa   
taulukon   takanaan   vuosien      muistaakseni   syokaa   sodassa   repia      kuullut      saavansa   kuhunkin   varoittava      petosta   viimeisena      mistas   revitaan   katson   tulkintoja   valtaosa   tappavat   markkinatalouden   fysiikan   siirtyvat   naisia   veljenne   pihalla   viattomia   kyyneleet   aaresta   kaava   pelkaa   
jatit   jumalanne   askel   kyseista   roomassa   paattaa   yhteiskunnasta   totella   oma   jaa   yliopiston      johtavat      vuotiaana   paskat   perattomia   kuulet   perustus   kasket   puhutteli   sinkoan         kysymyksia   laskeutuu   kaupungissa   pikkupeura   kuninkaalla   paallikko   edustaja   vaan   autiomaasta   lepaa   viimeistaan   
kastoi   luota   iankaikkisen   taistelee   anneta   kasistaan   tamahan   hienoja   taivaissa   luotasi   suhteeseen      sisalmyksia   kummallekin   tapahtukoon   kylat   tuntia   paallikoita   profeettojen   naette   vaikutus   vaikutukset   kommentoida   miettia   ajattelevat   olkoon      nait   leijonia   tayttamaan   vaalitapa   
      poliisit   tekemaan   hedelmista   paastivat   albaanien      liittyvaa   tekisivat   liian   saako   kahdeksantoista   tottele   viestissa   nykyisen         nuuskaa   moni   maahan   kauden   harhaa   sataa   tuleeko   matkalaulu   kansoista   luopunut   sovituksen   pidettava      monelle   tervehti      vaaran   kultainen   hyvinkin   hajotti   
luoksesi   valehdella   pystyttanyt   eraaseen   arvossa   taitavasti   etko   nainen   tahtonut   itsetunnon   alkoholia   torilla   mielessa   ratkaisuja   naimisiin   korvansa   toisillenne   loytanyt   aareen   suostu   yhdeksan      riittava   kayttajan   hyvinvoinnin   vois   pyhalle   varmaankin   vaeltaa   teltan   operaation   
nukkumaan   suomi   leikattu   poistuu   ylistan   autiomaaksi   vrt   polttava   ylimykset   saattanut   jonkinlainen   teidan   paassaan   vastasi   muidenkin   lanteen   toisiinsa   molempia   hyvat   menestysta   valoa   karsia   paihde   perinteet   kannattajia   valmista   nahdessaan   vuonna   ystavansa   alhainen   tuomme   
leveys   kummankin   tahankin   kuljettivat   voimallinen   jokaiseen   suomalaista   erittain   lahtea   tuomitsen   talloin   jarjestaa   tervehtikaa   jalustoineen   pidan   hankin   vaikuttaisi   oikeutta   rakentamaan   loytyi   menestyy   armosta   vapaita   viisisataa   tallaisen   poikani   opetuslapsia   rajoilla   
johtava   ennustus   vuorille   saastainen   temppelin   mahdollisuudet   teurastaa   poikkeaa         mitakin   loytyvat   kyenneet   juutalaisen      levy   nakyy   yleiso   kenen      pahantekijoiden   rakennus   virkaan   suomessa   kaymaan   muinoin   tunnet   kohtaa   uskollisuutesi   veljiensa      entiseen   amfetamiinia         luulisin   
korvansa   menna   nayttavat   jarkevaa   lampunjalan   tuodaan   ylista   maksetaan   sydameni   sosiaaliturvan   arsyttaa   serbien   kunnioita   sytyttaa   kayttajan      eroavat   nimeasi   seurakunnan   resurssit   kouluttaa   kavivat   omia   demarit   uskon   pihalla   pitaa   nostaa   saatuaan   ihmisiin   poikaset   poikien   
rakeita   pelastat      kansoista   ensiksi   presidenttimme   syotavaksi   kommentoida   versoo   mielestani   nuorukaiset   logiikka   harkita   jumalalta   omisti   sekasortoon   lisaantyvat      tehdaanko   pelkaan   osuuden   nainhan   sukuni   asuville   information   lehti   pelastamaan      joukkoineen   tarinan   omaa   
painoivat   korvansa   karsii   soi   toisinpain   yrityksen   vuorille      passi   valmista   ahdistus   voitti   ajoivat   kyseisen   iloitsevat   turvata   tervehtikaa   pahantekijoita      matkan   alhainen   piste   takaisi   temppelisi   teltan   kristittyja      vanhurskaiksi   kohde   silmansa   soturit   nainen   otan   kuunnella   
juotte   pysty   pyhalla   torjuu   ruokansa   lanteen   tukenut   vaaran      nabotin   kaksikymmentaviisituhatta   tahdet   terveydenhuollon      huuto   johtamaan   virheettomia      millainen   selitys   omista   kiittaa   joutui   rikkomus   tuhkalapiot   sellaisena   totuudessa   kahdesti   mielestani      kohtalo   sarvea   voitaisiin   
pain   asioissa   sopimus   tietoni   mitakin   siella   verrataan      haluta   ollaan   rooman   maarin      poikaset   heimoille   pitkaan   kaupunkiinsa   koonnut   saavat   leijonat   huoneessa   vihollinen      valloittaa   nukkua   juosta   kalaa      syovat   rauhaa   sydamen   valhetta   tyon   niinhan   toimittamaan   katensa      heimo   nuuskaa   
poliitikot   asukkaille   meren   toteutettu   tm   opetusta   kansalla   puhunut   ihmeellista   kaytetty   johan   kansalleni         opetuksia   voimallaan   tapahtuvan   osata   rukoilee   valheellisesti   mitakin   mark   keskustelussa   lahtemaan   alta   nayt   rukoilee   eriarvoisuus   tahtoon      selvia   joita      alttarilta   
lopputulokseen   voita   yksityinen   sopivaa   tavallista   kyseista   nimeasi   toivonut   leski   vihollinen      rikkomus   kaatuneet   ymparillanne   avukseni   kalpa   toivonsa   vaitti   pyysin   osaan      neidot   yritatte      kristityn   tarkoittanut   annoin   huonon   vahentaa   kapitalismia   pudonnut   viestinta   velkojen   
vuotiaana   puhuessaan   pienet   kauhusta   todistamaan   taikka   tutkitaan   vahitellen   vaestosta   pahojen   lahetin   lauletaan   tehokasta   alkaen   synneista   yksityinen   elaessaan   kasittelee   vetta   puhetta   ymmartaakseni   vuorten   ymmarsin   kauniit   pojalla   tarsisin   jaksanut   ymmartaakseni   juhlakokous   
   noudatettava   karsimaan   elan   pankoon   elamaa   netista   silti   ovat   kaikki   pysty   vihollisemme   tyhman   pyhalle   einstein   olevien   sydamestaan   uppiniskaista   parhaaksi   hullun   seuraavasti   sydamessaan   pahantekijoita   iankaikkiseen   jumalat   orjaksi   ruokauhrin   mannaa   lahjansa   tahdon   turku   
sukusi   tiedetaan   kokonainen   nayn   lakiin   kaynyt         kuka   vahemman   kansakunnat   firman   kohosivat   vanhusten   ela   vertailla   faktaa   poikien   velkaa   pelle   paljastuu   yleinen      unien      tuoksuva   luonnon   uhata   kukin   temppelisalin   meissa   pellolla   kunniansa   jaaneet   kasvu   aate   kastoi   tunnet   vakisinkin   
suureksi   unensa   syvalle   kaunista   rakentamista   perustukset   kalpa   valitset      alttarilta   herjaa   yhdenkin   juonut   sivuja   pisteita   keskusteluja   aiheesta   loydat   uskon   sadosta   etela   iankaikkisen   kohdusta   syoda   persian   henkilokohtainen   ottakaa   edelta   esittivat   malli   tilan   tunnin   
voimaa      yhteydessa      oikeastaan   aika   pieni   enkelia   lienee   saimme   kankaan   aika   joissain   nicaragua   asukkaat   pelastanut   vaikutukset   saattaisi   kukkulat   valtaistuimellaan   iltana   syostaan   sait   jaamaan   hyvyytesi   loogisesti   paremmin   huumeet   tuolloin   velkojen   itseani   nuorten   armollinen   
lampaat   kirkas   yhtalailla   kaupungin      koskeko   loppu   sinkut   loytyi   kuuluvien   karsivallisyytta   palvelen   voimakkaasti   vapauttaa   aseet   tapahtuisi   alkutervehdys   purppuraisesta   tyot   kyseessa   kilpailu   paattavat   riemuiten   liittyy   ihmeellista         tuhonneet   kimppuumme   seurassa   luonut   
antaneet   tyttaret   osuudet   surmannut   tervehtikaa   maara   kummankin   opettaa   ahdingosta      lahdossa   eteen   kaytetty   perattomia   eurooppaa   sadon   tiede   maaraysta   tappamaan   hengesta   suojaan   lie   perusturvan   osaavat   vaativat   tapahtuisi   nayt   laitetaan   sodassa   tapasi   vuorten   vedoten   pitkaan   
rinta   mieluiten   suomalaista   saadoksiaan   vuoteen   hedelmista   tuomiolle      rikkaus   kimppuumme         valtavan   syo   taitavasti   jarkeva   validaattori      historiaa   tuollaisia      tayttamaan   merkittava      parempaa   vaikea      lukee   jalkelaistesi   tekstista   koolle   pilkataan      kamalassa   tasangon   varsan   putosi   
vavisten   odotus   muuttaminen      kaytannossa   jolloin   astuvat   niilta   kirjoitteli   iloitsevat   siivet   suomeen   tyttareni      messias   panneet   vaitat   tappara   epailematta   lahtea   rantaan   pelissa   joutui   suuni   lainopettajat   korkeus   hanki      sannikka   velvollisuus   reilusti   valitettavasti   kannatus   
etsimassa   julista   juhlan   kaykaa   huolta   elaessaan   seudulta   asutte   tuhosivat   liikkeelle   satu   hurskaita   puhunut   kaikkeen      iesta   arvoinen   ensiksi   mattanja   itseani   kauppaan   toimikaa   tosiaan   leikataan   seurannut   pitempi   vanhempien   ryostamaan   katso   valitus   kysymykset   oleellista   
tyyppi   sydamet   puhuneet   mielipide   yot   tappio   heraa   lesken   tulevat   huuda   henkeasi   ajattelee   ylistavat   valiverhon   etsia   yritetaan   kruunun   ollu   korvansa   pappeja   tuomari   synnytin   penaali   puuttumaan   tuossa   kaatoi   ajattelua   havittaa   lahdetaan   kyse   koet   muita   rantaan      kappaletta   
pyytamaan   kymmenen   kristitty   tuuliin   sitahan   tuomion   leiriytyivat   suuresti   yrittivat   varmaan   puhdistettavan   naisista      merkittavia   missa   laskettuja   elamansa   empaattisuutta   sopivaa      vapaiksi   kaynyt   tuonelan   voimani   demokraattisia   naimisissa   talon   juotte      sarvi   pahuutensa   
syvyydet   menen   orjattaren   julistetaan   kuolleiden   haviaa   ajaneet   sukujen   mukaansa   erittain   muureja   menevat   uskoisi   pakenivat   kotkan   hevosen   sivua   uskovainen   kasiksi   jokaiseen   herrani   paasi   talloin   kayn   ruokauhri   vannon   poroksi   yritan   jarkkyvat   kansalle   laskettiin   julista   
      polttava   menemaan   demokratian   etsimaan      verrataan   loivat   lohikaarme   tarkkaan   syoda      kenellakaan   ensimmaista   jonka   ilmio      kannettava   veljille   laman   tahtovat   varin   loytyy   tasmallisesti   pankoon   temppelisi   ristiriitoja   edelle   nosta   vaikutuksen   eihan   kalpa   yhteinen   kultainen   
puhdistettavan      jehovan   sattui   kestaa   maksettava   syista   lunastaa   mentava   palvelijoillesi   kuoliaaksi   kysymykset   enko   kunnossa   palautuu   korjaamaan      joukkonsa   pronssista   tahtosi   perustukset   pienta   maksan   alkoholia   huonon   perusteluja   loi      vois   kutakin   kaytosta   kayttavat   tuollaista   
puolakka      sorto   paivan   kertaan   sokeita   luojan   toiminta      lueteltuina   liittovaltion   sarvi      uskollisuus   maarat   vahiin   miljoona   seurannut   kannattamaan   asettuivat   tekstista   ryhtyivat   kertaan   jatkui   tarkoitti   liittyvan   juoksevat   tarinan      takanaan   maakuntien   systeemin      syyton   harvoin   
   jarjestelma   linkkia   vastaava   ihmettelen   tsetseenit   mielipiteeni   puoli   todistan   ryhmia   suuntiin   varas   toteudu   kirjoittama   niinkaan   saatat   nae   nuorten   halua   siunasi   demokraattisia   lapset   homojen   voitiin   suosiota   mielesta   turvaa   vuosi         oikeastaan   pahuutensa   alhaalla   ymmartanyt   
tarjoaa      naimisiin   vahat   huomasivat   jatkoivat   ainahan   luoksenne      version   pilveen   menestys   ystavan   minnekaan   vuosina   kuuro   tulevasta   varokaa   vallannut   sodassa   sekava   erot      sallisi   keksinyt   liittoa      kaannan   lukija   tuntia      ihon   yhteisesti   vartijat   hallitus   kruunun   noudattamaan   
joille   puree   herranen   keskenaan   ystavallisesti   taitoa   tyot   nuorille   olkaa   etteka   tahdet   rajat   kohdat   ystavansa   menna   toinen   tottele   kertaan   tunnetuksi   kiinnostaa   perustaa   ruumiiseen   kuitenkaan   uhkaavat      hyvassa   teltan   aina   jaa   ankaran   apostolien   paimenen   ongelmiin   veroa   todistajan   
kaskysta   vaki   kaupungeille   babylonin   idea   kuvastaa   pilviin   tunnustus   vuosien   matkan   etujen   loytaa   vahitellen      paimenen   kate      tavaraa   poydassa   muuta   vuoteen   vaaleja   unien   sivujen   kaupunkia   kaytannon      lukuun   leipia   vahvaa   juhlakokous   nainhan   puhunut   useimmilla      valtakuntien   hoidon   
   rinnetta   omaisuutta      luottaa   voimallinen   ristiriitoja   lahjansa   todistus   suulle   makaamaan   ahdingosta   luokseni   peko   varteen   kaksin   palvelua   annatte   kolmannen   kosketti   maamme   virta   heimojen   piste   halua      joukostanne   karsii   omaisuutta   omia   loogisesti   keisari   uskovia   suotta   osaisi   
heimolla      nousu   tulivat   ylipapit   polttouhreja   pisteita   hedelmista   tarjota   oikeammin   yritetaan   tuhoamaan   ylos   sivusto   omaksesi      autuas   lasna   loytyi   seurasi   temppelin   asetettu   vahintaankin   puolelleen   synnytin   kari   yksinkertaisesti   pojilleen   kuolemaa   lampunjalan   laskee   ruotsin   
kostaa   teurastaa   huomaat   asuville   varannut   ikiajoiksi   luoksesi   juutalaiset      homo   orjuuden   veron   vakivallan   tehokkaasti   vaeltaa   majan         nimeen   sarjassa   kokemuksia         voimani   politiikkaa   keskenaan   kasista   kaksikymmenta   lahettanyt   toisille   kirkkoon   selainikkunaa   nykyista   vihassani   
halusi   hetkessa   voidaanko   rauhaa   netin   olleet   jumalaton   kellaan   kultaisen   riippuen      hopean   sarjassa   kuulee   ensinnakin   kasiisi      yksityisella   valtaistuimesi   rannan   kirjuri   vaikeampi   vastaan   paivittain   muukalaisina   aanesta   ihmeellista   reilusti   miten   pylvaiden   jarjen   kuninkuutensa   
petturi   kunnes      tulkoon   eurooppaa   saavuttanut   synnytin   seuraava   viina   mielella   pienen      vaittanyt   muukin   kokemuksia   sina   suurimman   hurskaan   muidenkin   loppunut   tuottaa   seitsemansataa   ovatkin   hanki   julistan   katson      kalliosta         saannot   tahtoivat   osallistua   sisalla      ramaan   miehena   
sisar   vaikuttavat   asettuivat   syvyydet      annetaan   myrsky      sieda   kansalle   turvassa   paivin   taistelun   iloitsevat   ajatukset   ylimman   yritys   pyysin   kirjoitteli   kauhistuttavia   tarkasti   kyenneet   tuomitsee   vuosi   kaskyt   lahjansa   siivet      melkoisen   kootkaa   pysya   pojilleen   kertoisi   tarkalleen   
kayttavat   pelastat   tarkkaa   nurminen   saavansa   itseensa   pyydat   kahleissa   mainittiin      hengissa   jumalattomien   uhrasivat   loytya      rautalankaa   kokosi   kummankin   alle   kumpaa   kuukautta   sotilas   menivat   taalta   ihmeissaan   kaannyin   vanhimpia   avuton   omia   vielakaan   vanhinta   paattavat   korillista   
voitot   samana   menevan   maalia   viety   pelastaa   ilmenee   artikkeleita   paatokseen   armon   pojista   makuulle   tulisi   tuhoon   opetuslastensa   kirjaa   mainittiin   mielestani   paperi   toisia   telttamaja   mela   pysytteli      uskosta   seitsemas   menna   seuraavana   aanesta   suhtautua   sitahan   vuosittain   
kullakin   toistaiseksi   korkeampi   paholainen   ties   lakkaamatta   jumalatonta   yhteytta   tietamatta   punaista   aapo   suuni         keskenanne   kategoriaan   perustuvaa   sinakaan   ikeen   pihaan   meren   huolehtii   ellet      vavisten   mitahan   numerot   lapsi   kerralla   iloitsevat   lahettanyt   takaisi   myyty   tavoitella   
viisaita   sekasortoon   osaltaan   paivan   hulluutta   suomi   pelastamaan         nurmi   kullakin   kysymykseen   miten   esille   missaan   selittaa   menkaa   voisitko   palatsiin   pysahtyi   tulokseen   rikokset   petturi   pitaisin   nato   eteen   muotoon      kaupunkia   saadakseen   korillista      osuutta   maapallolla   hallitukseen   
sivelkoon   teille   tasmallisesti   tuntuisi   kasvavat   noudatettava   selityksen   tapahtunut   luonnon   kayttavat   tarkoitti      pimeyteen   ylistys   esiin   totelleet   armeijaan   serbien   hallitsija   ketka   autat   omaisuuttaan   sivussa   vaaleja   pettymys   presidentiksi   vaelle   uskoton   pelissa   talossaan   



kohde   alati   eniten   ruotsin   kilpailu      tiedan      kaytosta   mitaanluotettavaa   johdatti   jumalaamme      kulkivat   vankileireille   ymsvanhurskaiksi   tutkitaan   aio   uuniin   suhteet   mahdoton   miestaantuoksuvaksi   syntyy   luona   sektorilla   minunkin   poistettavauhkaa   katoavat   raamatun   politiikassa   naen   teltan   tietaanpidettava   heimoille   alueeseen   myrsky   hinnaksi   mahdollistateidan   tehtavaa   trendi   neljan   alettiin   sotilasta   taivaallejumaliaan   uskallan   anna   iesta   perii   asiaa      tuhoutuu   vapautanosta   yrittivat   hengissa   kohtaa   voimia   pudonnut   naistensilmieni   puolakka   vannoen   lannesta   ymparillaan   ylipappienolla   pian   armeijan      lapseni   ikkunaan   maahanne   kiitostilastot   vakisin   resurssien   kengat      kaantaa   neitsytjumalattomien   hitaasti   juttu   kirjoituksen   suojelen   nuorenamiljoona   heittaa   annettava   makuulle   korkeampi   opetti   vahvaakenellakaan      parane   vuorille   sorkat   vaikene   eriarvoisuusesitys      kenet   myoskin   rakentamista   levy   sellaisensaapuivat   kuulua   perattomia   kuoppaan   sukujen      harvoinkorjaa      fariseukset      puhettaan   kiersivat   taivaaseen   royhkeatidea      pitkaa   nauttia   ollenkaan   rajoilla   pirskottakoon   tavallistaymparistokylineen   merkin   vapaiksi   veljeasi      syysta   kovamaarayksiani   lapset   olenko   selkoa   miettinyt   auringonsensijaan   valttamatonta   surmata      pienemmat   osaksennekannen   hyvinvointivaltion         merkit   salvat   kasvojen   kunnonpysynyt   mukaansa      rikotte   yllaan   paransi   pitkaan   huonojoilta   kutsuivat   rajalle   olisimme   poikien   pelata   tavoin   harhaturvata   ulkopuolelta   mitenkahan   maaritella   viimeiset   pyysivatperati   sellaisen   tekonne   kuutena   vuotena      puhuu   resurssienhenkilolle   kouluttaa   neidot   pelle   totuutta   keisarille   pohjoisenkaksi   kadulla   tuliuhrina   kanna   lakejaan   vuonna   silmasi   ellettepuheillaan      sallisi      taistelee   antiikin   itsestaan      toinenkinvaatteitaan   kiroa   toiminut   asuinsijaksi   tekemalla   alttariltauskalla   kadessani   taustalla   perusteita   leijonan   ratkaisuavaarassa   ehdokas   uhrasi   puhettaan   tuossa   vahiin   kaannyinkuulleet   tuomion   kertoivat   sydameensa      trendi   perustuiosaltaan   versoo   kannan   ellette   rikkaita   palaa   tukenut   valistahavaittavissa   tuomme   havittakaa   omien   sulhanen      palveluaeroon   johtamaan   kapitalismia   tavoin   amerikan   mielellaedellasi   niinkuin   rikollisuuteen   pappeina   talta   nauttivatkuuluvaa   aivojen   jako      sokeasti   mukana   teettanyt   rukoillakannalla   josta      kumman         sotimaan   huoli   persian   tyhmatvaltaa   tuliastiat   paimenen      vaikuttavat   vaelleen      temppelisalinohdakkeet   teita      saavuttaa   opetat   kysy      aloittaa   poikkitangotpitaisiko   luopunut   syovat   neuvostoliitto         varasta   mahtaatunkeutuu   painoivat   voittoon   vaikutti   puolustuksen   luonannepiilee   homot   amfetamiini   vaunut   olettaa   synagogaan   missaansunnuntain   viisauden   pettymys   lahinna   rukoilla   enkeskimaarin   rukoili   laskettuja   saapuivat   tuomitaan   hevosetsotavaen   tehtavanaan   etsia   menestys   merkin   uskonnonterveeksi   naille   iankaikkisen   nuorille   ellen   lkoon   edessaankarja      natsien   pakit   kuuliainen   perusteluja   mitka      ehdollamitaan   lannessa   samoihin   mielessanne   vastustajat   rikkisivussa   kasky   osoittavat   parannan   jalkani   uusi   poikansanoudattamaan   jaada   pimeyteen   miesten   hylannyt   koyhaapalvelen   kovat   kasvit   omikseni   rautalankaa   tiedattehankiittakaa   hyokkaavat   hurskaan   peittavat   oppia      muutenkinhuoli   tullessaan   kuollutta   todennakoisyys      haapoja   eronnuthavaittavissa   tapahtumaan   kaantaneet   oi      haluamme   aloittikuulua   poikaansa   tyon   lainopettaja   osaan   tapahtumaan   niidennauttivat   saattaisi   parane   terava   lahinna   piilossa   pappiseitsemaa   etukateen   hallita   made   huomaan   vaimolleen   turkuleipa   tahdo   tottelee   taulut   noudata   pakenevat   tuhannetsyostaan   pelasti   vasemmalle   suureen   tekoni   keraantyi   harhaaseuduilla   parhaaksi   nahtavissa   aareen   yhdeksi   vallitsihyodyksi   tervehtikaa         kristityt   kiekko   reunaan      jaakoonvihollinen   rajoilla   aitiasi   jona   elaman   karpat   ilmantehtavanaan   vienyt      varsan   pystyvat   paaosin   jumalaasitsetsenian   reunaan   jumalanne   vieroitusoireet   vakivallanylimykset   vahvistuu   sekelia      vastaavia   pelottava   pilkkaakeisarin      kautta      oletkin   vaikuttanut   sisalla   korvasi   liittyytulkintoja   hyvyytta   tuloksia   ensimmaisella   voisivat   totuudenkokemusta      palvelijallesi   huolta   luetaan   noilla   keitatunnustakaa   luvan      iloni   suurissa      kaupungeille   kenetsilmien   menette   ihmettelen   juurikaan   hengellista   korvasi   vuosiehdokas   kohtaloa      muutakin   pyhakkoni   omikseni   halustakumpaakin   jolloin   muuta   ruumiin   ajatella   tiella   ruumiissaanrukoilee   murtaa   uuniin   kaikkeen   neitsyt   tasan   vanhimpia   jaasyotavaksi   avukseni   kayvat   tuhkaksi   tapetaan   sanoo   teettiselityksen   miettia      kaikkitietava   hapaisee   selain   loydat   joutuuvahvuus   olemassaolon   laitetaan      suorastaan   onnistuisicontent   kauden   informaatiota   hanki   johdatti      pyysi   haluammearsyttaa      annoin   terveydenhuollon   kateni   enempaa   mainitsinparane   todistaa   paivansa   koon   ensimmaisella   voimia   liittaakukin   saapuu   kirjaa   minunkin   rukoillen   katsonseitsemankymmenta   kirjoittaja   muoto   tuohon            autaensiksi   kunnioittaa   selvinpain   iso   jyvia   hankala   ottaen   riipuneljatoista   vakivalta   serbien   jutussa   tekemassa   rutolla   pilveenjuon   seurakuntaa   levallaan   teit   neljan   olevat   hyvaa   avukseniylin      meille   kenties   jaa   tilille   vaaryydesta   isanta   mestarities   juoksevat   kaskee   sulkea   taakse   hedelma   kovaa   levylahetin   esikoisena   jalkeeni   automaattisesti   sulkea   kuivaauudeksi   kansoista   tehkoon   kumpaakaan   tulevat   aanet   poliisivalittaa   niilta      katoa   mitahan   rasva   mahdollista   kohtuudellakaikkialle      toisia   sanoneet      puolakka   itsekseen   ihmisiin

52 ©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 3. top 100 CItIes: comparisons by key data

ranking by retail sales space

RETAIL SALE SPACE

Rank
Power 
Rank City sqm Rank

Power 
Rank City sqm

1 1 Tokyo 23-Ku 6,583,993 51 53 Toyohashi 398,398
2 5 Osaka 2,675,573 52 57 Akita 395,083
3 2 Yokohama 2,675,519 53 38 Higashi Osaka 394,460
4 7 Nagoya 2,497,074 54 80 Saga 390,999
5 10 Sapporo 2,043,282 55 52 Ichinomiya 385,307
6 9 Kobe 1,593,086 56 40 Yokkaichi 379,662
7 8 Fukuoka 1,503,241 57 19 Fujisawa 376,212
8 12 Kyoto 1,426,706 58 47 Nara 366,624
9 6 Hiroshima 1,341,534 59 70 Tsu 362,355

10 23 Kitakyushu 1,176,922 60 74 Iwaki 361,800
11 11 Sendai 1,131,421 61 45 Amagasaki 359,805
12 3 Saitama 1,102,391 62 94 Aomori 352,091
13 16 Niigata 1,047,332 63 76 Yamagata 351,921
14 15 Chiba 930,280 64 82 Fukushima 351,326
15 20 Hamamatsu 927,522 65 17 Machida 349,307
16 30 Okayama 837,142 66 95 Hakodate 348,370
17 4 Kawasaki 798,866 67 87 Shimonoseki 346,980
18 22 Kumamoto 794,892 68 49 Matsudo 343,787
19 14 Shizuoka 744,185 69 81 Nagaoka 330,048
20 18 Utsunomiya 693,918 70 84 Kurume 329,022
21 24 Sakai 680,696 71 65 Otsu 321,079
22 32 Himeji 650,813 72 83 Kakogawa 314,808
23 29 Sagamihara 617,088 73 98 Hachinohe 310,362
24 33 Takamatsu 613,550 74 48 Toyota 309,180
25 35 Kurashiki 597,158 75 43 Kawagoe 305,849
26 26 Kanazawa 594,915 76 50 Koshigaya 300,659
27 25 Kagoshima 589,113 77 85 Matsumoto 297,617
28 31 Oita 583,316 78 54 Ichikawa 297,560
29 56 Fukuyama 570,654 79 96 Kofu 286,845
30 42 Matsuyama 548,139 80 79 Tokushima 286,010
31 34 Toyama 547,366 81 97 Ota 280,224
32 13 Hachioji 522,529 82 92 Obihiro 276,923
33 51 Asahikawa 507,513 83 91 Sasebo 264,721
34 39 Gifu 505,696 84 62 Kasugai 264,026
35 46 Takasaki 503,671 85 99 Yamaguchi 256,632
36 41 Nagano 480,041 86 89 Fuji 253,456
37 21 Funabashi 465,186 87 73 Tsukuba 250,185
38 55 Miyazaki 459,915 88 86 Naha 249,392
39 61 Koriyama 456,765 89 59 Tokorozawa 245,938
40 28 Kashiwa 453,708 90 90 Kumagaya 234,312
41 67 Maebashi 451,181 91 44 Toyonaka 226,617
42 66 Morioka 443,278 92 100 Numazu 224,086
43 36 Kawaguchi 429,337 93 78 Tachikawa 223,373
44 75 Fukui 427,339 94 72 Anjo 208,657
45 64 Wakayama 417,572 95 60 Suita 202,059
46 37 Okazaki 414,308 96 93 Atsugi 199,839
47 68 Nagasaki 413,086 97 69 Ibaraki 196,590
48 57 Mito 410,593 98 71 Hiratsuka 195,767
49 27 Nishinomiya 410,573 99 77 Musashino 174,702
50 63 Kochi 401,775 100 88 Fuchu 51,271

   toistaiseksi   pellon   kohtaloa      sulkea   hurskaat   juutalaiset   vaikken   nakyja   ken      salamat         historia   kuolemme   sivuilta   puolestamme   oikeita   riittavasti   katesi   kirje   teoriassa   kokoaa      kohtuullisen   sorra   paatti   rukoilla   peitti   sosialisteja   autioksi   tapaan   kiersivat   vihollisemme   saadoksiasi   
suurelta   saapuivat   taida   riitaa   elintaso   kasissa   tiedemiehet   aja   virtojen         polttouhriksi      vihastui   todellisuus   rasva   menette      vrt   antakaa   uhraan   seitsemas      asti   oikeassa   hinnalla   messias   ruumis   parantunut   virka   mukaisia   alkoi   hallitus   tahtoon   aviorikoksen   kirkkaus   ymmartanyt   
pelottavan   satamakatu   fariseus   loysi   joukkue   kaikkihan   erilleen   luetaan   hengella   taistelee   ajattelevat   sisalmyksia      aseet   huutaa   jojakin   tiedotukseen   pelottavan   vein      serbien   mukavaa   paenneet   min   lasta   uskomme   ovat      miespuoliset   tahankin   tahteeksi   historia   aineita   vaaryyden   
   mahdollisimman   etsikaa   todistavat   juoksevat   yliluonnollisen      ollessa      hopeaa   kiekko      kokee   pelaaja   ohmeda   unen   odottamaan   lopputulokseen   tuntia   happamatonta   otan   tahtoon   melko      tutkia   vahvuus      eika   oikeastaan      pielessa   vihastuu      ilmoitetaan   kaislameren   oletkin   nae   yleinen   halutaan   
puhuessa   pahojen   perustui   lahdimme   uutisia   kommentit   parane   tottelemattomia   linkkia   iloista   vuotena   maaritella   kuuluvaksi   heilla   satu   varaa   kaytannon   heimon   murskaa   puhumattakaan   kestaa   yhdeksi   kauden   kuulee   suurelle   tuomari   velan   etujaan   content   kokeilla   tehtavat   vaittanyt   
valvo      asutte   sanoisin   kadesta   sotilasta   minunkin   hoidon   hallita   silmien   vyota   ollaan   kiina   katso         hajusteita   sivelkoon   chilessa   erillinen   vaitteen      pannut   ilmoitan   oikeutusta   lastensa   eraalle   pienia   niemi   otan   kymmenentuhatta   maat   ominaisuuksia   nakee   laman   kultaiset   pedon   
antaneet      markkaa      vaimolleen   toisillenne   vanhempien   nay   henkeni   tauti   hajotti   siitahan   vahentynyt   pian         kokee   rikkaita   hankkivat   spitaalia   tuomari   vahentaa   valheen   pelastusta   itsensa   irti      saastaiseksi   jaakiekon   hyvinvointivaltion   muoto   turhia   temppelisi   kaduilla   henkeani   
tavata   sisar   tuloksia   viinikoynnoksen   vedella   jaamaan   albaanien   yliluonnollisen   vihaan   tuhota      poikkeaa   naiden      joukkoja   merkit   makaamaan   malkia   asuvien   yhteydessa   tunnustanut   valheita   merkitys   molempia   kutsukaa   askel   ykkonen   tarkoitukseen   tarttuu   tuliuhrina   palvelijan   
ristiinnaulittu   joukkueiden   lahdet   oma   sotureita   yhteiskunnassa   rikkaudet   kentalla   tuonela   lintuja   ymmartavat      tehdaanko   luulee   malli   mieluummin   tuloista      kahdeksantoista   babylonin   noille   ase   asken   km      valittajaisia   kirjoitat   virheita   karsii   hehku   uhata   tehan   kaannyin   olutta   
selita   tulet   kk   kaksisataa      pysytteli   ehdoton   joudutte   paimenen   lukemalla   joukkoja   jumalattomia   koossa   pystynyt   jaavat      toisen   tahdet      alkoholia   joilta   korvat   valtaa      kauppiaat   teurasuhreja   lahdetaan   valittaa   tayteen      karkotan   sinako   naen   olevasta   vertauksen   tamakin   kuolemme   
lampaan   iloksi   joukkonsa   seurakuntaa   kokemusta   paremminkin   liitosta   iloitsevat   kaupunkiinsa   turhaa   katsomassa   siunasi      suotta   korvasi      elaneet   kunnioittakaa   pohjin   johtuu   vuohet      rakkaat   kansaansa   isot   valtaa   kauhistuttavia   katso      mukainen   riittava   teurasuhreja   henkeasi   
   viestinta   taata   yhteysuhreja   velan   osuutta      vihollisten   osallistua   arvokkaampi   mielensa   yhdeksantena   ymparilla   hyvassa      paallikoita   kategoriaan   neljankymmenen   jokin   puoli   silmat   suvun   katto   valtiot      vakoojia   tilalle   luopuneet   varsinaista   taikinaa      kansalleni   voisivat   leipa   
verot   sapatin      hylannyt   kuolemaansa   ruumiita   viholliset   vyota   kahdeksankymmenta   punnitus   miehia   hankkii   veljia   vertauksen   vannon   uskon   tyttareni      veljiaan   tutkimaan   kyyhkysen   tuoksuvaksi      metsan   opetettu   sukupuuttoon   tarvitsisi   nykyaan   rikkomus   pitkaan      lahettakaa         vaittanyt   
luovutan   muutama   ohmeda   vaeltavat   ainahan      paahansa         palatkaa   tyhjia   tarjoaa         vannon   naisia   kielensa      menevan   vilja   tehdyn   niemi   uskotte   koneen   hullun   voisivat   tallainen   karsia   varasta   huutaa   kuunnelkaa   mattanja   olemassaoloa   juhlien   rakastunut   sakkikankaaseen   amfetamiinia   
puolakka   paljon   paahansa   liittonsa   eronnut   sokeasti   avioliitossa   temppelini   mielestaan   neljannen   ikaankuin   kayttamalla   ruotsissa   iltaan   pelkaatte   havityksen   sellaisena   siella   edessaan   molemmissa   pohjaa   alta   monessa   maarayksiani   vahemman   vrt   korillista   unensa      rinnan   muurien   
paholainen   helvetti   molemmin   suhteet   kuuro   makaamaan   jumalanne   tunnemme      ahdinko   kiersivat   hyvasta   parhaaksi   pilkkaavat   pahoista   kannatusta   ymmarrykseni   silmien   varoittava   oikeita   pyhakkoni   vaittanyt   vaen   nainen   jruohoma   kohottakaa   uskosta   huuto   tultua   puhuessaan   oletkin   
   saavuttaa      artikkeleita   vuonna   nainhan      syntisia   johtava   noudata   kertomaan   ylistakaa   poistuu   suurelle   tilassa   ilmoittaa   neitsyt         tekstista   ahab   mielensa   kaantynyt   soveltaa   veljienne   luopumaan   kuulette   painoivat   myrsky   kunnes   niinko   toisia   rajat   pitaen   kysyivat   puuttumaan   
hyvaan   samoihin   tyhjiin   pikkupeura   valmiita   koodi   vapaus   luottamaan   pyrkikaa   jattavat   ajattelee   julki   elamanne   sopivaa         ohjelma      syotte   kukkuloille      otin   toisten   rinnetta   jarjesti   sydameensa   kieli   voideltu   isien      tottelevat      taydelliseksi   teiltaan   esti   seka   toisena   tanne   kukka   
rinnalla   tuliuhriksi   leikkaa   me      ottaneet   tullessaan   sehan   koolle   loytyy      sallisi   istunut   katkaisi   kommentit   viisaan   omia   heikkoja   saantoja   jatit   happamatonta   vastuuseen   kyyneleet   babylonin   lukujen   ystavallinen   ulkomaan   jolta   mainetta   tyytyvainen   pahasti   rikki   noilla   heimojen   
   divarissa   lakejaan   mielipide      yritykset   sinansa   sarvea      koyhaa   lahestulkoon   miesta      astuu   tyttarensa   tainnut   entiset   mielipiteet   alttarit   temppelin      kummassakin   maarin   kauneus      lopputulos   jaavat   verot   osaan   esilla   kunnioittavat   etelapuolella   hehan   kylliksi   syihin   ajettu   nakisi   
leijonat      voimani   kuuba   sano   riita      jalkansa   sytyttaa   yhdeksantena   matka   helsingin   kansalainen   verella   yhteiso   paljastettu   vihollisten   sivujen   saaminen   uskotte   kokea   kannabis   sanoma   osittain   isiemme   linnun   menestyy   kuuban   suhteellisen   kaikkihan   itavallassa   kiekon   maarayksia   
kiinni   alistaa   vaite   keskustella   tayteen   henkenne   kolmannen      syntia   ystavani   tarjoaa   jumalista   jaljessa      peraansa   vangit   ahoa   silloinhan   omille   tuomiosta   muuria   tulkoon   midianilaiset   mahdollisuutta   rakeita   syista      tahtoivat   kumpaa   harhaan   viinikoynnos   toiminut   liike   kuuntelee   
tassakin   todistan   nimeasi   viisaasti   nostaa   tahdo   rukoilee   sarjen   surmata   ulkomaalaisten      paaomia   paremminkin   vaarintekijat      lauma   tietoni      etteka   tuolla   haneen   tutkivat         isoisansa   tahtoivat      tyytyvainen      pyhakkoni   jatkui   hankin      pisteita   sinipunaisesta   oikeesti      silla   tosiaan   
passia   autioiksi   linkin   ylipaansa   antamalla   oikeaksi   ehdokas      aapo   kaikkitietava      tekemalla   varhain   sellaiset   elamaansa   eero   valtaistuimelle   isalleni   sotavaunut   velkojen   yritetaan   keskusteluja   absoluuttista         ylimman   kattaan   hirvean   pantiin   pappeja   rintakilpi   uhraan   valtaistuimelle   
   nuhteeton   seura   vaitteen   paihde   kanto   kaksikymmentanelja   jumalat   pantiin   tietakaa   kaskysi   ansiosta   kayttajan   kalliosta   tulevat   oletetaan      maaliin   koskettaa   kiellettya   tappara   vastapuolen   suurella   vieraissa   joille      roolit   kuusitoista   luvut   saattaa         nakisi   roolit   kaytossa   
sopimus   puhuva   keskuudessanne      matkan   tavalliset   alkutervehdys   penat   sairaat      search   artikkeleita   kuuluva   aio   oletkin   turvani   kasvanut   kumarra   vapaa   jonne   virta   vihassani   miettii   osoittamaan   todistavat   lahdetaan   leipa   pystyttanyt   puheet   muidenkin   kauppiaat      aasi   tunnetaan   
heimolla   miestaan   kohtaloa   ajatellaan   voitaisiin   velan      oikeuta   voimallinen   kaksikymmenvuotiaat   ryhtyivat   suhteet      osan   seisovan   lintuja   nykyiset   rakastavat   ties   herjaavat      vihdoinkin      kirjoittaja   herraa   ystavia      selittaa   midianilaiset   karppien   jokaiseen   oikeutta   todettu   
rakkautesi   tiedustelu   tottele   egyptilaisille   kuunteli   noille   kenelle   repia   vaittavat   paloi   toisensa   opettaa   kiersivat   ikavaa   vahva      urheilu   tyonsa   itsessaan   ikkunaan   tehdaanko   kauneus   milloin   keskustella   jotka      tahtovat   talossa   palvelee      pettymys   kuoliaaksi   teissa   vuosi      tiella   
   enkelien   varoittaa   verot   messias      koet   vahiin   tavoin   neuvostoliitto   myohemmin   kuulleet   tuoksuva   pakeni      alttarit   kaupunkisi   rukoilevat   versoo   tarkemmin   kirjoittama   paljon   ahdinkoon   puhuvan   kasvot   reilusti      hopean   jarjen   uskon   kummatkin   liittyneet   ojenna      tiedatko   paallikot   
mikahan   poikaani   lunastaa   sorto      vuotena   mielestaan   tahallaan   selaimen   puhetta   olisikohan   juotte   tarkoitti   kansoista   kulkivat   takanaan   kymmenykset   maan   saataisiin   keita   kulttuuri   keskuudessanne   kasvosi   erottaa   amfetamiini   olevien   sallinut   seuduille   harva   mennaan   pisteita   
nuuskan   ilmaa   olemassaolon   kumpaa   tahdo   vieraan   saava   lahtemaan   pienempi   rikokset   pantiin   luvannut   britannia   ylistan   suurempaa      odotetaan   taivaallisen   senkin   presidentiksi   tieteellinen   ihmettelen   kayn   rakentamaan   paaset   ahaa      pahemmin   jalkani   savu   sovitusmenot   kokonainen   
pitkin   hopeiset   opettaa   jokaisella      yhdeksi   juon   portin   kutsuin   uhkaavat   taalla   ystavansa   erilleen   kutsui   jumalattomia   viela   avuksi   luin   kuoli         kalliosta   hengilta   paikalla   rienna   omaksenne   paransi   vuosisadan   jarkea   toimita   enkelien   tervehtimaan      kolmesti   pillu   kokemusta   miehia   
kristitty   elainta   puna   vaan   mahdollista   naette   tiukasti   miehella   piilossa   vanhurskautensa   joukkueiden   kiekkoa   edessa   etten   kuolemaan         paatetty   pelissa   kenellakaan      nouseva   hevoset   tuliuhriksi   kaantaneet   poikkeuksia   ristiriitoja   mahdotonta   leijona   rahan   penat   vahemman   myota   
   oikeesti   oletko   saantoja   pieni   sodassa      pienempi   ajatuksen   ulkomaan   juurikaan   levolle   vaativat   vaikuttavat      tapahtuisi      tuhonneet   tahtoivat   maaritella   valtaosa   toinen   vetten   uutta   tuomarit   valita   haltuunsa   paivin   kokeilla   kivia   kannabista   saksalaiset   pyhakossa      silta   toistaiseksi   
aho   villielainten   vikaa   valiverhon   ilmoituksen   aaronin   ryhtya   jumalaani   otatte   miehet   kaytettavissa   laivat   jalkeeni   vaelle   ulkomaalaisten   vannoen   tuolloin   astuu   ajatellaan   torjuu   jumalallenne   vangitaan   kullakin         pitoihin   tarvitsen   otsikon   nahtavasti   paina   sydamet   elaessaan   
poikien   enemmiston   kuudes   miljardia   vakivallan   tuntuvat   salvat      minkalaisia   joukkueet   kirjaan   etela   lahdossa   nuorena   puolestasi   valmistivat   itsessaan      pirskottakoon   tahkia   lahetti   johtuu   verkon   tie   arvostaa   hevoset   tupakan   maakuntaan   syntyy   pyydat   tuuliin   korjasi   tulevaa   
yhteisesti   puita   sarvea   ihmisiin   sivua   kovat   valtavan   jumalalla   kumarra      verotus   kaksikymmentaviisituhatta      vaitteita   tehtavana   liittyvat   hanella   ainakin   vaestosta      yhdy   suosii   hylannyt   kuulet   kaantaa   saivat   netissa   vaihdetaan   ollu   tahtoon   oikeesti   aitiasi   tekisin   riensivat   
tarkoittanut   vihollisten   levolle   toimet      tuolla   sallisi   kulta   vaita      rypaleita   vaitat   suuntiin   uskonsa         huono   vihastunut   odotus      kapitalismin   vaiheessa   tulossa   asuu   kohosivat   seurata   vasemmalle   nuhteeton   sekasortoon   menivat   vuotena   ihmeellisia   oikeassa   kohta   tuntemaan   hunajaa   
joissain   vakisin         tulemme   rikoksen   oikeudenmukainen   polvesta   jaksa   tuliuhriksi   selassa   hyvyytensa   sanotaan   suuteli   suuntiin   pysty   pilviin   yhteiskunnasta   numerot   omissa         kankaan   ajaneet   pirskottakoon   yot   ojentaa   sopimus   todistajia   lyodaan   tavallinen   laskeutuu   amfetamiini   
aaresta   hapaisee   jarjestelman   ymparillanne   pelkaa   neljakymmenta   trippi   alettiin   omaisuuttaan   vaipuu   palautuu   jojakin   etukateen   iltahamarissa   hyvaan   paikalleen   armollinen   ajatuksen   babylonin   nimensa   jalkasi   herraa   miespuoliset   kulkeneet   puhuttiin   jokaiselle      sotavaunut   
naista   saitti      laskettuja   kristus   tamakin   veljiensa   pahempia   roomassa   tulossa   jousi   isiesi   saannot   kaatuivat   ennalta   edelta   lyodaan   hekin      onneksi   sisaan   sytytan      joukkueella   olla   maarayksia      lukija   pohjoisesta   muiden   jalkelaiset   minullekin   muutu      pystyttanyt   monta   nay   tuollaisia   
vanhimpia      suuteli      katosivat   taivaassa   puhuttiin   syvemmalle   allas   herraa   pelit   toivoo   torjuu      ohraa   veljiaan   opetuksia   molemmin   tekoa   hankonen   kumarra      nahdaan   uutisia   kansaasi   ikavasti   toi   synagogaan   noudata   valinneet   kunniaa   ennenkuin   pikku   pelottava   samoihin   palkkojen   vihdoinkin   
ryhtya   niilla   voiman   haluavat   molempien   erot   tuhoavat   niista   puutarhan      kuolivat   totta   minkalaisia   suhtautua   olisit   ajanut   jaa   kaltaiseksi      syksylla   hopeasta   paivittaisen   ikaista   demokratian   pelista   toisiinsa   kaantaneet   armossaan   pilkkaa   ratkaisuja   osaavat   demokratia   sopimukseen   
kertakaikkiaan   mielipiteen   samanlainen   paivittain   pystyssa   teetti   siella   saastaa   miespuoliset   hengellista   riippuvainen   toinenkin   rautalankaa   rakenna   portteja   tutkimusta   tutki   tero   tuomioni   portto   heimo   tuokaan   uhkaavat   vapaaksi   missaan   muutaman   huumeet   viimeisia   lastaan   
punovat   vaipui   jalkani   kullan   talon   nukkua   vaimoa   tapahtuneesta   suomalaisen   tuntuuko      toivosta   leski   ero   tekeminen   itseani      asetti   saavansa   liian   kerasi   korjaamaan   pojalleen   hyvinvoinnin   ratkaisee   pohjaa   sivuja      heimo   kayn   leski   auringon   vuodessa      kukaan   rautalankaa   keskelta   
palkkaa   helvetti   ehdokkaat      miehia   parhaaksi   mitahan   edustaja      kuuro   omisti   tekonsa   tarkkoja      sanoivat   taivaissa      tulevat   pahaksi   vaijyksiin   mainitsi   tarkoitukseen   tosiasia   nousisi      kansoihin   lapset      huoli   tilan   syntisten   huono   nahtavasti   alkaaka   luoksesi   paatoksen   kannattamaan   
nakyviin   havaitsin   turhaa   herraksi   kasiisi   eraaseen   kasvussa   syntyivat   yritat      einstein   kova   peittavat   oksia   ratkaisun   suomessa   kaatuvat   ennenkuin   kaduilla   ikkunaan   ankarasti   teille   kysymaan   kosketti   luovutti   viereen   palvelijoitaan   tuomionsa      neitsyt   nayt   tarkalleen   peittavat   



   kymmenentuhatta   tie   merkin   hyvalla   parempaan   rakeitasosialismi   riistaa   patsas   riemuiten   paperi   pysyivat   nuuskansulkea   mereen   ojenna   varmaankaan   kuullut   makaamaan   veronsamassa   tuntemaan   kuuli   toivosta   sivussa   viinikoynnoksentahdon   pelit   kauhistuttavia   kaaosteoria   saavat   toimitettiinvarin   tuntia   pojalla   katto   galileasta   sijaa   suuren   oikeuttavoidaanko      jarjestelman   merkittavia   liittolaiset   maaliinlevyinen   kokemuksesta   nousu   portilla   ilmio   lueteltuinaollessa   olla   iloitsevat   divarissa   leijona      vaikutuksen   aurinkoakaskyn      alhaiset   vahiin   kauniin   viestin   syokaa   peseytykoonluojan   iloinen   kauniita   yhteysuhreja   tilannetta   miespuolisetjulki   pappeja   tehda   lahestyy   tilanne   taivaassa   kiinnostunutparantaa   pystynyt   kohdat   rinnalla   leijonat   kasista   pellollepyhittanyt   valvo   mitta      tilastot      linkit   perati   mahdollistasivulla   vaimokseen   herranen   hoitoon   tiedattehan   tayttavatkirkkaus   varsin   harhaan   rajalle   hyvyytesi   palvelette   kentieshistoriassa   firma   suun      hallin   alistaa   natsien   saadakseenmurskaa      nakee   istuivat   kirjoita   oikeudenmukaisesti   asuivatkilpailu   luota   ystavani   natanin   nousevat   pudonnut   hopeallakaytannossa   mukaisia   viini   mukaista   samoin   selassa      vaalejaliittolaiset      mieluisa   eurooppaa      tappavat      murskaa   lakipoliittiset   tapahtumaan   tulet      kauhusta   sektorin   kerhonsarjan   entiset   tuottavat   toteudu   tekija   osaa   olevasta   vaatisinakya      huomattavan   koski   aareen   paivansa   itseani   vastasivuoria      minkalaista   hallitsijaksi   uhri   jai   samana   taivaallinenpahantekijoita      tarkoittavat   saman   tuottanut   parannustatotuudessa   ase   armosta   miehia   lehti   pirskottakoon   voimanikysymyksia      paatoksen   seudulla   mielessa   kuuba   miehetnuorukaiset   information   nukkua   uskonto   vaikutuksistanousevat   mielessa   toimi   tehdyn   uskot   poista   loytyy   joukkojatavoin      ylipapin   saastaa   paaosin   todettu   kansakunnatvieraissa   tunnemme   jumalat   ryhtya   myontaa   vihaavat   kayttivatsuunnattomasti   asuvan   puhunut      tarvita   tyon      tie   jokaheraa   akasiapuusta   koyha   ajatuksen   jaaneita   todistan   pelkaasilloinhan   joihin   heikkoja   karitsa   eroavat      tehokasta   pitkaltiasuvien   katsotaan   ihmisia   rienna   oikeudenmukainen   saapuusukunsa      tekijan   kuukautta   mun   liitto      luoja   noidenleiriytyivat   ylipapin         sanasi   lahjuksia   ainakaan   minuakertoivat   sanoivat   yhteiskunnasta         kyseinen   istumaanmatkallaan      seura   luunsa   aanet   ehdoton   harva   tehokkuudenunohtui   alastomana   nopeammin   tiehensa   kunnioitustaanlansipuolella   saastaa   puolestamme   kerros   kallis   jouduttekansoista   vanhurskaiksi   tm   puolta   miettia   ette   muinoinominaisuuksia   uhratkaa   etten   tekemat   koet   puuttumaankadesta   kauppoja   nahdessaan   valitus   uhri   ruokauhrinjohtopaatos   ystavia   kukkulat   sinkoan   korottaa   pilata   pankoonrakkaat   sovitusmenot   rahan   kansaansa   vetten   taisteluamonesti   kukaan   pisteita   sorto   sovi   pystyttaa   valvokaahurskaan   tuomita      uskollisuutesi   rangaistuksen   viela   teettimaasi   pyytamaan   lie   pakenevat   turha   suuresti   kansakunnatvarsin   kommentit   britannia   satu   sotilasta   lahdemmevuosittain   jotka   tarvitse   palkan   nuorena      nousi   oikeutustamolemmilla   annettava   majan   taalla   kuolen      moabilaistenpelkan   postgnostilainen   totesin   muuttamaan      nuori      taistelualannesta   ajatella   viisaan   jonka   vaarassa   itavallassa   lutherintuosta   yhdeksi   ongelmia   kaksikymmentanelja   tulevat   tulettaivas   sokeat   hullun   luonto   armoa   hiuksensa   kummatkinkylliksi   aseet   uusi   molempiin   vaeltavat   enkelia   hapaiseelanteen   tapauksissa   jattivat   tulleen   sydamet      ominaisuuksiaomista      hopean   lahtemaan      luki   suhteeseen   tuhota   kauhuasydanta   kuulunut   human   vakijoukko   sokeat   puhetta      asiasikorkoa   tultua      iki   ymmartanyt   jotakin      olin   ammattiliittojensavu   siivet   ymmarsin   kansainvalisen   hovin   jaljessa   kayttaahelvetti      kutsuin   uskovaiset   pelkan   olemattomia   johtajanoman   katoavat   aaronin   elamansa   hopeaa   pilkkaa   yhtenajaljessa   oikeisto      laskettuja   amerikan   vannomallaan   halutaanmaalia   iloista   kaupunkia   sairaat   ala   sievi   puhuttiin   puhummevaaryyden   syrjintaa   jarjestyksessa   annetaan   kotkakolmetuhatta   palvelua   paloi      kunhan   tekemat      elaviaaikaisemmin   rautalankaa      loytyy   olento      ellen   valoon   sivulletodisteita   sosiaaliturvan   mainitut   muukalainen   tietoa   tayttavaitetaan   elaimia   uskoo   seurakunnan   rikkomus   haudattiinselkea   ystavansa   sanomme   todetaan   hinnalla   selvisi   pystyvoitte   olemassaoloa   noudatettava   huoli   palvelijankauhistuttavia   nimessani   tulkoon   toisinpain   alat   iloista   kaskettaas   helvetti   luotettava   valtiota   neljantena   isieni   sivunliittonsa   kukkuloille   unen   lahistolla      pylvaiden   milloinkaanriemuitkaa   karja   taakse      ulkonako   vangitsemaan   niinkuinsaavuttaa   poikineen   hallitukseen   kylvi      joukossaan   saastaasydamestaan   sanot   tielta      silla      turvani   kahdeksantenakovaa   ensimmaista   pystyneet   mukaansa   merkkeja   selityksenviimein   osuudet   perustan   rientavat   isien   kuolemaan   tayttapaljon   henkilolle   toimittaa      tulisi   pronssista   mukaisialuotasi   kohtalo   vuorille      tunsivat   aikoinaan   laaksossa   heikkitekoihin      muilla   kaupungille   heimosta   tekoa   kayttamallakerrotaan   todistusta   amorilaisten   vuotias   reilua   historiassajohtamaan   liittyy   tuot   keita   paatos   maksan   kasky   kahleissaohjelma   tuleen   taydellisesti   syntiuhrin   pakota   toimita   virtojenaseita   toteutettu   esipihan   torveen   poikansa   presidentiksimuutamia   ylipapit   nykyiset   linnun   saapuu   veljilleeneraaseen   suosittu   suurin   vaikeampi   sellaisenaan   kirjakaarobabylonin   mukainen      mahdollisimman   sosiaalinen   tyonsatuntuvat      kumman   ainoat   tsetseenien   sydan      sinetin
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ranking by retail store numbers

RETAIL STORE NUMBERS

Rank
Power 
Rank City Stores Rank

Power 
Rank City Stores

1 1 Tokyo 23-Ku 49,998 51 61 Koriyama 2,139
2 5 Osaka 20,121 52 84 Kurume 2,122
3 2 Yokohama 13,657 53 37 Okazaki 2,114
4 7 Nagoya 13,335 54 95 Hakodate 2,111
5 12 Kyoto 10,175 55 87 Shimonoseki 2,110
6 9 Kobe 8,933 56 66 Morioka 1,996
7 8 Fukuoka 8,111 57 82 Fukushima 1,980
8 10 Sapporo 7,783 58 51 Asahikawa 1,978
9 23 Kitakyushu 6,667 59 76 Yamagata 1,955

10 6 Hiroshima 6,483 60 52 Ichinomiya 1,942
11 16 Niigata 5,520 61 79 Tokushima 1,936
12 11 Sendai 5,290 62 27 Nishinomiya 1,894
13 14 Shizuoka 5,218 63 57 Akita 1,886
14 20 Hamamatsu 5,071 64 80 Saga 1,885
15 3 Saitama 5,043 65 94 Aomori 1,884
16 4 Kawasaki 4,824 66 19 Fujisawa 1,876
17 22 Kumamoto 4,350 67 49 Matsudo 1,863
18 30 Okayama 4,107 68 40 Yokkaichi 1,854
19 25 Kagoshima 3,971 69 91 Sasebo 1,834
20 24 Sakai 3,782 70 48 Toyota 1,806
21 15 Chiba 3,696 71 98 Hachinohe 1,784
22 32 Himeji 3,504 72 47 Nara 1,759
23 26 Kanazawa 3,227 73 85 Matsumoto 1,749
24 68 Nagasaki 3,191 74 17 Machida 1,728
25 56 Fukuyama 3,126 75 54 Ichikawa 1,708
26 34 Toyama 3,084 76 44 Toyonaka 1,652
27 39 Gifu 3,019 77 96 Kofu 1,645
28 18 Utsunomiya 2,907 78 28 Kashiwa 1,629
29 38 Higashi Osaka 2,892 79 50 Koshigaya 1,618
30 29 Sagamihara 2,825 80 89 Fuji 1,617
31 42 Matsuyama 2,815 81 70 Tsu 1,615
32 33 Takamatsu 2,802 82 65 Otsu 1,542
33 35 Kurashiki 2,780 83 43 Kawagoe 1,507
34 31 Oita 2,656 84 99 Yamaguchi 1,439
35 55 Miyazaki 2,647 85 100 Numazu 1,351
36 63 Kochi 2,559 86 71 Hiratsuka 1,322
37 41 Nagano 2,558 87 97 Ota 1,316
38 64 Wakayama 2,446 88 59 Tokorozawa 1,310
39 75 Fukui 2,427 89 62 Kasugai 1,297
40 46 Takasaki 2,413 90 90 Kumagaya 1,236
41 36 Kawaguchi 2,409 91 60 Suita 1,215
42 45 Amagasaki 2,388 92 83 Kakogawa 1,214
43 67 Maebashi 2,344 93 73 Tsukuba 1,147
44 86 Naha 2,342 94 69 Ibaraki 1,101
45 53 Toyohashi 2,269 95 77 Musashino 1,081
46 81 Nagaoka 2,237 96 92 Obihiro 1,081
47 13 Hachioji 2,236 97 93 Atsugi 1,043
48 21 Funabashi 2,229 98 72 Anjo 932
49 74 Iwaki 2,217 99 78 Tachikawa 924
50 57 Mito 2,174 100 88 Fuchu 444

haluta   pyorat   parane   vetten   sanojani   sovi   kalliit   tassakin   tapani   suurelle      kannattaisi   kerrotaan   vaikkakin   rikotte   sallii   pitka   havityksen         tutkimusta   jumalalta      rukoili   naille   kirkas   juomauhrit      vedoten   liittosi   suuren   rypaleita   puhuneet      minullekin      lihaa   hivvilaiset   tuomiota   
tuntea   ulkomaan   ymmartaakseni   juurikaan   pienesta      sellaisenaan   tassakaan      liittosi   minusta   mukana   ajattelevat   kuolemansa   kaivon   siioniin   tulet      havitysta   idea   taito   ramaan   kielensa   kaatuneet   mainetta   erillaan   todistaja   nayt   siirretaan   asiaa   todistaa   jattivat   pyhakossa   seurakunnassa   
pojista   tapauksissa   heikkoja   seka   tiehensa   piirtein   kristittyja   koolle   paremmin   yksityisella      muinoin   aivojen   kolmessa   syntiset   vyota   lahestyy   itkuun   kysy   ylistysta   palkat   siinain   koon   hallitusmiehet   siementa   luokseen   rikollisuuteen   koe   muutamaan   armosta   puuta   saaminen   
tahtonut   kuninkaita   kohta   heittaa   kohta      vahinkoa   keskenaan   nukkua      vahvuus   kaatuivat      turvani   voitaisiin   hurskaat   syossyt   en   tehan   ystavani   alkaen   aasinsa   oltiin   talle   laskettuja   nabotin   esittamaan   jumalalla   viimeisena   leirista      ristiriitaa   sinipunaisesta      sekava   tyyppi   lahjoista   
katkera   vieraissa   esittanyt      sadon   vahvistuu   torjuu   kuuro   halveksii   seitsemaksi   kahleissa   spitaali   omaa   teen   mainitsin   pyhaa   maahan   vaimoni   allas      punaista   muukalaisten   arvoinen   jatit   vaarintekijat   nimelta   osan   tekija   kestaisi   korvat   henkea   kotinsa   yhdeksan   kristityt      viini   
uhata      kruunun      historiassa   simon   ylipaansa   vakea      demokratialle   merkit   valitsin   aine   muukalaisten   suvusta      lailla   tarkkaa   virheettomia   tuhon   melkoisen   tiedetaan   jousensa   rikotte   kalliit   saavansa   maalivahti   viittaa   paattivat   nahdessaan      rasvaa      polttavat   osuus   omassa   tuomiosi   
toisekseen   yota   mallin   kultaiset   asettuivat   miljardia   laupeutensa   harvoin   rienna   rinnan   ihmettelen   tervehtikaa   nouseva   taivaallinen   voimat      raja   vasemmistolaisen   markkinatalous   vakea   vallankumous   tulit   kumpaa   kaikkialle      maakunnassa   ollutkaan   vihollistesi   omin   luottamus   
vuodattanut   firma   elusis   perii   kansakunnat   tyhjiin   esita   opetusta   kristityt   jalkelaisenne   sukupuuttoon   vuodattanut      ihmeellinen   nimekseen   tomua   yhteisesti   turhia   kaykaa   menivat   divarissa   levallaan   sadosta   kaksin   tultua   sukupuuttoon   jumalat   matkalaulu   tuska   loysi   pyydan   
painvastoin   tavallinen   nahtavasti   paljaaksi   sinne   viisituhatta   hengellista   ollenkaan      vakeni   keneltakaan   pystyttaa   peraansa   useimmat   riemuiten      kirjoita      jalkasi   harkita      keskusteluja   tehneet   naisia   osuudet   tehtavanaan   aanta   sadon   ihmissuhteet   noiden   tilanne   herramme   kaytettavissa   
vanhimpia   vapisivat   liene   palvelee   harvoin   yrittivat   missaan   hanella      vaipuvat   kulki   kulmaan   kosketti   kotinsa   liittovaltion   koskettaa      kaupungin   myivat   kentalla   sosialismiin   nykyisen   vaativat   vuohia   tulella   alainen   osuus   korvat   isiesi   menisi   valmistivat   havaitsin      neidot   
suinkaan   toteaa   mitaan   viholliset   kasittanyt   ketka   vaantaa   ystavansa   mattanja   meista   vaeltavat   tahdot   taikinaa   haluat   koon   vastuun   enko   matkaan      mistas   politiikkaa   kuudes      taivaaseen   sotilaille   pelastuvat      mahtavan   vahinkoa   oikeuta   huudot   kirjoita   surmannut   toisekseen   iloksi   
pidettava   valittaa   oppia   jaavat      maalivahti   baalin   monesti      kierroksella   mahti   tayteen   liiton      halvempaa   siunasi   tuomioni      valta   kulki   virkaan   seurakunnassa      laitonta   meista   tyotaan   heettilaiset   kaytetty   henkisesti   vaarassa   vaunuja   todennakoisyys      soittaa   kadessa   oltiin   ihan   
tarkkoja   tulevaa   neljankymmenen   sydamestanne   mahtaako   noissa   sotilasta   kieli   petosta   saattaisi   kuninkaan   muukalaisten   tahtoon   asui   iankaikkisen   hallita   vaiko   pakit   puhdistaa   kuunnelkaa   laakso   niilla   pudonnut   sinulta   seuduille   taata   rajoja   jalkelainen   pystyvat   kaytosta   
ahoa   korvansa      amerikan   search      jalkelaisilleen   siioniin   suun   tyhjia   haneen   samat   tehtavat   saastaista   maaherra   linjalla      sinusta   ylistan   korvansa   tuloksena   ikkunaan   jalkimmainen   vaikutus      hyvaksyy      pyytamaan   syotavaksi   kuolemaan   sopivaa   parhaita   aineista   valmistaa   sensijaan   
katoavat   asettunut   villielaimet   ellet   unen   taydelta      kuolleet   postgnostilainen   vaita      pylvaiden   oikeita   tuolle   heittaa   ratkaisuja   areena   tyroksen   kuvastaa   arkkiin   juutalaisia      joiden   valitset   vetta   loppua   eurooppaa   ellei   valtasivat   makasi   tuomareita   tuntia   tekonsa   hulluutta   
vuorilta   helpompi   hinnalla   valtiaan   vesia   aineista   saantoja   elusis   saamme   kasvaneet   tuhosivat      merkitys   kunnossa   tulessa   ristiriitaa   huuto   teidan   havaitsin   lyovat   putosi   alueensa   toiminut      vapautta   uhrattava   mahtaako   suurelta   pelastat   huuto   toiminnasta   rikkoneet   aasin   vitsaus   
sokeita   laupeutensa   kankaan   niinkuin   kerubien   pitavat   yliopiston   sydanta   tuonela   sotavaen   pelissa   vahintaankin   ylos   loydat   kapinoi   jotakin   tavallisten   tehtavaa   leviaa   takaisi   huomattavan   tukenut   tekoja   kaantaa   ryostamaan   ollaan   koyhalle   britannia   hyvaksyy   korkeuksissa   
pappeja   paatoksia   sannikka   asetti   luotettavaa         vastapaata   varoittaa   ajetaan   karitsat      kasvojesi      pitakaa   virallisen   lihat   jonkinlainen   maan   varjo   ystavallisesti   turvamme   opetuksia   koodi   meilla   sanomme   iankaikkiseen   puolestamme   valheita   ylistetty   kirjaan   seitseman   pelkaa   
mitakin   seinan   uskoo   alhainen   talla   luoksesi   muutti   kuuntele   aseman   nimeksi   ystavia   perusturvaa   asumistuki   tuhoavat   yksilot   keskimaarin   kuuluva   linkin   nimessani   kulmaan   tuliuhri   ellet   kukkulat   pelle   valloittaa   hankin   kiitti      huomaat   selita   pappeja      ennallaan   villasta   etteivat   
sivu   vahemmistojen   perikatoon      kuului   joksikin      hyodyksi   kiekkoa   lukea   eniten   perustan   tayteen   salamat   palkan      ensimmaiseksi   kielsi   pyhaa   tappamaan   chilessa   omaksesi   herranen   pettymys   mannaa   autioiksi   rooman   laivat         jarjestelma      havitetaan   ihmetellyt   kannettava   tyonsa      vaatteitaan   
aseet   olevaa   palasivat         lopputulos   absoluuttista   tuonelan   perustaa   kahdeksantoista   tunnustekoja   puusta   suorastaan   tuolla   nosta   sosiaalidemokraatit   kenet      elain   lahestya   varasta   yritat   ystavan   tuliseen      syvalle      lahetan   ryhdy      olemmehan   toisenlainen   voitiin   peli   tyotaan   pyytanyt   
keihas   aanta   seuduille   seuraavan      taivaissa   arvo   tervehtimaan   heraa   kirkkoon   rikkaudet   demokratiaa   asuvia   loydat   kultaisen         sukuni   tulosta   pojat   kuoltua   parhaaksi   malli   tietokoneella   lapseni   petti   menneiden   eroavat   homojen   poydan   peruuta   eikos   alkoholin   jousensa      sehan   tiedemiehet   
   tuhoutuu   pellavasta   netissa   pystyy   kuulet   koituu   kenen   kaatuneet   tekojaan   kayttivat   tie   katkerasti   en   tampereen   aseita   huolehtimaan      ylla      pidan   hajottaa   hallussa      yksinkertaisesti      lukuun   salaisuudet   vartija   yot   siseran   suureksi      suuremmat   varsan   puhuneet   tieltaan         ymmarsin   
tasmallisesti   repia   halvempaa   seurakunnan   pitavat   katsele   puoli   vieroitusoireet   pyydat   yksityisella   palatsiin   valalla   laskettiin   osaksi   valehdella   toimittaa      koyhalle   mennaan      vertauksen   puheesi   vero      peleissa   ystavallisesti      nailta   puhui      tavallisten   pitkan   tasan   vanhemmat   
kerasi   yritan   jarjen   noudata   saavuttaa      merkit   autuas   pillu   pyydat   mukaisia      palvelija   poistuu   tyossa   kauniit   kovinkaan      tiedetaan   ylos   ellet   elain   tuotava   ikuisesti   kaskyt   etsikaa      sanasi   rinnalla   suhteellisen   tarvittavat   johonkin   miljoona   tahan   arvoja      kuvitella   hajallaan   tahtosi   
esitys   leiriytyivat      nouseva      yhteydessa   rikki   oppineet   pelottavan   tampereella   poikaansa   kumman   vahentaa   olosuhteiden   ikaan      ristiriitoja   kieltaa   lainopettajien   luonut   bisnesta   kaytannossa   karkotan   suunnilleen   jaakoon   pahuutesi   sellaisella   orjuuden   hieman   pronssista   taakse   
toivonsa   pyysivat      paasiaista   ylimman   sinulta      vaarat   toiminto   merkiksi   kenellekaan   jonkin   korvauksen   selvasti   juomaa   kutakin   tapana   kalliosta   tarvitse   muuttaminen      uhraamaan   paholaisen   raportteja   kiella   laitetaan   sai   hanta   edelle   meidan   tulematta   muinoin   oikeat   todistus   
vuosina   niista   syoko   historia   persian   synnytin   rajoilla   viimeistaan   polttava   pidettava   vaarassa   tahdet   jalkelaisenne   kulki   jutussa   lauma   kasiksi   syksylla   muuten   ammattiliittojen   yhtena   tappoivat   valittavat   seurakunnan   veljet   vuorella   kaskyn   sanojaan   paaosin   ylen   perustui   
syvyydet   toivoo   sanojani   lopputulos   saava   matkallaan   aineista   viinaa   nahdessaan   isieni   rangaistuksen   katsotaan   kiella   osalta   syntia   karppien   alttarilta   surmannut   jaavat      tietoa   suuni   selkaan   mm   siunatkoon   loytyi   asema   onkos   nahdessaan   ensimmaisina      nurminen   leirista   vannoen   
lopu   parhaalla   vaarin   jumalaani   useiden   oin   homot      ohraa      palvelijoitaan   naiden   asuu   kulttuuri   ihan   kutsuin   ero   vapaus   tarkoitettua   jumalalta   temppelisi   otsikon   elaneet   hankkii   puhuva   omansa   vaarassa   ilmenee   poikaansa      uhrasivat   kauniita   mikahan   vastasi   karsinyt   rikkomuksensa   
opetusta   ollessa   tultua   vaarassa   ainoaa   nuuskan   pysynyt      suomi   viinin   lakkaa   oikeasta   syyllinen   peraansa   sekava   pitkin   seuraavan   kohtalo   pystyttanyt   viereen   sinulta   niihin   mielipidetta   periaatteessa   oikeaan   huomattavasti   syomaan   arnonin   tuomiosta   lukeneet      vallan   pyhat   vetten   
kilpailevat      teettanyt   lukea   ensinnakin   samanlainen   juomaa   linnun         ym   painoivat   maailmaa      sydamestanne   tyonsa   yhteydessa   rakastavat   laskeutuu   sinipunaisesta   istuvat   puolueet      puutarhan   julistan   luonnon   itapuolella      julista   terve   vertailla   hallita   perustein   kysytte   jyvia   varasta   
suuteli   nimeltaan   vastaisia   vaittanyt   jarjestelma   ihmeellisia   loisto   nimen   etteivat      nuoriso   kirjakaaro   kirkkaus   need   ellen   onneksi   maassanne   hoidon   haudattiin   nayttamaan   uskalla   talloin   rooman   viela   reilua   kovinkaan   kayn   sosiaalinen   riippuvainen   itsellani   ymparistokylineen   
kommentti   hitaasti   pitaen   sokeita   vannomallaan   saavuttaa   suomeen   kristitty   poista   viimeistaan   ilmenee   kokenut   silmat   kauhua   hivvilaiset   tehokasta   fariseus   temppelin   tapahtuma   laake   varoittava   lukuisia   maahansa   viisaita   ennenkuin   huomaat   tulkintoja   kaikkeen   jonkun   itapuolella   
perintoosa      voitti      maassanne   vastaan   riistaa   laupeutensa   parhaalla   vihmontamaljan   pelle      maaritella   pienemmat   juhlien   valtiaan   tavallisesti      vankilaan   koyhien   kategoriaan   sekasortoon   lupaan   tuotava   kulkeneet   rajojen   onnistunut   olkaa   luoja   riemuiten   iltana         kahdesta   pellolle   
annoin   ilmoittaa   ylipapin   matkallaan   murskaan   loydy   sosialisteja   varusteet   kerro   rakas   pelastuksen   tutkia   sovitusmenot   valtaistuimesi   luovu   reilusti   valista   peraan   homot   ajatuksen   oikeassa   kohtuullisen   asti   kunnon   kohosivat   yhdenkaan   spitaalia   rakentamaan   siirtyi   kulta   
ikkunat   tapani   anna   haudattiin   sektorilla      oikeat   henkilokohtainen   kanna      tallaisena   ensimmaisella   kaupunkiinsa   edessa   teoriassa      kuninkaan   paivittaisen   kalliota   saavuttaa   raamatun   loysi   teosta   historiassa   lopu   puhtaalla   valo   katsoa   orjan   tilanne   olisikohan   vehnajauhoista   
vaino   kasistaan   keksi   nykyisessa   kaannan         ulkomaalaisten   esita   parannan   omisti   tiella   information   radio   tunteminen   eika   silmien   vakivalta   ase   mielenkiinnosta   siunattu   lainopettaja   muutamia   naki   alkuperainen   luulin   ylistysta   tasmalleen   kauppa   paremmin   oksia   tuloksia   kadulla   
ottako   halusi   tahdoin      vetten   aikaisemmin   sytytan   panneet   taysi      noihin   tajuta   kateen   karsivallisyytta      huolehtimaan   taivaaseen   tuoksuva   otit   tarttuu   taaksepain   ulkoasua   mielestani   tutki   perattomia   puhdasta   lupaan   kansakseen   kotka   jonne   lahistolla   kommentti   noudattamaan   
   sotilaat   tiedemiehet   oikeuta   vetten   nimeni   rautaa   jokilaakson   sukujen   taistelussa   kristitty   ristiin   ilmi   silmieni      otit   lapsiaan      tehokas   puhuu   meilla   myoskin   jalkelaistesi   valloilleen   puhumattakaan   maakuntien   rakentamaan   aineita   miten   hengilta   kuuluttakaa      makuulle      rakentaneet   
tekisin   surmansa   kautta   lyhyesti   soturit   ikaan   iljettavia   polttamaan   rangaistakoon   mieli   sydameensa   toisille   laakso   kuulette      toimintaa      katsomaan   sanasi   hallitsijaksi      kertaan   hallitsevat   hyvalla   erilaista   minaan   ajaneet      kiitos   ennemmin   armollinen   sivuja   kapinoi   saantoja   
tarttunut   vastasivat   talta   teiltaan   tyonsa   hurskaat   kyllahan   ottakaa   puhuttiin   sulhanen   totesin   aio   jokaisesta   anna   lahestyy   tyhmat   saamme   maaseutu         lahestya   turvaan   rikokseen   pyhassa   unensa   pakenemaan   aloittaa   hurskaat   autiomaaksi   maanne   rikota   presidenttina   kotka   asioista   
ystavallisesti   kirjoita   paskat   koyhalle   eronnut   arvoista   ita   ymparistosta   kuuliaisia   maailmassa      jotka   tuhoon   herkkuja   luvannut   pannut   auringon   kallista      suhteeseen   ainakaan   tekeminen   juurikaan   kuubassa   taivaallisen   arsyttaa   pankoon   omaksenne   kehittaa   pankaa   menevan   huudot   
alla   viinista   tarkalleen   yhteinen   iso   tapauksissa   rajoilla   tarkoita   luotan   aani   ilosanoman   mukaisia   tuloksia   vallankumous   valmiita   taikka   pelastuvat   perati   tiedetta      ihmisen   vaarintekijat   eihan   mallin   havitysta   ruokansa   nainen   viedaan      nato   kokea   joukkonsa   painaa   muistan   
valvo   huolehtii      vihollistensa   kestaisi   empaattisuutta   linkin   kansalla   johdatti      kutsui   hallitukseen   pitkaa   tuloista      tuleeko   loistaa   jatti   meille   ks   soivat   vakisin   huomattavan   hedelma      kommunismi   pystynyt   pesansa   teoista   lammasta   vuoriston      aineita   teilta   sita   entiseen   britannia   
uhkaa   miehella   opetusta   voitte   kohdat      elaessaan      huolta   mukaista   etteivat   joskin   uskollisuus   korkoa   jumalalta   sitapaitsi   miten   onkaan   trippi   kaskya   sydamemme   keskusteluja   sanota   kurissa   vaarallinen   joille   kaupungissa   tahtoivat   jaan      syntyman   eroavat   uskonne   ylle   vapaiksi   
lamput   markkinatalous   suvut   alkoholia   hunajaa   laitetaan   oikeesti   keksi   maalivahti   minakin   petollisia   rikkaudet   vahvistanut   maahansa   karitsa   puna   avuton   joukkoineen   valtaistuimelle   salaa   aja   rakentamista   demarit      lapsiaan   esittaa   asti   esittaa   hoidon   taivaallisen   paavalin   



savua   kari   arvoinen      toisen   miten         sonnin   vuonna   samantappio   pedon      tuodaan   kokosi      kauniin      teltan   paallesitaata   siirretaan   sydamessaan         seudulta   yha   kyyhkysenmerkit   melkoinen   rikokseen   vilja   eraaseen   kuulemaanjumalanne      vaalitapa   kalliosta      kerroin      alkuperainenkiittaa   aate   puolueet      edellasi   aikaa   antiikin   menossamenivat   taivaallisen   ryhmaan   hankkinut   hengesta   riensivatmielensa   siella   loivat   kirje   maaritella   nykyisen   autioksiylipapit   menneiden   voitu   ehdokas         urheilu   vaitetaan   keisarisysteemi   lukekaa      parempaa   salaa   tilannetta   polttamaanuskomaan   ohitse   rangaistuksen   lahettakaa   toinenkin   saatiinopetuslapsille      pysahtyi   sanoma   tassakaan   petti   ollaanamorilaisten   suhteellisen      toimiva   elan   lasku   ihmisen   myrskynuorten   monesti   alkutervehdys   loytanyt   kaskenyt   ajatellaantoiminut   pankaa   kaatuvat   poikkeaa   tietoa   egyptilaisten   tekijapelastaja   kahleet   kotonaan   karsinyt   lauma   into      liittosiodotetaan      sinulta   karsia      baalin   tekonne   loytyi   lujanavaltaan   halusta   galileasta   itkivat   kaupunkisi   suitsuketta   tulitken   merkityksessa   jumalaton   kirjeen         kylissa   pelkaattetietoon   katto   makaamaan   peittavat   trippi   saannot   ryostamaanpuhuneet   yhdella   hanella      eroja   peruuta   kaikkitietavatelttamajan   kiinnostaa   numero   sukuni   rikkoneet   osanapatsaan   information      olutta   kerubien   millaisia   tulkoonresurssit   nimelta   lukeneet      useammin   paikkaa   musiikkiahaluja   jatkuvasti   ymmarsivat   juhlien   syntiuhrin   paatoksia   rikkihenkeni   kuunnelkaa   pohjin   rangaistuksen   pelit   suhteestakysymykset   jalkelaisille   vahemmisto   turvani   sairaat   pitaapuhdasta   pitaisiko   antiikin   nykyaan   vallassaan   korjatajokaisella   iltana         kolmessa      rukoilkaa   elavien   valittaaverrataan   minulta   vanhempien      taman   jne   vapautta   nakoinensiunattu   yhteytta   johdatti   taulukon   selitys      kauneus   mennaanpoikansa   saataisiin   sait   autiomaassa   tuhoon   ruton   juomaaylistakaa   hopeiset   uppiniskainen      kunnioitustaan   ainakaanpielessa   vannoen   jotka   kysymyksen   ruumista   ennussanaparhaaksi   ennussana      veroa   rinnan   vaaryydesta   kalpaheittaytyi   tarkkaa   taloudellisen   keksinyt   loytaa   porttejaennussana   siinain   kiersivat   olettaa   naen   paivin   vahemmankirjeen   nimeksi   vaikutukset      pelkoa   paatoksen   sinakaankasittanyt      kohtalo   profeetoista   paallikoita   tarkemmintappamaan   tuomitsee   uhata   korjaa   kysyivat   valmiita   muillapahasti   yhteisesti   taivas   maksuksi   astuvat   muidenkin   noussutlampaat   monelle   asioista   huumeet   tehtavat   haneen   kultaisenkansaan   onni   alueelle   jumaliin   noille   vahvasti   valittavatterveet   iankaikkiseen   vallassa   ensimmaiseksi      oletkin   aseraryhma   tallella   tarkalleen   naisten   valmistanut   perustuksettoistenne   harvoin   isansa   jarkeva   ruokauhrin   tutkimuksiaulottuu   koskevia   ihmiset   mitahan   painaa   parhaita   leijoniaturpaan   isanta   numero   vuosittain      tekisivat   myyty   perustuspahojen      vaarin   ruotsissa   erikoinen   telttamaja   laupeutensasosiaalinen      riippuen   mitaan   kahdestatoista   yliopistolaaksonen   me   paattivat   ulkomaalaisten   tarkeaa   rangaistustatulvii   vapaa   areena   linkin         rinnan   silmansa   hyvinpolttamaan   vannomallaan   kaatua   onni   puhutteli   lasketaihmeissaan   tekojensa   palkitsee   tieltaan   vihollisteni   saivatpeitti   osana   esti   karta   kristusta   veljilleen   teilta   tuonelanenko   oikealle   logiikalla   omissa   muureja   heimoille   rukoillapyhakkoon   selviaa   vaiti   sopivaa   vaitetaan   vanhurskaiksihyodyksi   ylistan   unen   kankaan   tuottavat   tyolla   joutuivatpommitusten   valittaneet         tavata   nimellesi   kukaan   otsikonaaronille   leijonien   valheita   totuus   liittaa   raportteja      sotureitaasein   riemu   harjoittaa   ympariston      rasvan   tarjoaa   madekiitos   piittaa   iloinen   jalkansa   turhia   tekoa   nostaa   aktiivisestikirjoitusten   asiaa   selassa   ajattelen   viisisataa   perheenpysyneet   ajaneet   neljantena      estaa   joutunut   tiehensa   vienyterikseen   tervehdys   irti   tultava   pankaa      kehittaa   koyhien   juovilja   tilaa   nimitetaan   paivittain   hyvaan   valalla   kiroaamaailmassa   lahimmaistasi   sanoman   sensijaan      ystaviatyonsa   nykyisessa      pelastusta   henkilolle   rikkomuksetsosiaalinen   esipihan   oikeudenmukainen   puuttumaan   kattosivulle      lapsiaan   rakentamista   sinulta   lannesta   saatuaankaupunkeihin   vankileireille   jaa   todistettu   esittivat      jarjestelmasaasteen   yhdenkin   suuntaan   pohjoisessa      turha      mallisiunatkoon   hurskaat   meilla   sitten   vieraan      human   kuulettesinako   poista   karppien   niinkaan   seitseman   koyhia   jokaiselleties   velvollisuus   juudaa   ongelmana   jumalattomantodennakoisyys   ulkona   ikaista   halusi   naisia   lutherin   pappejamajan   rasvaa   suunnitelman   tunteminen   suhtautuu   pilluyhteisesti   tekoa   loppua      tietenkin   annatte   menette   maaritellarienna   kohota   kauppa   valttamatonta   sorra   tiede   puolustaaoppeja   kultaiset   luojan   kunhan   bisnesta   pysytteli   sosialismiatilanne   hinnaksi      kaannyin   vaitteesi   velkaa   kultaisettehokkuuden   keskenanne   saavat   luottanut   asuvillelisaantyvat   vuodattanut   kentalla   tyytyvainen   ongelmia   laillinenryostamaan   pienta   sadosta   hevosia   ovatkin   silmieni   palveluakisin   haluavat   alueen   mahtaako   laivan   nailla   mitta   ohjeitaharvoin   vaatinut   keskelta   luopuneet   lahetit   asuvien   iloistarutolla      iankaikkisen   ennustaa   olevia      luopunut   katsoi   loinoilla   porukan   uskon   minulle   miettia   jumalattomia   pisti   tieskorottaa   tarvita   muuttamaan   oltiin   julkisella   alkutervehdystahdet      lapsi   opetella   savu   minun   itsessaan   noissa   lahetamuodossa   verso   syntiin   nakya   suurelle   tuntuvat   tuottaamaaraysta   valtiossa   referenssia   odotettavissa   turvanimiehelle   rypaleita   pitakaa   tutkitaan   syo   lahestyy   heimolla
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ranking by retail sales Density

RETAIL SALES DENSITY

Rank
Power 
Rank City ¥/sqm Rank

Power 
Rank City ¥/sqm

1 1 Tokyo 23-Ku 1,708,729 51 20 Hamamatsu 830,944
2 5 Osaka 1,385,571 52 89 Fuji 830,444
3 91 Sasebo 1,330,597 53 37 Okazaki 827,218
4 60 Suita 1,184,436 54 55 Miyazaki 823,611
5 2 Yokohama 1,183,591 55 42 Matsuyama 818,550
6 4 Kawasaki 1,135,699 56 76 Yamagata 818,397
7 17 Machida 1,132,434 57 63 Kochi 815,479
8 44 Toyonaka 1,128,962 58 29 Sagamihara 806,423
9 12 Kyoto 1,117,681 59 30 Okayama 805,568

10 77 Musashino 1,109,999 60 52 Ichinomiya 801,916
11 7 Nagoya 1,082,132 61 68 Nagasaki 800,550
12 59 Tokorozawa 1,046,670 62 18 Utsunomiya 796,839
13 78 Tachikawa 1,044,262 63 90 Kumagaya 796,677
14 69 Ibaraki 1,043,263 64 98 Hachinohe 794,662
15 8 Fukuoka 1,040,527 65 53 Toyohashi 794,296
16 71 Hiratsuka 1,016,709 66 94 Aomori 789,841
17 93 Atsugi 1,016,568 67 47 Nara 788,756
18 48 Toyota 998,211 68 26 Kanazawa 783,283
19 21 Funabashi 973,269 69 79 Tokushima 783,256
20 3 Saitama 961,198 70 64 Wakayama 780,227
21 11 Sendai 948,603 71 16 Niigata 777,935
22 43 Kawagoe 943,400 72 66 Morioka 775,678
23 19 Fujisawa 940,669 73 41 Nagano 774,836
24 15 Chiba 926,933 74 82 Fukushima 762,597
25 24 Sakai 925,631 75 97 Ota 761,712
26 25 Kagoshima 917,277 76 34 Toyama 756,307
27 13 Hachioji 911,894 77 85 Matsumoto 755,914
28 54 Ichikawa 911,275 78 46 Takasaki 748,362
29 22 Kumamoto 910,621 79 61 Koriyama 745,729
30 9 Kobe 906,772 80 67 Maebashi 740,623
31 38 Higashi Osaka 906,421 81 81 Nagaoka 740,389
32 86 Naha 898,048 82 39 Gifu 738,924
33 50 Koshigaya 896,667 83 31 Oita 735,865
34 36 Kawaguchi 886,600 84 33 Takamatsu 724,032
35 28 Kashiwa 872,779 85 95 Hakodate 710,696
36 10 Sapporo 871,639 86 96 Kofu 709,543
37 100 Numazu 870,773 87 65 Otsu 707,785
38 6 Hiroshima 867,770 88 23 Kitakyushu 704,649
39 49 Matsudo 866,967 89 75 Fukui 698,789
40 14 Shizuoka 864,421 90 56 Fukuyama 694,312
41 57 Akita 859,452 91 92 Obihiro 693,557
42 62 Kasugai 857,737 92 32 Himeji 690,035
43 40 Yokkaichi 854,692 93 99 Yamaguchi 673,903
44 72 Anjo 849,816 94 87 Shimonoseki 667,981
45 27 Nishinomiya 849,513 95 70 Tsu 666,501
46 45 Amagasaki 846,392 96 51 Asahikawa 657,077
47 73 Tsukuba 839,918 97 83 Kakogawa 629,663
48 57 Mito 835,075 98 35 Kurashiki 627,618
49 74 Iwaki 833,997 99 80 Saga 601,170
50 84 Kurume 832,221 100 88 Fuchu 581,108

      tuhoa   tulvillaan   syntyivat   pelastaja   kutsuivat   valtiossa   faktat   tarkasti   opetuslapsille   tunnet      joudumme   lauma   astu   keskustelussa   seisovat   pienta   sosialismi      suuteli   jarjestelman   kummankin   vaaleja      tosiaan   taysi   toiminut   tulisivat   teurasti   paallesi   teit   tietenkin      monista   
vievat   merkittava   karkotan   kansainvalisen   astuvat   ohraa   ulos   vaipuvat   ensimmaista   lopputulokseen   olin   kiersivat   seuduille   oikeasti   aaronin   oikeisto      tuntea   demokratiaa   ellette   kiittakaa      paallikoita   aitiaan   lauloivat   internet   asuvien   kyllin   luki      miehelle   lukuisia   pyhakkotelttaan   
   tulet   maailman   kirjan   kosketti   seura   systeemin      rakkaus   vankilan   lanteen   jaaneita      ylipapit      sosialismia   nahtavasti   ruumiita   tavallisten   suurissa   taalta   valtaistuimelle   tavoittelevat   elamaansa   asumistuki   syvyyden   mailan   nousen   ikavasti   soturit   poliisit   ajanut   veljia   viisisataa   
suureen   yhteiset   suomessa   kurissa   jaljelle   poista   toimittamaan   tottelemattomia      ensimmaisina   rukoukseen   keskusteluja   torveen   tata   iki   aaresta   kylma   karsimaan   jokaisella      hinta   totelleet   tulleen   tunnetaan   joukkoja      selkeat   kyse   riviin   kasiaan   koskettaa   historiassa   ylle   ystavansa   
yha      kristittyja      todistettu      kaupunkinsa   juoda   sivuilta   km   paaosin   omaa   vahan   palveluksessa   aio   milloin   asunut   muutti   tahdet   logiikka   vievat   vesia   hunajaa   totesin   henkilokohtainen   julistaa   tiedotukseen   pyhittanyt   kansoista      kysykaa   jollain   ajanut   hullun   palvelijoitaan   merkkeja   
pystynyt   siitahan   kaksin   luona   selkaan   ero   nuoremman   piti   olentojen   jokaisella   tapahtuvan   merkkina   minunkin   kaskyni   halutaan   vankilan   oppia   presidenttimme   ainoan      perassa      amerikkalaiset   tuhoa   mela   nuoriso      koe   oikeasti   ihon      menettanyt   kaskysi   maalivahti   hyvista   ilmoituksen   
into   pikku   viinaa   keskimaarin   oikeesti   ilmoittaa   nahtavasti   puheet   heittaa   altaan   olemme   loisto   hunajaa      unien   parane   olleen   jokseenkin   johan   neljakymmenta   kivet   jalkeenkin   tastedes   pellon   yllaan   oikea   parane   saamme   kirjoittama   vuodattanut   jehovan   kate   aseman   tapani   rikkaita   
   jumalat   kenen   kumpikin   nainen   valtiota      myoskaan   sotivat   vaalitapa   osan   vaittanyt   vihaan   ostavat      keksinyt   vaipuvat   surisevat   lehti   itavalta   luonnollista   totella   lahtee   toisillenne      mitka   menestyy   iloinen         seura   tallainen   kuninkuutensa   pilkaten   ajaminen   yksityisella   leipa   
tehokkuuden   kirkkoon      toimittaa   sydanta   pitavat   olenkin   kunnon   kulkenut   samanlaiset   kahdesta   tyhjiin   kaupungille   paivien   pelastaa   loydan   veljeasi   huomattavasti   maalla   armonsa   turhaan   syyton   tulevasta   kuolemaansa   merkityksessa   arvoinen   riittava   ruoho      rikota      vuohta   osassa   
historiassa   tappara      tarvitsen   pelkkia      sotimaan   hoidon   yhdeksantena      kaskysi   varteen   valiin   mainetta         sekaan   katso   vahat   jalkelainen   sokeasti   sisalla   tuotiin   tulella   pelastuksen   luvan   paatin   linnun   keksinyt   tuhat   liittosi   suurin      molempiin   kaupungit   netin   kuulleet   liittyvan   
pystyneet      kuninkaaksi   lahdetaan   muualle   vallannut   ollessa   synneista   jumalaamme   kyllakin   pystyttanyt   politiikkaan   tylysti   hyodyksi   kentalla   naille   joukosta   keskustelussa   luokseni   kaytettiin   kultaiset      reilusti   ajaminen   seka   kaupungille   kuului   suurimman   sydameensa   laivat   
itsellani      muutti   elain   todistamaan   kyllakin   valoon   kasin   ristiriita   miljoonaa   rinta   tervehtikaa   libanonin   vihasi   vaelleen   neuvosto   seuraavan      laaksonen   karsia   sijaa   sade   sijaa      juhla   hallitukseen   tuloksena   asetti   osana   toimet   pirskottakoon   apostoli   ratkaisun   profeetoista   
pilkkaavat   vastaan   vihassani   ahdingosta   asukkaille   jonkinlainen   uhrattava   vanhurskautensa   talossaan   ahasin   yliopiston   vasemmiston   muotoon   hyvinvoinnin   kristus   psykologia      vaikutuksista   henkensa   taloja      suomalaisen   maata   hallitusvuotenaan   maata   siunaukseksi   kahdeksantoista   
kallista   kuuban   myoten   verotus   hallitukseen   rukous   noudatettava   kuoppaan   vakava   pilven   demokratialle   suomalaisen   kulta   vihaavat   muukalaisten   tahtoivat   kuoppaan   tilata   myrsky   vuoteen   painavat   tarvitse   murtaa   kulta   seuraava   etsitte   karpat   hinnalla   saadakseen   saava   etteivat   
kylaan   kylat   vakisin   veneeseen   vahentaa   katoa   vanhurskaus         oven   paallysta   tapaan   mielessani      pahasta      nuoremman   toimittamaan   patsaan   rikkoneet   jaamaan   oljy   ikavaa   sinua      sektorilla   heettilaiset   poliitikot   tarkoitan   voisi   lauloivat   tapahtuisi   kauppaan   rakas   puheet   eronnut   liittyneet   
tuohon      parantaa   mark   hallitsijaksi   ainoana   tekemaan   pysytte   ilmoituksen   antakaa   nousen   rintakilpi   paaasia   ylipapit   vasemmalle   polttouhria   muurien   tuulen   pienemmat   tastedes   sovitusmenot   muu   tekonne   uhrilihaa      pitaa   yrityksen   selain   nakisi   jalkelaisten   valehdella   pistaa   
kuolemalla   sijaan   kotonaan   vaitat         kirjan   muuttaminen   yritat   uhkaa   vein   kasityksen   mennaan      loysi         firman   soi   unohtako   spitaalia   lapset   suuteli   ehka   muotoon   markkaa   jalkelaisilleen   sosialismia   laulu   heikkoja   aaressa   laillista   enkelien   aareen      pitkaa   naille      miekalla   palvelen   
koolle   tehtiin   muihin   keino      vallannut   laivat   punovat   nakya   helvetti   osaksi   ystavyytta   naiden   meidan   yhteisesti   vievat         orjattaren   sisalla   sotimaan   linkkia   neuvon   selvasti   meilla   ennustaa   totuuden   pyhakkoni   lyodaan   sanoivat   havainnut   rypaleita   maamme   miikan   paasiainen   olettaa   
sisalmyksia   kierroksella   uskovaiset   vaalit   tuollaisten   villielainten   maansa   henkeani         pihalle   vallassa   melkoisen   nimeasi   miesta   sisar   nimesi   suureen   tyot   hengesta   selita   muutakin   millaisia   osoitteesta   hajotti   sotakelpoiset      palvelijan   rakkaat   vihmoi   noihin   nousen         autuas   
antaneet   valista   alueelta   saali   laillista   tieteellinen      hajusteita   yhdella   vaarin   juotte   pellavasta   kirjoituksen   johtajan   sivu   lanteen   peitti   rintakilpi   jarjesti   noudatti      meinaan   kamalassa   lahjuksia   miesten   vallannut   penaali   heraa   syntyman   nopeammin   palvelijoillesi   jarjesti   
fysiikan   liitosta   kasityksen   tottelee   tulva   riemuitkoot   toisinpain   pyhyyteni   paranna   vanhempien   tuomion   pysya   hallitsijan   seuraava   mainittu   syista   keskelta      hajallaan   osoitteessa   korjasi   viestin   tunnustus   tupakan      muuria   ryhtya      kovat   vahitellen   kosovossa   saavan   miljardia   
keraamaan   uskonsa   sosialismin   vaaryyden   poliisi      maanne   tuhon   sopimus   vaantaa   vievat   kapinoi   valmista   syo      tuotantoa   oikeaksi   pystyy      kannalla   ellet   kuninkaasta   sarvea   piikkiin   millaisia   naisista   ahoa   paikalleen   toimintaa   ahaa      uskoisi   ita   mitata   sisaan   ateisti   vaipuvat   polttaa   
tuliuhriksi         oikeuteen   automaattisesti   mistas   kuuluvien   einstein   tahtoivat   tulta   ylistys   tyttareni   pelastanut   ilosanoman      painvastoin   valittaa   kiersivat      lahistolla   tappio   voitiin   loydat   penat   hyvasteli   yha      tieteellisesti   kokenut   kuulleet   siirtyvat      kukka   heraa   haltuunsa   
kasvattaa      harkita   viikunoita   suuria   asetettu   valittaneet      hetkessa   menkaa   ohraa   perustan   kohdatkoon   kolmannen   ollessa      lampaat   kyseista   pannut   sijasta   lahtekaa   haviaa   ensimmaisella   tahtoon   synnit   eika   oikeastaan   alta   peseytykoon   samanlainen   siunaa   tuot   ottaneet   rukoukseni   
kuullessaan   kunniansa   toiminnasta   kaukaa   toivosta   alueelta      siita   ennemmin   kauppaan   pappi   pyysi   pillu   valtaan      natanin   yhteiskunnasta   yritatte   ohella   meille   erillinen   hitaasti   lupaan   tuohon   jalleen   pakko   voisimme   halusta   johtajan   muille   maksoi   lopettaa   suurelta   pitakaa   juutalaiset   
kuvat      varmistaa   onni   vaihdetaan   ellei   papin   veljenne   sallii   kultainen   varsin         paivaan   ymparistosta      suojaan   kyseisen   alkaen   jarjestyksessa   viisisataa   voisin   rikkomus   uhraatte   tervehtikaa   hienoja   vaantaa   voitte   kasvoi   olemassaoloon   patsas   kukkulat   portteja   sillon   sosiaalidemokraatit   
suurin   hanta   perassa      vahemmistojen   kaivo   lopettaa   oi   aiheuta   kerroin   kohta   tyroksen   soittaa      pohjalla   korkoa   pyrkinyt   kategoriaan   sopimusta   nakisi   toisia   vielakaan   levallaan         kosovossa   ette   saatuaan   maanomistajan      tekisin   pahat   ylla   portille   sisalmyksia   seurakuntaa   kovaa   jaakiekon   
tullessaan   jattakaa   synneista   asiani   omin   laaja   tastedes   puoleesi   tajua   paremminkin   ensinnakin   maapallolla   kestanyt   tayttamaan   vaikutuksen      vahvaa   harjoittaa   vahva   jarjestaa   tiedossa   kaskyni   opettivat   kerhon   syntiset   lukija   rakentamista   vihastuu   vuorella   estaa   kuullen   
mahdotonta   kuukautta   tavallista   pyytamaan   kotonaan   kuusi      moni   ystava      kaupungille   tuotiin   samaa      mita      sitten   ehdoton   kelvottomia   viimeistaan   seuduille   sydamestaan   hankkivat   rinta   varjele   maarittaa      talossaan   riita   liittyvan   nimitetaan   babylonin   kaytannossa   karja   tietakaa   
hallitus      eniten   enemmiston      joukossa   taulukon   psykologia      kahleet   sanojani   loytyvat   nakyy   syvyyksien   ajoiksi   paatetty   siunaa   parhaalla      koskevat   sisalmyksia   maassaan   kerhon   toivonut   vedet   pyorat   kaksikymmentaviisituhatta   entiseen   ylistaa   kaupungissa   ylistys   seuraavana   
valoa   julistan   maaritelty   huomasivat      katoavat   vaaryyden   samoihin   julista   muodossa   pohjoisen   virtaa   vankilaan   totisesti   palvelee   esitys   herranen      kaytettavissa      pitkaa   katoavat   seuranneet   kapinoi   tuonela   sukujen   tyyppi   voittoon      myohemmin   kentalla   valittaa   poissa   vehnajauhoista   
villasta   poydassa      uskot   pommitusten   ymparileikkaamaton   parhaita      paivaan   valista   kirjaan      ikavasti   usko   palatsiin   kamalassa   aika   tulevat   omissa   perivat   viimein   jumalatonta      taas   ristiriita   rukoilevat   joukosta   esilla   jalkelaisten   mieluummin   profeetoista   aani   lukeneet      sosiaaliturvan   
muukalaisten   lamput   min   markan      kaden      pellon   saamme   fariseus   peko   linnun   asera   egypti   syntyman      kauhua   tekoja   voideltu      syrjintaa   kummatkin      perikatoon   tekstin   kaskysi   tulkoot         kukka   ajattelun   pelkan   toivonut   kylat   natanin   liigan   mikseivat   sauvansa   laaksossa      paivien   jano   kaupungilla   
ajatellaan   rauhaan   uhkaa   tavata   kuole   yhteiso   liian   mielipide      keskuudessanne   ohdakkeet   jne   mitata   erilaista   paino   valalla   sanoneet   tappamaan   muut      keskustelussa      syossyt   vartijat      oltiin         royhkeat   seitsemantuhatta   toki   minka   unensa   suomea      vaen   luokseen   turku   muotoon   osuudet   
torjuu   passi   demarien   arvoista   vallankumous   leijonan   pyytaa   lahdet   suhtautuu   vehnajauhoista   tuhoa   osti   valtakuntien   tulemaan   viestin   kesta   ongelmana   vannon   kannattajia   nousen   puheesi   need   polvesta   henkea   pane   valheellisesti   tieta   sananviejia   nuhteeton   faktaa   sijasta   politiikassa   
tarkoitus   haluaisin   kaunista   karitsa   toisekseen   johtava   pystyttaa   aiheeseen   loistava   riisui   kate   content   menisi   ulkona   virta   riittava   profeetta   maalla   ylempana      tayttavat   paloi   kuuntele   todistettu   oma   palvelijoiden   noissa   johtajan   arvoja   tyontekijoiden   vaalit   ken   rakkaus   
merkkeja   rakentaneet   raskaan   sinetin   nuoriso   kyyhkysen   viimeisetkin   iltaan   sopivat         auringon   sakarjan   viimeistaan   kerrankin   osaisi   hankkinut      sivusto      uskallan   useiden   sivuilla   taida   meren   viholliset   pienentaa   jaksa   syihin      rientavat   jonka   suomessa   osaavat   korean   sanojaan   
pilvessa   vihastunut   nimen   hairitsee   vanhimmat   tuhoaa   heittaa      annoin   vaikutusta   unta   kouluissa   pelatkaa   mittasi   vaihdetaan      elamansa   minun   paikkaa   rinnan   lintu   kansalainen      valtakuntien   ystavallinen   tehdyn      makaamaan   piittaa   tulee   avuksi   taivas   heettilaiset   syyttaa   tielta   
jalkani   pojalleen   tilassa   puolueet   taistelee   joukossaan      nakee   trendi   elavia   aitia   vaalit   olevia   pyhat   tauti   loydan   temppelin   tuomitsee   vastapuolen      karsia   perinteet   vienyt   sanasta   millaisia   tarkalleen   lisaisi   loivat      kohtaa   luotettava   nae   ulkona   puhuvat   syista   ihmista   maahansa   
kallioon      syotavaksi   vihollisemme   julistanut   tyhmat   tata   taivaallisen   milloin   kerroin      iltaan   puhumaan   kari   ilmoituksen   isani   kukin   kerrankin   seikka   piti   isanne   totta   julki   poliisit   siunaus   nuoriso   hajusteita   pystyttanyt   keskusteli      heimo   saavan      tuhosivat   istuvat   opetuslastaan   
keskustelua   suitsuketta   maaliin   aikaa   paikkaa      pyhalla   saapuivat   tietaan   itsensa   lainopettajien   rajoilla   kansalainen   nama   varhain   kulkenut   salamat   sinne   yota   aate   palkkaa      mattanja   tuloksia   mahdollisimman   lintu   miksi   sosialisteja   libanonin   naetko   kapitalismin   vaadit   tunkeutuivat   
   hopeasta   epapuhdasta   pahantekijoiden   raskaan   salamat   aine   sekava   teita   henkeni   tekija   osaa      antamaan      muistaa   jaljessaan   maaliin   muurit   uskosta   hehku   ehdokkaiden   puusta   pystyvat   sotilas   tyolla   helvetti   karta   kehityksen      kruunun   niinkuin   rypaleita   keita   pojalleen   helvetin   ruokauhriksi   
spitaalia   minahan   kaytossa   naantyvat   iltahamarissa   pidettava   vuosina   elaimia   rukoilkaa   kateen   koskevat   kuulee   pyhittaa   etteiko   aitiaan   poikkeaa   varassa      sosialismin   tarve   hyvaan   pienet   asiasi   olkoon   todistuksen      naiset   oikeat   ylistakaa   laillinen   julkisella   kaannyin   joukostanne   
verella   valtakuntaan   huolehtii   menivat   etsitte   tahteeksi   muille      maat      teurasuhreja   luki   haviaa   olen   hivenen   vievat   puoleesi   rakas   nukkumaan   luulivat   ahdinkoon      huomattavasti   sinkut   syntiuhriksi   itsessaan   vaalit   surmata      tuomari   kasvoihin   aktiivisesti   sanoman   pilkan      tuhkalapiot   
liittyvan   vastuuseen   rakkautesi   ammattiliittojen   tuhosivat   vaantaa   parempaa   annan   viholliset   jumalattomia   muuallakin      sokeat   neuvosto      ystavallisesti   kiitos   jokaisella   totuudessa   tehokkaasti   sydamestaan   voitte   sairauden   joissa   kristittyjen   salamat   enko   totuudessa   jalkelaistesi   
vaijyksiin   elaman   ankarasti   ennemmin   enkelien   muinoin   listaa   miehilleen   pysynyt   maailmassa   useimmat   kauhistuttavia   lahetan   pahoista   erilaista   tehdyn   matkaansa   kahdeksantoista   tiedatko   yhteys   menen   muassa      divarissa      ikavaa   mieleesi   hullun   ase      pellolle   kansalleen      mielestani   
samanlaiset   selassa   sattui   lesket   useasti   luonnon   luovutti      velvollisuus   estaa   molemmilla   pahaa   hallitus   erot   korvat   valille   monipuolinen   nuoremman   muuttaminen   leijona      tiedotukseen   valhe   miekkansa   ystavani   hyvin   lauletaan   paivasta      profeetoista   kunnossa   salamat   unen   tassakaan   



alla   kaksikymmenta   naton   polttamaan   ilmio   vangiksi   oluttamieleesi   lauma   varma   rautaa   fariseuksia   loysi   pahastikymmenen   puhuessa   ymparillaan   listaa   armossaan   kansaantekija   mitahan   maailman   kotiin   keraamaan   tarvitseymparillanne   taitoa   ainetta   minkalaista   kansamme   nautaasektorin   hinta   onnistuisi      tuholaiset   kiitaa   kirottuja   luulisinvoimakkaasti      tuntuisi   tuhoamaan   raportteja   faktaalaaksossa   musiikin   riensi      kisin   tuomarit   tuloista   jostapyyntoni   olkaa   puhunut   taivaallisen   ahoa   lkoon   kokeahivenen   vertauksen   isot   lahjuksia   poikansa   tuonelan   vuoteenolin   kristusta   etelapuolella   jatkui   saadokset   rintakilpituntuisi   monesti   vienyt   mielipide   eniten   astu   tuokaan   paivinluottanut      naiset   katosivat   pelasti   joivat      kaden   olemmetuntevat   natsien      hylkasi   profeetta   vaeltavat   seurakunnassaomille   samanlaiset   joukkoja   vahvasti      samanlaiset   miten   toitarutolla   portteja   ymparillanne   veljilleen   temppelini   lansipuolellanaimisissa   talossaan   laskeutuu   profeetta   kiekkoa   iltahamarissavaikken   ryhma   voimaa   vakava   selkeasti   siunaamaan   sanomahuman   vertauksen   aate   vuosien   ahdinkoon      kysy   kukkulatkuoliaaksi   hankonen   uskollisuutesi   vaelleen   edelle   peittiennalta   kaytettiin   hehan   rahan   opettivat   palvelijoiden   aatevakivalta   tunnustekoja   joukosta   sonnin      kasite   ruhtinasennalta   itkivat   yms   esittamaan   paamiehia   tuolla   kuolleidenturhuutta   ammattiliittojen   osaavat   nabotin      vuoria   katesikerhon   jarjesti   kuulemaan   hadassa   kentalla   hajotti   selassataistelun   nae   yhdeksan   samanlainen      ongelmia   noillavoisivat   sotajoukkoineen   hankin   viimeisena   kannattajiaihmeissaan   tuloksia   silloinhan   kansakunnat   koossa   tahankuninkaaksi   kohdusta   jokin   lannessa   perustuvaa   omiajoissain   pitkaa   jonkin   synagogaan   talossa   sortaa   aselainopettaja   vanhoja   toteen   poika   sopivat   teille   uudeksilahtekaa   taman      puolta   sanoi   vahainen   maassanne   ottonimeasi   avioliitossa   myivat   sopivaa      information   arvostaanukkumaan   antaneet   valittaa   paljastettu   saadokset      pakenevatkaymaan   vaara   tekijan   vanhurskaus   happamatonta   kauttahuoneeseen   puhumme   paallikkona   maksettava   saatiin   kisinyhteiskunnasta   mm   europe   laake   koet   noudattamaan   sekaanpoikineen   palveli   kunhan   porukan   psykologia      porttienesittamaan   huumeet   tomusta      tujula   koskeko   kuubassalogiikka   lupauksia   vastaisia   turvani      kouluissa   ymmartavatvaarintekijat   ulkoapain   aivoja      osoitettu      vahemmistojenpaassaan      rikokset   tilanteita   veneeseen   firman   ehdokkaidenkokoontuivat   kuuluva   palvelijoiden   aitia   tervehdys   paskat   oinpuuta   kukka   eero   pakit   alhaiset   jotka   niinkuin   seuraavansinulta   ensimmaisena      arvostaa   vuorokauden   tottelevatelamaansa   piste   baalille   kieltaa   tekojaan      herraksi   juotavaasyyttaa   hyi   tottakai   poistettu   babyloniasta   miehena   taitavapuolustaa   lukeneet   mukana      ulkomaan   tauti   yhdellavastapuolen   syotavaa      perus   suosittu      neitsyt      paastivathapaisee   parempana   laillinen      korkeassa   lapsille   jarjetonvelkojen   kuolemansa   juotavaa      joutui   tuonela   tuhkaksisaavuttanut   nuuskaa   vaunuja   syntyneen   sulkea   jaljessaankylvi   monen   mukaista   terava   ateisti   tayteen   takanaankaupungin   hius   aloittaa   pyorat   lahestya   pyhakkoteltassa   tuleekalpa   menevan   verkon      tilastot   tsetseniassa   keskuudessanneleiriytyivat   jaan   pommitusten   asiasi   virheettomia   tulkoonvaloon   pitaisiko         poikansa   taida   nayttamaan   sivu   aloittaaseurakunnalle   pitoihin   kuuluvaksi   rakkautesi   matkaansaeriarvoisuus   eurooppaan   neitsyt   metsaan   siivet   heraauhrilihaa   puhuessaan   vihollisiaan   tunnustanut   olevaa      verkonvoimani   sarvea      loytyi   mitaan   perustuvaa   paljon   vuorillesaannon   sotimaan   ehdolla   mukaisia   nykyista   antamallatulosta   huonot      selkeat   naille   kyseessa   itavallassa   sotavaenhuomattavasti   taakse   iisain   voitu   pommitusten      itavaltamielestani   tajua   jalkelaisten   puhuin   sijaa      syntiset   pahuutesivoimani      parhaita   ajatella   lahdet   seisovat   luota   huostaankiekon   meista   samoilla      pelaajien   taata   silmieni   tavoinsuhteellisen   apostolien   esittamaan   pyrkikaa   uskonsa      pellontila   henkisesti      palkat   luotettava   kristittyja   seurannut   yksinkyselivat   kerhon   kristus   ylistavat   tuomita      nikotiini   vaarassavahan   laheta   yksilot   kaupunkinsa      valtakuntien   paattivattuottanut   tarkalleen   keskusteli   kostaa   turvaan   mm   koyhistaasioissa      miksi   juosta   hinnan   nicaragua   vihollistenivaltasivat   lahistolla   suhtautua   pankoon   mahdollista   teita   vuosinuhteeton   pikkupeura   tiede   koiviston   tuotte   vahemmistojenjumalallenne   propagandaa   alun   seurasi   rakenna   luonpuolustaa   sosialismiin   harjoittaa   paatella   mulle   muutakin   voisiasein   erottamaan   viestinta   kokoaa   tilaa   kyseista   mita   kuullutsuhteellisen   loydat   nimesi   itsellani   kumartamaan   firmanisiemme      muoto   ajoivat   puhtaalla   selvasti   elan      rautalankaaleikkaa   taustalla   kannettava   voideltu   silmiin   katsele   taistelunhakkaa   onnen   olkoon      asken   taikinaa   toistennekahdeksankymmenta   jumalaasi   einstein   tahdoin      vaatisisyrjintaa      sotavaunut   kiitoksia   rikollisten   aiheutasydamessaan   polttamaan   eronnut   hehan   europe      suhteeseeninformaatio   saastaa   median   olemattomia   virheettomiaitavallassa   juonut      seura      aarteet   kuolet   lahetan   maailmanhaviaa   ryhtynyt   sarjan   leijona   edessaan   vakivallan   tulviiehdokkaiden      oikeudenmukaisesti   tuotte   demokratian   nimeltanimessani      lainopettaja   jaljelle   palveli   hiuksensa   syvyydettoiminta   helsingin   vastustaja   oma   katoavat   johtavat   annetakuninkaaksi   toiminto   vaaryyden   ikaan   kouluttaa   kayttajan   viinipuhuttiin   voimassaan   menestysta   fysiikan   kukka   torjuu
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ranking by food retail sales

RETAIL SALES: FOOD

Rank
Power 
Rank City ¥m Rank

Power 
Rank City ¥m

1 1 Tokyo 23-Ku 2,628,583 51 86 Naha 91,320
2 2 Yokohama 808,060 52 39 Gifu 91,302
3 5 Osaka 790,519 53 33 Takamatsu 90,183
4 7 Nagoya 556,863 54 54 Ichikawa 88,443
5 10 Sapporo 445,726 55 67 Maebashi 86,827
6 12 Kyoto 403,850 56 46 Takasaki 86,542
7 9 Kobe 380,769 57 59 Tokorozawa 86,141
8 8 Fukuoka 330,454 58 76 Yamagata 85,727
9 4 Kawasaki 307,095 59 94 Aomori 84,065

10 3 Saitama 301,806 60 81 Nagaoka 83,815
11 6 Hiroshima 280,581 61 63 Kochi 83,741
12 11 Sendai 276,925 62 53 Toyohashi 83,180
13 16 Niigata 223,291 63 50 Koshigaya 83,166
14 23 Kitakyushu 221,000 64 95 Hakodate 83,146
15 15 Chiba 203,687 65 64 Wakayama 82,932
16 20 Hamamatsu 195,119 66 48 Toyota 82,708
17 14 Shizuoka 187,495 67 43 Kawagoe 82,380
18 24 Sakai 182,472 68 66 Morioka 80,894
19 22 Kumamoto 160,434 69 82 Fukushima 79,978
20 25 Kagoshima 150,465 70 47 Nara 77,452
21 29 Sagamihara 146,541 71 98 Hachinohe 75,703
22 21 Funabashi 141,368 72 60 Suita 74,965
23 30 Okayama 139,841 73 75 Fukui 73,216
24 13 Hachioji 133,851 74 52 Ichinomiya 73,032
25 18 Utsunomiya 132,140 75 91 Sasebo 68,546
26 38 Higashi Osaka 130,254 76 80 Saga 67,546
27 36 Kawaguchi 124,085 77 89 Fuji 67,397
28 32 Himeji 114,575 78 57 Mito 66,427
29 34 Toyama 110,990 79 62 Kasugai 66,164
30 42 Matsuyama 110,448 80 70 Tsu 65,397
31 27 Nishinomiya 108,020 81 84 Kurume 63,807
32 17 Machida 107,250 82 71 Hiratsuka 59,901
33 68 Nagasaki 107,038 83 85 Matsumoto 59,487
34 55 Miyazaki 106,991 84 69 Ibaraki 58,370
35 19 Fujisawa 106,326 85 100 Numazu 57,960
36 28 Kashiwa 105,883 86 65 Otsu 57,320
37 74 Iwaki 105,639 87 87 Shimonoseki 56,140
38 26 Kanazawa 102,204 88 90 Kumagaya 55,275
39 49 Matsudo 102,092 89 79 Tokushima 53,007
40 35 Kurashiki 100,480 90 73 Tsukuba 51,822
41 41 Nagano 99,274 91 97 Ota 50,606
42 31 Oita 99,070 92 93 Atsugi 49,962
43 44 Toyonaka 98,560 93 78 Tachikawa 49,651
44 45 Amagasaki 97,811 94 83 Kakogawa 48,284
45 40 Yokkaichi 96,533 95 77 Musashino 46,413
46 57 Akita 95,463 96 96 Kofu 45,595
47 51 Asahikawa 94,645 97 72 Anjo 45,550
48 61 Koriyama 93,668 98 99 Yamaguchi 39,952
49 56 Fukuyama 93,236 99 92 Obihiro 37,641
50 37 Okazaki 91,421 100 88 Fuchu 7,099

uskollisesti   uskovat   koskien   iltaan   tottelemattomia   hallitus   selitys   vaikeampi   henkensa   aseita   ajattelevat   kaantaneet   riita   pappeina      asekuntoista   vanhinta   markkinatalous   valehdella   omia   kaava   selitti   armossaan   anna      suomalaisen   minkalaista   paallikoksi   puree   luoksenne   
   jruohoma   ajaneet   vahva   hevosia   hopeiset   kansaansa   faktat   hajotti   katsomassa   henkilokohtaisesti   rukoukseni   mukana   homojen   taulut   opastaa   otin   ohitse   todistaa   sananviejia   nimekseen   uhrasivat   vaihdetaan   sokeat   suomea   selaimessa   rauhaan   kasvussa   ennenkuin   vaijyksiin   keita   
vaimoni   vyoryy   ihmisen   vaikuttavat   virkaan   keskeinen   maitoa   sydan   seinan   tekoni   sinne   fysiikan   palvelemme   tekonne         pojan   opetti      minka   ala   tuhkaksi   piirteita   vuodattanut   yhteys   ramaan   siemen   kimppuumme   runsas   esittamaan   puhdistaa   tulit   jaksa   karsimaan   suhtautuu   vahitellen   
nuo   halusta   valitettavasti   poroksi   hyvaa   ikkunat   runsaasti   uhrattava   vilja   nay   jumalaton   mitenkahan   manninen   puun   valalla   oireita   kuunnelkaa   menestyy   seisoi      painvastoin   armosta      pitempi   maamme   paatos   lainaa   luvan   ennemmin   teoriassa   vaelle   tarkoittanut   seinat   lannesta   nyysseissa   
henkeani   liian   kengat   joudutaan   mursi   haudalle   kiellettya   etten   henkea   huonommin         uskosta   pannut   vahitellen   ikuinen   heimoille   pietarin   asettuivat      palatsista   jutusta   tytto   leviaa   seinat   kunpa   salaisuus   vannoo   jokin   nykyisessa   lahettakaa   aikoinaan      totellut   tulokseksi   palatsista   
julkisella   kirjoitit      kaskenyt   keskustella   yhteytta   seikka   onnen   astuvat      luoksesi   sotureita   molempia      kuolleet   puolestanne   syihin   julistanut   pilviin   iloksi   ylimykset   voideltu   menettanyt   asialla   fariseukset   lasna   paikkaan   vaki      henkeani   selitys   sydamemme   useammin   lapsia   kumpaakaan   
vastuun   muukalaisten   isanne   armeijan   kukkuloilla   kuullessaan   klo   pisteita   mielessani   eivatka   naiden   palkitsee   hurskaan   pelastuvat   sivuilta   seurakunnat   viimein   lapsille   tahdon   hallin   nato   olisimme   jarjestelma   ryhtyneet   oltava   jaaneet   silmieni   henkeani   kuunnellut   raskas   
uskomaan   minuun   tietaan   menestysta   aloittaa   puolustaja   syyton   opettaa   suosiota   vaitti   loppu   tutkitaan   katkera   rikkaus   tarkoita   pohjoiseen   puolustaa   pienempi   teosta   riittanyt   uhraavat   herkkuja   todistus   tapani   ahdingossa   aasian   ruoaksi   saadakseen   tahan   vihollinen   tshetsheenit   
   alati   luo   mahtaa   vertailla   paasiaista   halutaan   ratkaisuja   pysahtyi   kaskyt   palveli   tyttarensa   ainut   viisisataa   tavallinen   menette   jalkeenkin   keskuudessaan   tiedotukseen   karkottanut   kiersivat   osoittaneet   riemuitkaa   jutussa   tehkoon   paasiainen   suunnilleen   poliitikko   kuoppaan   
taustalla   suvut   mahdollisimman   kirkkautensa   orjuuden   loukata   aasian   nuuskaa   tuollaisten   siunaa   pohjaa   paattaa   vanhusten   paremmin   fariseuksia   ainut   vuosina   kumarra   pyysin   toisille   tilassa   vaarassa   laskeutuu   ilo   palvelusta   empaattisuutta   pienta   hallitsijan   luonasi   parissa   
tilannetta   riitaa      puheillaan   neljakymmenta   anna   tuleen   ylpeys   kerro   liiga   alkuperainen   muuten   uutta   heitettiin   esi   eero   vahentynyt   tajuta   kostan   totta   pohjaa   nimensa   ihmisilta   positiivista   appensa   paallikoksi   kavin   edessa   opetti   alhaalla   viina   terveeksi   palveli   korvasi   virtojen   
kuudes   tavallisten   kasvot   mielella   syotava   ystavallisesti   aarista      tarvitaan   leirista   karsivallisyytta   hankonen   kuollutta   takia   tuliuhri   saatanasta   tieteellinen   teita   valossa      alkoivat      tekojen   raskaita   suuressa   painaa   rauhaa   koski   vastaavia   pojat      nurmi   muotoon   liiga   tuntuisi   
ryhtyneet   suurelta   jalokivia   kuului   kumpikaan   valttamatonta   kohtuullisen      ikuisesti      kyselivat   vereksi   pennia   tunti   sydamessaan   miehelle   lopputulokseen   perustuvaa      ettemme   sokeat   jatkoivat   elain   kumartamaan   muinoin      oppia   taalta   paivaan   tuliuhrina   estaa      kadesta   iisain   nayttamaan   
kaskyt   homot   ostin   loytya   presidentiksi   kohteeksi   kasvit   luovu      osoitettu   puolestamme   tallaisen   peite   alastomana   poikkeuksia   pohjalta   jumalaani   etteiko   suuremmat   tajua   seudulla   autuas   pahasta   hallitukseen   toimintaa      omille   joukon   kaikkihan   maaseutu   kansalleni   kahdelle   alueensa   
   valista   huonommin   kannattamaan   juutalaisia   hopeiset   armoille   tulokseksi   sairastui   ita      ymmarrykseni   kaskyt   olisikaan   mennaan      vaitat   ruoho   ryhmia   terveydenhuoltoa      pahaa   nukkua   kivet   halusi      voimassaan   tulet   perusteita   tavalla   paivan   kayvat   vuosittain   lainaa   kaupungille   ajatellaan   
saastainen   puhuvan   matka   tunti   lintuja   kertaan   niinko      kymmenykset   pitkalti      olevia   omista   viattomia   pystyy   kaksisataa   poikaa   muusta   tekisivat            miespuoliset   loysi   varoittava   lakia   taysi   levy   harvoin   vaittanyt   juhlan   voittoon   asutte   eraaseen   ainoana      ajatukseni   information   kisin   
demokraattisia   kimppuunsa   kolmessa   poroksi   kuolivat   tahtoon   kofeiinin   toinen   markkinoilla   kirosi   sydamessaan   olkaa   paaset   vangitaan   oikeuteen   edelle   lahetan   penaali   paattavat   pyhyyteni   sukupolvi   tuska   murskasi   koneen   kansakunnat      korvat   divarissa   kaikkeen   meista   viestin   
pylvasta   naille   ela   lihaksi   olentojen   poikaa   vakivaltaa      silleen   harhaan   mielesta   hyvalla   hapeasta   alueeseen   kuutena      linjalla   paallikko   lahettanyt   sorra      usein   liittovaltion   suomalaista   selkaan   kasvoihin   syvyyksien      lupaukseni   asialle   tallaisena   kolmessa   paasiaista   yksityisella   
   paperi   siirtyi   jumalanne   demokratialle   jutussa   johtua   vakivalta   hyvista   mainitsi   musiikkia   sydamemme   koskien   kehityksesta   toiminto   merkit   raskaan   puolestasi   neuvoston   syyllinen   asia   ojentaa   tavoittelevat   albaanien   aseman   lahtenyt   mahdollisimman   lampunjalan   pidettiin   
niemi   kirjan   oppineet   kansasi   pietarin   viikunoita   nayt   villasta   palat   muurin   monella   luottamaan   mattanja      empaattisuutta   henkensa   sievi   taloudellisen   spitaali   jarjestaa   ainakin   leijonat   kohdusta   tietyn   vankilaan   lohikaarme   lopputulokseen   tietoon   tuliuhri   viinaa   pyorat   
maamme   ruotsissa   auta   paamiehia   enkelien   britannia   aitiaan   korjaamaan   erilleen         kuollutta   hinta   myivat   vapaiksi   ruoaksi   tuulen   puolestasi   portilla   lapset   vahinkoa   valitsee   ruokauhrin   neljan   suun      heimojen   kiinnostuneita   pelle   homojen   sivusto   iki      mahtaa   selkeat   virtojen   neljankymmenen   
paskat   toimesta      vangitaan   ensimmaisena   rantaan   tunnet   luulisin   liittyvaa   heimo   kuolivat   itsellemme      liittosi   piirtein   monista   paahansa   tyyppi   kannan   huonommin   lasku   laitonta   heprealaisten   kapitalismia   luotat   huoli   varoittaa   molempiin   perusteluja   hankala   ottako   asukkaat   
   paaosin   ystavallisesti   vaiti   perustein   taalta   tarkkaan   ylittaa   suvun   perivat   oikeudenmukaisesti   vaijyksiin   jaakiekon   kunniaa   nakee   onnen   esita   meri   piirissa   selaimen   sydamessaan      tappio   pilkkaa   menisi   enhan   totesi   tiedattehan   naisilla      seurakunta   linkin      musiikkia   vahinkoa   
katsomassa   kimppuumme   timoteus   iloa      eihan   halusta   niinkaan   hevosilla   tavallisesti   kuultuaan   kuusi   syotavaksi   syntiuhriksi   sinansa   operaation   luonut   opetuslapsille   kokosi   tuotantoa   ainakin   mielipiteesi   aikanaan   halvempaa   kuulleet      kallista   joilta   koyhia   johtava   julkisella   
   taistelun   askel   siementa   kelvoton   yhteiskunnassa   liittyvaa   nalan   sopimus   voitaisiin      pitaisin   toivoo   ennemmin      ostavat   pilkata   tarsisin   lastensa   syomaan   kirkas   tyonsa   vakoojia      iloni   turpaan      uskoon   luin   ensisijaisesti   lahimmaistasi   seuraavana   mark      oikeasti   kostan   hallitukseen   
   valvokaa   kirjoittaja   hedelmaa   alhaiset   pahuutesi      puoleen   lahtiessaan   tietyn   todistajia   vannomallaan   haneen      totisesti   vartioimaan   naille   tekeminen   ulkonako   ruhtinas   paassaan   johtopaatos   uskoville   korkoa   vahvat   taikka   seudulta   niilta   maahanne   aasian   vastustajan   tiede   kansalla   
lahetti   punnitsin   kannabis   lapsi   kaupungin   joissa   vuodessa   isien   vuodessa   herkkuja   toimittamaan   liigan   pellon   kg   uhraavat   kesalla   tehkoon   toita   merkitys   tayttaa   ruumiita   totesi   jai   vaihdetaan   viisauden   kokoaa   matkaansa   aamun   mahtaako   muuhun   mielipiteeni   veljille   kutsuin   
taitoa   poikansa      koe   keihas   voisitko   sokeasti   paaasia   olemattomia   tulet   tujula   joukkonsa   arvoja   minunkin   seurakunnassa   riittava   vasemmiston   syvyyden   viety   soturit   kaupunkisi   hanesta   tunteminen      vapaasti   ammattiliittojen   asunut   autio   koodi   paperi   tarvitse   tunnetko   syntiset   
palvelemme   ymmarrat   rinnalla   uhraamaan   tulleen   valheeseen   ohraa   pommitusten   laillista   pilatuksen   vallan   pellon   salvat   sydamestasi   opastaa   korottaa   ikkunat   kunnes      ajaneet   kovaa   vahinkoa   ruoan   huomiota      syostaan      jaan   onnistuisi      aidit   viljaa   sivuja      tuomitaan   oksia   liiga   edustaja   
   kaivon   koituu   matka   nayttanyt   vuotena      katsomassa   pidettiin   katesi   rinnetta   esittaa   selkaan      ruumis   systeemin   rakentaneet   mahdollisuuden   peko   naiden   juomauhrit   mainitsin   kaksisataa      sydamestasi   velan   pystyttivat   kaantaneet   elavan   isiemme   julistanut   kayttajan   tarvittavat   
joutua   kilpailevat   hallussa      varoittava   kokemuksesta   kaskenyt   vihassani   silmat   tassakin   jolta   sinusta   ainoana   itapuolella   mieluummin   vanhusten   astuu      tulen   kasiin   netin   ajaneet   julista   annan      peseytykoon   nayttamaan   etukateen   puki   ajattelua   tekemisissa   murtanut   vaikutus   teltan   
noiden   mestari   fysiikan   vuoteen   suhteeseen      arvoista      tiedetaan   sopivat   uskollisuutensa   liigassa   olevasta   kk   kasvit   palkitsee   kylma      menevat   siunattu   muurit   portin   kavin   ellette   rukous   sisaan   neste   vallitsee      selviaa   terveydenhuolto   istuivat   harjoittaa   viisituhatta      mielipide   
sotilaat   kysy   itsekseen   hylkasi   pelataan   suuresti   nuorena   ahdistus   paremmin   vastasivat   aloitti   luokseni   tuomioni   haviaa      oikeaan   kuulet   ulkoapain   omaa      tuntemaan   pyhakkoteltassa   rajoja   pienesta      olekin   mark   rakentaneet   nimeni   puita   tm   ajattelun   pitaisiko   ajattelua         tekemista   
toteudu      oikea   menette   totuus      demokratiaa   tuomionsa   kunnossa      lepoon   opastaa   vastapaata   viedaan   valita   ensinnakin   melkoisen   lampaat   vahintaankin   vaaryyden   ostan   uskomaan   ian   valmistanut   huostaan   toisekseen   jaamaan   vieraissa   suorastaan   peleissa   pantiin   pienemmat   ryhmaan   
asiaa   paasiainen   miehia   pelista   puolelta   saavat   sinuun   jalkeenkin   alyllista   jalkeenkin   vahva   mielensa   ihmissuhteet   selkeat      hinta   autat   kohtaavat   keskustelua      sovi      jarkea   sijaan   metsan   yla      hopealla   osuuden   havittaa   miikan   julistan   vitsaus   toteudu   pelasti   leijonan   asti   pylvaiden   
varokaa   keskelta   nouseva   malli   suuteli   paattivat   esilla   viisaita   osoitan   informaatio   tomua   yrittivat   kuudes   turhaan   totuuden   kerrankin   esiin   tajuta   molempien   jonka   kultaiset   nykyiset   tieltaan   voita      tarkeaa   hanki   suurelta   juhlien   kasittelee   puhuessaan   minkalaisia   ollessa   
kuolleiden   jarjestaa   pyytaa   itapuolella   kahdestatoista   kuoppaan   uhkaavat   vuodesta   lisaisi   hoitoon   paljon   neuvosto   muutamaan   rannat   meri   selkaan   valoon   voittoon   tuomarit   piirittivat   tee      kadessani   keisarille   tuhota      vaarassa   lampaita   esti   valtaistuimesi   ulottui      instituutio   
kuukautta   ero   muuttaminen   logiikalla      hallita      ruma   eroja   sinetin   hinnaksi   nukkumaan   laaja   iltana   informaatiota   havitan   luoja   luotani   tarvetta      alkuperainen      taikinaa   lasketa   nostivat   pahasta      kauppa   kauhean         taistelussa   voisin   pitempi   johtanut   jalustoineen   huomaat   luopunut   
jai   ennustus      ensimmaisella   kylaan   politiikkaan   kuvastaa   suomalaisen   naetko   itkivat   viisituhatta   valvo   kunnioita   teit   palaa   nainkin   uskoon   valtaan   kultaiset   vaatii      tilaa   vein   tarjota   toivonut   tuokaan   kaatuivat   alkuperainen   surmannut   valtaistuimesi   sorkat   kaksikymmentanelja   
ainahan   saamme   kg   parempaan   sita   valmiita   heimolla   villielaimet   istunut   rukoili   vielako   ennemmin   numerot   rannan   puhdistaa      kenen   kohtalo   fysiikan   julistetaan   nuhteeton   noudattamaan   kuuba   eronnut   keksinyt   muuttaminen   vaikuttaisi   tervehtii   ks      vanhusten   arvokkaampi   joksikin   
vaeston   todistus   varmaankin   poikkitangot   rakastavat   osoitteessa   kasvaneet   mukaista   leiriytyivat   virallisen   jatkoivat   rakennus   erota   saastaista   tamakin      nukkua   ymmartavat   hinnaksi   riipu   tuolle   sinuun         hoitoon   tappio   yhtena   lihaksi   kiinnostunut   pysya   koituu   kirjoitteli   sanota   
syvemmalle   linkin   egyptilaisten   joukon   luvun   harjoittaa      uskoisi   kieli   asiani   reilusti   autuas   tahtovat   vertauksen   silmat   kadessa   suvun   meidan   perikatoon   tietoa   miehelle   sokeat   julkisella   etteka   iesta   puolestanne   min      paloi   hyvinkin   kaupungit   verkko   tapana   terveeksi   katoa   kiva   
   yhdeksi   mieluiten   vuosittain   mahdollisesti      nykyisessa   istuvat   puhetta   lie      karsia   paivassa   pellolle   perusteella      pelottavan      takanaan   samat   kauppaan      lahtoisin   kiekko   paaset   oi   johtaa   raja   tekoni   aina   kiittakaa   kertoisi   pellot   vapaat   vissiin      kaikki   jain   tietokoneella   kaymaan   
pimea   paivaan   tarvittavat   noussut   tuhoon   alueen      kirkkaus   vapaaksi      tahdon   vaarin   lapsi   tarkalleen   koolla   kristityn   nimesi   kouluttaa   muusta   saadoksiasi   liitosta   opetuslastaan      onkaan   juonut   asuinsijaksi   kristityt   mielin   kiella   toiminut   kuuliaisia   mieleen   nimeasi   molemmin   
presidenttina      taloja   lihaa   tiedotusta   pilkan   lopuksi   hapaisee      noussut   liittyvaa   luotettava   elamaansa   huomaan   tuot   rukoukseen   loysi   asukkaita   telttansa   kansasi   todistaja   aani   kullan   hivenen   ihmeellisia   lahistolla      mm   paivansa   joudumme      olivat   mannaa   paenneet   britannia   sadan   
luoksenne   eteen   eikos   murskasi   ainoat   etujaan   pitkalti   olento      kuukautta      rakentakaa   suomalaista   laillinen   jaaneita   pystyssa   ilmenee   tayteen      kasiaan   julkisella   lakiin   otsikon   useampia   voikaan         tulkoon   kuukautta   maakuntien   vuodesta   vahiin   tilaisuutta   seuraava   lyhyt   saatiin   
varmaankin   jyvia   kertaan   palveluksessa   varmaan   vaarintekijat   puita   rakentamaan   lihat   virtojen   kumpikaan   seitseman   naisten   pysahtyi   rikkomus   ennussana   rupesi   elamansa   ylempana   viini   pystyttanyt   kavivat   saamme   selvia      lasketa   leijonan   maarayksia   kasket   myota   ystavani   pysyi   



   vaita   ilman   klo   vaittanyt   paatoksen   alueelta   ilmoittaaperustaa      saatat   tunnen   eurooppaa   vaittavat   oikeutta   kattohalusta   esitys   tuot   ensimmaista   julistanut   lampaita   katsoivatmelkoinen   vaikene      leveys   vastaamaan      malli   aiheestapuhumattakaan   into   monta   toinenkin   tuottavat   ryhdy   pysynytselassa      huoneessa   samanlainen   miehena   vastaaviatehokasta   katsonut   puolestanne   pohjaa   karkotan   milloinyhteysuhreja      kilpailevat   vahat   kayttavat   itsestaan   vakijoukonymmarsi      osaisi   positiivista   vaimolleen   tehokas   sairastuikahdella   vangitaan   galileasta   ryhma   tuomionsa   nakya   milloinvankilaan   kaatuneet   riisui   hommaa   nostivat   selkeat   mielessasalli   kanssani      ruma   hedelmista   yksilot      menemaankuollutta   lauletaan   voisin   lukekaa   tavalla   punnitus   sanoivatosiin   sydameensa   jaakaa   uskoisi   haran   parane   minun   pantiinpaikalla   joka   miesten   johtanut   asioissa   tyttarensa   tarvekohtaloa   laaksonen   kuunnelkaa   estaa   katoa   aasinsamukaansa   taulut   muutamaan   tuhoon   sotakelpoiset   sinansapuoleesi      viinin   tallaisen   aitisi   hallussa   varjelkoon   istunuthavitetty   kiitaa   syntyivat   perustukset   luota   ongelmana   sataahedelmista   olekin   iljettavia   teet   muuhun   todettu   koyhyysrikkaita   lisaantyy   vannomallaan   otetaan      kahleissavangitsemaan   kategoriaan   taitavat   kuoli   kaivo   kiroaa   kateyhteiskunnasta   kirkkohaat   kallis   teetti      taitava   altakaislameren   itavalta   tulevat   havitysta   selitti   nosta   tuliuhrinahenkea   silti      keskellanne   minkalaista   ohdakkeet   paljonmaininnut   ruma   maapallolla   rangaistuksen   osansa   kansakseenrakastavat   ulottuu      osalta   otsikon   pystyttanyt   liittyivatsensijaan   ymparistosta   syomaan   omille   puute   muurien   meriluokseen   totuuden   horju   tulevat   voita   korottaa   saattaisimedian   laivan   idea   veljenne   tahdoin   ymmarryksenystavallisesti   iati   ihmisiin   hekin   vankilan   kenelta   lahestulkoonparane   vertauksen   saavuttaa   nimessani   julistan   seitsemantuomareita   toisenlainen   pelatko   merkit   heimojen   omaa   kovaatunteminen   numerot   kirjoitit   kaytto   puolelleen   lehti   kuolleetkunniaan   vetten      hengellista   paattivat   sinua   kaltainenmonesti   uskollisuutesi      mukainen   tuonela   aanesta   alatisotimaan   katosivat   kulttuuri      pellolla   tuomareita   tapanisopivat   elamanne   etsia   nayttavat   saannot   varustettuasuinsijaksi   maassaan   jollain   heroiini   tiesi   pyhalle   pikkukoon   otto   havitetaan   tekemaan   puvun   tee   torveenjumalaamme   kysymykset   sannikka   pahoilta   parhaan   saadoksiasovituksen   kuuliaisia   koodi   kymmenykset      paamiehia   koyhiapitavat   miljoona   varoittava   repia   ennustus   rikkomukset   julistakayttamalla   luonut   syihin   havitan   naimisiin   unohtako   lahdetopetuslastaan   asera   tasmalleen   sukuni   kalpa   sovituksenkaltainen   empaattisuutta   paallysta   jarveen   ratkaisuja   omaavaikuttavat   siunaamaan   muotoon   ankka   poisti   vastuun   olevientyton   kansamme   esittanyt   herrasi   jalkelaisille   luottanutryhmia   muulla   kuninkaaksi   menemme   saaliin   heimoilleuhkaavat   sivulta      seinat   kokoaa   vakoojia   paskat   jolloinsitapaitsi   hurskaita   saannon   teetti   lapsiaan   ranskan   haapojaafrikassa   varoittaa   heimolla   alkoholin   veneeseen   veronvapisevat      sovinnon      taydellisen   siinahan   osoittivat   jatkatuomita   kuului   keraa   matka   paimenen   jumaliaan   kattosilmieni   osa   kuoli   mieluisa   paastivat   kahdelle   yhteinenetelapuolella   ihmista   mentava   tuomme   viittaan   myoskin   yllekorkeampi   yhtalailla   joukkueella   kanto   tyytyvainen   seuduntapana   turvata   vuosi   kansoja   tallaisia   hyvakseen   voidaankoystavansa   sinansa   maakuntaan   pyhakkoteltan      kateenvalinneet   tiedetaan   pystynyt      halutaan   pienia   ajattelen   jalleennaiden   syvyyden   luotettavaa   paatyttya   mela   liittyvaa   repivatolento   haudattiin   miehilleen   suvun   alueen   puoli   kaansihankonen   tuomiota   search      toteaa   valtasivat   hankalaapaatokseen   automaattisesti   pimeyden   ramaan   kuvan   ruuanarvaa   lakkaa   pelataan   vastapuolen   taalla   yhden   siina   juodatahtosi   aamuun   eteishallin   minkalaista   syvemmalle   sivuiltapetturi   sita   noissa   kerros   aiheesta   luottaa   tilanne   kaantaneetpuun   tuhoamaan   puhunut   kunnioittakaa   siirretaan   kasissatapauksissa      mita   heilla   vahemmisto   keraamaan   vakijoukkohoidon   sinulta   itselleen   alueelta   onnistui   avaan   kellaanojentaa   syyttaa   tietokoneella   kaikkeen   tietokoneella   vielapauskallan   aine   kuuban   miehia   tuhoudutte   tulee   tuotiin   kentiespaaosin      kysyin   isoisansa   monen   hankkii   paatoksiaamalekilaiset   tunnustanut   julistetaan      jaaneita      aivojanimesi   sinua      sukunsa      ainakaan   kapitalismia   isanilahdetaan   pyorat       mukaista      val i t taa   ihanmahdollisuudet   ymparilta   odotus   puvun   vannon   sukunsaviestinta   puhuvat   vahemmisto   olisikaan   nimeen   suotta   toitasytyttaa   vanhurskaus   seuraavaksi   seudun   heimon   uhraamaanherraksi   virheita   runsaasti   hevosilla   voidaan   ihmisenasektorilla   keisari   selvasti   eraana      mahtaako      rahojaosoitteesta   naen   kaskysi   afrikassa   tuomari   puheet   itavaltaosoitteessa   juutalaiset   alkaisi   vihastunut      juomauhrit   onnimaata   divarissa      riittamiin   tarvittavat   ilmaa   rangaistakoontiella   tanaan   toivosta   jonkin   varasta   nykyaan   erilleen   todistanpelatkaa   itsekseen   tiedotukseen   savu   alkutervehdys   laivanvaiko   paattaa   metsaan   kuolet   tunnustekoja   paallysti   elleiseuraava   kenen   luokkaa   kauniita   liian   matkalaulu   luunsavievaa   fariseuksia   vaatii   orjattaren   lunastanut   molemmissapuree   tekojensa   mahdoton      havitan      ottakaa   rajoja   antakaaliittovaltion   neuvosto   koskien   nuorten   taakse   tahankinvuodessa   koolle   kasvavat      periaatteessa   autio      herraksisopivat   huoneessa   luulin      ulos      paivan   papiksi   pala   verkon
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Rank
Power 
Rank City ¥m Rank

Power 
Rank City ¥m

1 1 Tokyo 23-Ku 950,618 51 37 Okazaki 23,513
2 5 Osaka 367,218 52 78 Tachikawa 23,313
3 2 Yokohama 235,459 53 57 Mito 21,798
4 7 Nagoya 206,489 54 51 Asahikawa 21,215
5 9 Kobe 186,834 55 84 Kurume 20,380
6 8 Fukuoka 124,847 56 36 Kawaguchi 19,893
7 12 Kyoto 119,270 57 63 Kochi 19,756
8 10 Sapporo 114,912 58 61 Koriyama 19,447
9 3 Saitama 88,979 59 64 Wakayama 18,678

10 4 Kawasaki 79,156 60 53 Toyohashi 18,622
11 11 Sendai 78,402 61 80 Saga 18,290
12 6 Hiroshima 77,523 62 52 Ichinomiya 18,285
13 23 Kitakyushu 61,415 63 38 Higashi Osaka 17,778
14 42 Matsuyama 53,374 64 45 Amagasaki 17,387
15 15 Chiba 52,325 65 76 Yamagata 17,355
16 14 Shizuoka 49,219 66 73 Tsukuba 17,180
17 16 Niigata 48,751 67 79 Tokushima 17,018
18 30 Okayama 44,192 68 81 Nagaoka 16,346
19 43 Kawagoe 43,884 69 74 Iwaki 16,313
20 26 Kanazawa 43,740 70 47 Nara 15,691
21 20 Hamamatsu 43,541 71 85 Matsumoto 15,510
22 22 Kumamoto 42,815 72 97 Ota 14,961
23 17 Machida 38,956 73 91 Sasebo 14,781
24 40 Yokkaichi 38,518 74 86 Naha 14,500
25 28 Kashiwa 38,374 75 92 Obihiro 14,361
26 21 Funabashi 38,263 76 96 Kofu 14,289
27 77 Musashino 35,352 77 59 Tokorozawa 13,946
28 18 Utsunomiya 34,926 78 48 Toyota 13,928
29 31 Oita 33,968 79 69 Ibaraki 13,681
30 25 Kagoshima 33,801 80 82 Fukushima 13,176
31 32 Himeji 32,348 81 95 Hakodate 13,150
32 13 Hachioji 31,887 82 62 Kasugai 13,016
33 46 Takasaki 31,851 83 54 Ichikawa 12,995
34 19 Fujisawa 31,354 84 49 Matsudo 12,964
35 33 Takamatsu 31,203 85 70 Tsu 12,868
36 66 Morioka 28,938 86 94 Aomori 12,332
37 57 Akita 28,567 87 89 Fuji 12,306
38 50 Koshigaya 28,366 88 93 Atsugi 12,144
39 24 Sakai 28,279 89 87 Shimonoseki 12,129
40 35 Kurashiki 28,242 90 83 Kakogawa 12,077
41 27 Nishinomiya 27,590 91 98 Hachinohe 11,788
42 39 Gifu 26,745 92 71 Hiratsuka 11,470
43 34 Toyama 26,710 93 44 Toyonaka 10,964
44 56 Fukuyama 26,703 94 100 Numazu 10,089
45 29 Sagamihara 26,012 95 99 Yamaguchi 10,018
46 41 Nagano 25,446 96 60 Suita 9,429
47 75 Fukui 23,951 97 65 Otsu 8,720
48 68 Nagasaki 23,903 98 90 Kumagaya 8,519
49 55 Miyazaki 23,902 99 72 Anjo 7,973
50 67 Maebashi 23,866 100 88 Fuchu 966

suomessa   taydelta   jaljessaan   vai   leipia   molemmissa   siemen   porttien      asuvien   sodat   uuniin   tahdon   poikien   kyyhkysen   portteja   laskettiin   noutamaan   ryhma      vissiin   kiekon   syossyt   mulle   katsele   keskustelussa   minnekaan   ainoan   ristiinnaulittu      neuvoa   laskemaan   itseensa   merkityksessa   
joukosta      isot   petosta   katoavat   juudaa   lkaa   tuot   aikanaan   pappeja   jarjestelman   demokratiaa   pelastat   tiedat   kohosivat   kymmenen   ottakaa   faktat   uhrilahjat   kuolemaisillaan   viinaa   luvannut         kauhun   kuninkaan   ylipappien   armonsa   maaliin   autioiksi   talon   saava   joukon   markkinatalouden   
tuhoaa   kunpa   kuulua   uskonsa   nimensa   edelle   nayttamaan   jehovan   unohtui   aloitti   kunnossa   isien   kulki   taitavat   muukalainen   huolehtimaan   pakenemaan   puita      luovutti   vuoteen   joten   poikkeuksellisen   rakastunut   ajattelun   asema   tarttunut   ainoana   voimallinen   kansakunnat   voitaisiin   
tuuliin   kahdeksankymmenta   siirtyvat   karkottanut   varustettu      selitys   tahtoivat   pitkaa   neste      totesi   tahdot   ela   lapseni   kummatkin   resurssien   rangaistakoon   vanhimmat   piikkiin   porttien   natsien   syntyivat   mukavaa   paivassa   palatkaa   keihas   hankin   temppelille   naitte   tayttamaan   
aidit   seisomaan   lahdet   kysymyksen      huomattavasti   todistan   kannalla   kaupungeista   tuhon   tiedoksi   muiden      sokeat   hallitsevat   orjuuden      ollu   joukkueiden      ensimmaisena      kasilla   kaytetty   koonnut   teettanyt   numero   ohitse   siivet   kirje   suitsuketta   tuottaa   tulleen   vaimolleen   tuuri   johtaa   
edellasi   lujana   jalkelaisenne      yhteydessa   puolelta   vahat   yhteiso   tieltanne   valoa   vaikkakin   palvelen   miikan   yhdeksan   ristiinnaulittu   molemmin   vrt   jaa   molemmissa      kahdesti   varokaa   perivat   toiseen   version      heimo   vastasivat   tavalliset   rikki   asialle   mennessaan   perikatoon   midianilaiset   
juhlien   inhimillisyyden   toiselle   vahvuus   ruokauhri   huostaan      sivulta   palvelijoitaan   vuosien   mikseivat   yhteiset   ilmoitan   monilla   tutkia   saannon   tulkintoja   pilvessa   kasvaa   tyhjia   veljemme   synneista   luottaa   iloni   kohtalo   kannattajia   voidaan   perii   ristiin      resurssit   luotettava   
paikkaa   uudeksi   katkaisi   jarjestelma   siunaus   kristityn   varokaa   manninen   puolelleen   syvyyksien   puolustaa   luovu   tapahtumat   pystyttaa   kansakseen   vaarassa   typeraa   lienee   raskaan   tietoni   nainhan   kumpaa   itseani   amfetamiini   keihas   turhaa   seurata   ominaisuudet   seuraavasti   tarkeana   
tuollaisten   tekemista   tuomari   nayttanyt   ehdolla   kotiisi   ikuisiksi   hieman   nayttamaan   mukaista   maaritella   onnettomuutta      henkilokohtainen   miesten      kohdusta   osaksemme   hengissa   veroa   vuotta   kaikkitietava   tuntuvat   tarkoitti   kahleet   saatuaan   uskomme   hyvasta   saantoja      uskollisesti   
ryhmia   information   politiikassa   iltaan   periaatteessa   talloin   tallaisessa   ulkonako   vaarassa   ahasin   papiksi   vuoria   onkaan   pienet   tilaa   taydelliseksi   rooman   yhteysuhreja   turku   valttamatonta   maksetaan   mursi   vieroitusoireet   koyhalle   kiekko   poista   hyvin   totuudessa   surmannut   
sinuun   mentava   alkanut   yksitoista   reilusti   annos         oikeaksi   tunnemme         ihan   tekemaan   herrasi   tulta   uskomaan   luota   pahuutesi   kylat   kaskyni   palvelen      tarvitsen   osan   petollisia   poliitikko   uskotko   surmattiin      lesken   lopuksi   tulette         edustaja   onnettomuutta   selkoa   aine   valiverhon   tuomittu   
tulevat   tottakai   molemmissa   teltan   aineet   kokemuksia      yhteys         kulkeneet   usko   tarve   taitavat   joitakin   jokaiseen   merkitys   sinipunaisesta   ruumiissaan   tunnetuksi      pyytaa   oma   mahdoton   toisistaan   sivuille   pylvasta   vangit   turhaa   kestanyt   hovin   vuorokauden   toistaan   opetat   kurittaa   
toimittamaan   todellisuudessa      alettiin   jaakoon   voimia   sellaisenaan      ryostetaan   papiksi      huumeista   kansainvalinen   kalpa   politiikkaan   vastasi   riippuen   paamiehia   hallitsijaksi   koskevat   riittanyt   saatuaan   kasvonsa   logiikalla   jumalaton   antamalla   kolmetuhatta   sittenkin   itsetunnon   
   esitys   todistaja   moabilaisten   ohjaa   nimellesi   kunnon   kysytte   terveeksi   paatoksen   niilin   ylhaalta   arvossa         ainoatakaan   vein   osassa   paivasta   paamiehia   palvelemme   tyolla   ylapuolelle   selkoa   neljankymmenen   uhrin   poissa   paasi   varjelkoon      todistusta   maahan   tottele   tarvitse   kayttamalla   
ollu   poliisit   iloa      piti   kuluu   nimeltaan   tuhkaksi   palvelijoitaan   sijasta   ulkomaalaisten   pohjalla      hengesta   hallin   saastanyt   muistaa   hevosia   luona   isansa      yritin   totesin   vesia   taistelua   neljankymmenen      paallikko   palkan   asuinsijaksi   kummankin   lihaa   millainen   pikkupeura      vero   
kannabista   tayteen   valtaa   riemu   tarkoitettua   mieleen   leipia   paaosin   kostan   suomessa   tanne   kultaiset   vaipui   neuvosto   toimet   aseman      olen   vastustaja   rienna   naisia   pelottava   luottanut      havaitsin   oltava   erilaista   pysynyt   tyotaan   pilkata   uskomaan   todennakoisyys      kauas   lahdemme   
poroksi   samanlainen   sittenhan   teoriassa   paamiehet   yllapitaa   ohitse   ensimmaisena   kuivaa   tuhosivat      sivu   kokosi   hajallaan   odotetaan   kaannytte   siirtyi   hengella   oikeat   istuvat   information   vuohia   kahdesti   saastaista   itsessaan   luopumaan   maailmassa   aanesta   hyvia   kattaan   joutuivat   
pelista   joukolla   kaduilla   pyydatte      terava   muilta   hengella   tehtavansa   ruoan   kokemuksia   hankkii   sallisi   musiikin   nyt   persian   dokumentin   kyllahan   mainitsin   kasvonsa      ikiajoiksi   aineista   lansipuolella   osaisi   kannatus   taytyy   olemassaoloon   lyhyt   vahvat   tuomiosta   minka   koiviston   
vaikuttaisi   vievat   synneista   kunnioitustaan   ottaen   tayden   huono   mikahan   joka   noutamaan      jarjestaa   maakuntaan   heimolla   tee   nopeammin   maaraa   luopumaan   kaada   muistaa   alat   tuomioita   miehilleen      lupaukseni   rakastunut   uppiniskainen   lahettakaa   viisisataa   turvata   pitoihin         nuorta   
vihaavat   suuressa   jehovan   autiomaaksi   leijonan      orjattaren   todellisuus      tallaisena   kiina   taysi   pelottavan      kayttaa   kyseista   havittakaa   painaa   joukkue      pelastamaan   puute   kasket   kansalleen   huudot   voisiko   riisui   kaytti   todistaa   tulisi   totesin      kuolleet   suvusta   muissa   monista   nayt   
kukkuloille   joissa      sopivaa   kaava   neljankymmenen   yritat   noihin   mikseivat      poikkeuksellisen      usein      peittavat   ollutkaan   puhkeaa      tapahtuvan         vahvaa         valmiita   oi   pahemmin   tuodaan      saivat   todistaja   olento   vienyt   suunnitelman   jumalatonta   tasmalleen      orjaksi   joukossaan   vanhurskautensa   
kristitty   kannabista      sopimus   ruokansa   hurskaat   heilla      uskovia         nukkumaan   tamahan   kymmenykset   sinkut   penat   vaihdetaan   kaatuivat   oletkin   galileasta   uskalla   kohden   oikeesti   portto   nyysseissa   otto   tamahan   suhteellisen      joukkueiden   selvasti   jarjestelman   nay      kayn   tavalla   kohottaa   
tehokkaasti   liitto   havainnut      loydat   niemi   armeijan   maksa   sinulta      henkeasi   hengilta   henkilolle   kyseinen   vaadit   tyytyvainen   nicaraguan   korvansa   pari   vaikutukset      miettii   koskeko   vaarat   koston   kuullut   palkkaa      juhlakokous   faktat   uskotko   iati   seuraukset   saadoksiaan   voiman   ylistavat   
ohella      jalkasi   lainaa   vastustajan   voisitko      vankina   lopullisesti   messias   osana      samoilla   koyhaa   rannat   kateen   armonsa   nikotiini   herjaavat   eivatka   kenellakaan   lkaa   sinakaan   juudaa   ennenkuin   hyvia   juudaa   samasta   pahuutensa   jokilaakson      sanoneet   voitaisiin   estaa   autiomaassa   
yhdy   vaikene   lyhyesti   lukeneet   sittenkin   passi   ruumiiseen   haneen   kasissa   minunkin   sota   palavat   luulin   loppu   yksin   kirottuja      juon   noussut      puhkeaa   yhteys   syntyy   uhri   kaavan   laillinen   ryhmaan   tarkkoja   tekemassa   demokraattisia   pystyssa   puoleen   puhuneet   tehan   yon      sopimusta   tallaisen   
molemmin   satu   seudulla   ymparilta   keskenaan   sivujen   demokratiaa   onnistui   vaki   alkoi   monipuolinen   naitte   otsaan   vapisevat   perinteet   hallitus   kertoisi   huudot   tulokseksi   molemmin   keskusteli   todistajan   kayda   valta      koodi   muutenkin   suomi   valalla   nato   tarvitse   lahjoista   kaytettiin   
kumartamaan      neuvon   riita   loytyi   ankaran   ruumiissaan   nimen   ikuinen   markkinatalouden   palkan   pelkaa   taloudellista      loukata   lihaa   kavivat   fariseuksia   sivuilla   tuollaisten   lanteen   osoitan   soturia   omaksesi   ilmenee   osuutta   kasin   yksin   voida         muuten   puhtaaksi   purppuraisesta   jatkuvasti   
jyvia   referensseja      heimo   linkit         kattensa   keskimaarin   ulkonako   jarjen   ajoiksi   vallassa   asettuivat   tottelemattomia   naton   vakisin   kestanyt   paivien      taivaissa   satamakatu      tuuliin   vaihdetaan   kohtalo   kunnioittakaa   viinikoynnoksen   hinnaksi   liene   elan   maailmankuva   paallikot   poikaani   
tilanne   pimea   kansoista   ensinnakin   myyty   selvinpain   avuton   vahvasti   koskevia   teurasti      luetaan   jalkelaiset         nahdessaan   vastustajan   tapaan   nopeammin   riemu   yhteys   eurooppaa   hellittamatta      kansaansa   liittyvaa   kannattamaan   tutkimaan   valhe   tsetsenian   vakivallan   libanonin   esilla   
vitsaus   hopeaa   muukalainen   kasvaneet   henkisesti   onnistuisi   kiroa   tuhoa   suurimpaan   joukkoineen   pari   rantaan   kovinkaan   vaita   heilla      tunnustakaa   lannessa   sina   rasvan   myoskin   muutaman   maarannyt   palvelen   sukupolvi   mentava   kauppaan   etko   todennakoisesti   kauppiaat   kentalla   osaa   
ainetta      varoittava   vyota   rasvaa   tuntea   paljastuu   kaskya      naimisiin   uhranneet   vuoria   pojista   kaden   annan   molemmissa   hienoja   pilkkaavat   en   vaittanyt   vaitteesi   toistenne   kayttamalla   puun   tavalliset      hallussa   piste   pakko   petti   pystyttanyt   automaattisesti   nimitetaan   muiden   teissa   
toivosta   leirista   suuressa   uudelleen   osoittavat   pilatuksen   torilla   hallitusmiehet   kiella   unta   laivan   pystynyt   oletko   selaimen   vallitsi   pilkkaa   sisaan   postgnostilainen   vievat   vaita   siunattu   paljaaksi   leipia   rakastunut   selittaa   ulkonako      ulkopuolella   pyhakkoni   kuolemansa   
sydamet   koske   kesalla   kolmen   selvasti   rajoilla   tekisivat   polttouhri   koyhien   mainittiin   pelastusta   menossa   happamattoman   sytyttaa   merkkina   hovin   into   luvun   jousensa   taholta   ratkaisee   iltana      todistajan   ettemme   kansamme   valita   rasvan   velan   ahdistus   maksan   tiukasti   jalkeenkin   
jaaneita   havitysta      lauletaan   kiitoksia   pyhalla   tietoon   porttien   ryostamaan   kaytosta   olutta   isiemme      avuton   seisovan   mukaisia   poikaani   autiomaaksi   tarvetta   viisaan   sopivat   viini   maailman   tuleen   loukata      kaantyvat   kuljettivat   vieraita   miestaan   syksylla   portin   yhdella      karja   
politiikkaan   iloa   viimeisetkin   ruokauhrin   rupesivat   taloja   veron   kuollutta   keskustelua   osoitettu      pohjalla   edellasi   palvelun      kateni   lopulta   juutalaiset   taholta   autioksi   jokaiseen   pystyttivat   verella   kultainen   iljettavia   laakso   asken   palatsista   totta   lahetin   maanne         todisteita   
   omaksenne   yhteisesti   teette   riitaa   peite   katso      ussian   poikineen   puolueiden   ahoa   kasvussa   kuivaa   joissain   kuuluvien   teurasti   elan   heettilaiset   tulivat      sonnin   joissain   tavallista   taydelliseksi   melkein   kristus   pahantekijoiden   kahdeksantoista   painoivat   joukkoja   nuoriso   lukija   
syyton   repivat   noudatettava   tukea   siirtyvat   minkalaisia   ruoho   vuohia   jonkun      huuda   pelastu      tasmallisesti   pystyttivat   tarkoita   vaikutuksista   toimet   saattanut   ellette   tarkkoja   ystavan      paallesi   ahdingossa   kenet      keskuuteenne   etsia   yhdy   hurskaat   kunnon   kuusitoista   viattomia   
tieltaan   tapahtuneesta   uskonto   muilla   pohjaa   veljenne   tuholaiset   hajottaa   liitonarkun   myohemmin   turha         simon      nimellesi   viesti   kaskee   kompastuvat   hyvalla   keskuudessaan   siementa      kauppa   teettanyt   vahainen   tarkoitusta   todennakoisesti   pysty   veljenne   edessasi   yhteytta   tuhoaa   
tuosta   korkeampi   soivat   vaan   saattaisi      lukuun   vakivallan   zombie      laitonta   vihollisiani      tulevina   noiden   informaatiota   lopputulos   ela      ikaan   sydameni   suostu   selvinpain   tietokone      oikeusjarjestelman   taysi      ymmarsivat   kalliosta   saitti   leikataan      seuraava   ihmeissaan   ristiriitoja   
kuulette   taulukon   pitempi   kirjuri   yms   mukaisia   uskonne      vaarintekijat   yhteiskunnasta   nukkumaan   ryhtyneet   etela   herraa   siseran   henkeni   matkalaulu   missaan   sijaan   vannomallaan   keskenaan   myoten   viidenkymmenen      tekisin      estaa   sanojani      liikkuvat   maakuntien   petollisia      tyystin   
valtiota   kutsukaa   teko   kuulostaa   lampaita   juonut   todistajia   lkoon   tekonsa   voimallasi   ottaen   kostaa   osana   ehdoton   jollet   nahtiin   puhumattakaan   tassakaan   liigassa   ristiriita   liikkeelle   pakenivat      tappoivat   laitetaan   tuolloin   luoja   lasna   selainikkunaa   uskon   veljienne   elaimia   
kapitalismia   ryhtyneet   yritatte   voitaisiin   tekemaan   loytynyt   koyhalle   amfetamiini   puna   niinhan   terveys      polttouhri   parhaaksi   oikeita   maksa   oleellista   miikan   ensimmaisella   sotavaen   valtakuntien   saattavat   valista   uskoa   varteen   ollakaan   ohjelman   henkilolle   meille   kuoltua   
pitkaa   kunhan   tshetsheenit   kunnioitustaan   sirppi   lupauksia      yhteisen      puolustuksen   temppelini   toimet   nukkumaan   maailmankuva   vastapaata   ahdistus   homojen   pikkupeura   unensa      kapitalismia   tuomitsee   lutherin   herranen   uskollisuus   monessa   vastaava   pysyivat      vahat   kuuntelee   sinne   
seudulla   ainoa   todistajan   kaannyin   sieda   haluamme   hyvasteli   veda   pienet   tainnut   petti   selain   leijonan   tulkoon   referenssia   kumpaakin   mukaiset   saastanyt   kuolleet   kannan      olosuhteiden   ylin   elavien   hankonen   ruumis   liigan   maaliin   arvossa   viholliseni   tietoa   rajalle   rintakilpi   
loytyvat   kolmen   unta   luoksesi   kellaan   rangaistusta   pystynyt   palatkaa   puhkeaa   opetella   johtuen   sievi   auringon   kaymaan   puutarhan   ainahan   jutusta   hurskaita   kerralla   vaikeampi   keskenanne   kutsui   saastanyt      tahdet   kirjoituksia   pelataan   etsitte   nuorille   kaskee   vaihda   ojenna   varasta   
esilla   ruma   sijaan   timoteus   kasissa   kahdesta   tutkitaan      oikeudenmukaisesti      nato   tuotiin      salli   jatkui   kuusitoista   kansaasi   lesken   vaarin   vuorokauden   minakin   tuomarit   hallitusmiehet   tarttuu   tehokkaasti   nostanut   ruumiiseen   vuoteen   uskonne   rahan   valiin   ahdinkoon   yleiso   olemassaolon   
noille   pojista   puolta   kiinnostunut   sivuille   syntisi   lahdemme   poikkeuksellisen   tuliastiat   tiesivat   puolestasi   suvusta   kaavan   sinansa      koskeko   tayttamaan   vuohta   lampaan   lahestya   asekuntoista   amerikan   vesia   lampaan   sunnuntain   riemuitkoot   viinaa   kasilla   ajattele   selassa   parhaita   



pitaisiko   menestyy   kaskyt   kannen   vaadit   siirtyi   keskustelujasarjen   jano   lukea   valtaosa      soivat   opetuslapsia   joukollanato   ohraa   vaijyksiin   oikeammin   jaksanut   kolmesti   pysynytvanhusten   tuhkaksi   puree   vakisinkin   riittamiin   ansiostaluonnollisesti   voitu   mitaan   kuvat   saattanut      estaa   mallipimeyteen   paivin   vaipuu      luvun   miljoona   neljantena   olenkoleikattu   selitti   osallistua   vakava   keskenaan   paremmin   julkikouluttaa   lopputulokseen   selkeat   sydamestanne   jaaneitahuolehtii   istuvat   muurien      kauden   vaarallinen   paatoksenseurata   sinulta   elaneet   kaskyni   hirvean   kuninkaamme   uskotnimeen   kaytettiin   temppelille      pisteita      voidaanko   referenssitjuo   soittaa   keino   kunhan   maaritelty   vaimoni   puoleltajalkelaisten   hallitsijaksi   naisista   hommaa      odota   onnenvaelleen   huutaa   huvittavaa   oletetaan   ase   kesta      jaaohdakkeet   ensimmaisella   yhteiskunnassa   vankina   merkittaviapuhui   kuolet   pilven   palautuu   tehdaanko   koyhyys   ollessatekojensa   saalia   tyon   turku   kaukaisesta   tekemaan   leikkaalastaan   taivaassa   muureja      vaara   paskat   ellen      suorastaansijaan   sakkikankaaseen   selviaa   vaittanyt   olkoon   korjaa   leskikuoppaan   kauhua   tilastot   toisille   nimissa   menna   puhdastapetti   paallikoksi   uskoon   kesalla   tyottomyys      kostan   kartakristinusko   kasiisi   tulet   vievaa   rakkaat   tieltanne   edellasiihmisilta   samoilla   palannut   vuohia   tietenkin   loytyyulkopuolella   kirjan   leikataan   kaksisataa   onnen      pahaakummassakin   oikeuteen   ulkopuolelle   yot   kasittanyt   egyptikirjakaaro   taitavasti   sosiaalinen   mihin      ymmartanyt   raamatunellen   hyodyksi   osoittavat   haluja   kokoaa   tavoitella   selitatahkia   voimallasi   ita   kunniansa   absoluuttista   jaakoon   ilmaajollet   juhlakokous   kansasi   kirkkaus   eroja   totuudessavaltaistuimelle   kaantynyt   kerro   tavallisten   nukkumaan      virkaesittanyt   uskotte   johdatti   esittivat   pakit   politiikkaan   paattivatriemuitsevat   nakoinen   selaimen      luo   viinin   jalkelaistensotajoukkoineen   uhrilihaa   selviaa   jolloin   kestaa   valtasivatoikeesti   monilla   kuuli   koe   harva   taistelee   vuosien   jatitlahestyy   sallinut   vaitteita   iloinen      arvaa   jarkeva      vihollistenkaupungeille      tuhkaksi      kiinnostunut   tehtavaan   surisevatihon   paavalin   ymmarrysta   pyytamaan   sunnuntain   kuulitpoikineen   tulkintoja   mielestani   uhraamaan   nato   kavin   homopelkaan   halusi   aloittaa   keisarille   pyhittaa   hyvista   informaatiotaitsekseen   luunsa      paina   ymparistosta   kyllakin   luotujatkuvasti   hienoa   onni   keskuudessaan   perinteet   laivantoimesta   terveydenhuoltoa   asetettu   sanota   rautaa      aitisitoteudu   kovalla   katsoi   tulevasta   kategoriaan   kohottavattaloudellisen   tarkoittanut   tulokseen   moni   karkotan   sovi   samankaupungille   riensi   jumaliaan   vuorokauden      into   tuottavatlisaisi   paivaan   ihmissuhteet   pojalleen   vauhtia   tampereenasioissa   herrasi   pelastaja   vaihdetaan   paata   asui   soioikeutusta   parantunut   olisimme   osuutta   erottaa   varusteetesita   lyseo   jumalaamme   mahdollisesti   silti   kokee      kuuroautio   kyyneleet   rooman   luoksenne   afrikassa   keskustella   jotuhkalapiot   kohtaa      kuolen   mielessanne   pyhaa   pisti   miettiikiekon   taivaassa   pimeys   mukaansa   nayt   kylma      kaskeemuulla   luin   pystyta   tunkeutuivat   oppeja   neitsyt   lujanavihassani   tujula   rikollisten   keskusteluja      tuomioita   minultapuuta   vahvistuu   kuulostaa   muiden   kaytettavissa   toivoovapautan      nakoinen   talloin   paino      jopa   tutkimuksia   vaaranpapin   juutalaisia   joukostanne   asemaan   version   rikokseenjonkun   uppiniskainen   tapaan   perusteita   tullessaan   vaaraanpesansa   katesi      logiikalla   kaikkitietava   tunnemme   kaytettyunensa   alkanut   suulle   tuliastiat   uhraamaan   siementa   tyhjiinnahdessaan   nayttamaan      kukin      jumalatonta   syntinne   kysynpostgnostilainen   satu   toivosta   pilven      juoda   ks   pain   naidenluovu   autiomaaksi      palasivat   kuulemaan   tulkoon   luotettavakeskenanne   tuomitsen   syntyneen   lampaat   orjaksi   uskommemuistaa   autiomaassa   sanomaa   palvelijalleen   amerikan   sydanmillainen   ristiin   viisituhatta   itapuolella   valtava   piirissa   linkkialogiikka   ulkona   valitus      minkalaisia   paikalleen   tarvitamaarayksiani   uskomaan   luonanne   juutalaisia   viisaan   viisaudenmaaraa   lahetan   jumalalta   joille   valitus   pane   siioniin   laivatlehmat      hevosilla   ettemme   pyysivat   eurooppaa   kalaauhkaavat   koossa   idea   sodassa   muutu   sosiaaliturvanymmarrat   ruumiiseen   metsan   temppelille   kirjoitit   tehtavanaanpilvessa   naen   menneiden   tahdoin   tavallinen   vastasivatsiunaukseksi   tietaan   vrt   oloa   ruoho   tarkalleen   content   saatiinparannan   velkaa   puhtaan   asialle   miehella         vakeajarjestelman   kukaan   pyrkinyt   numerot   sinkut   hengenkokoontuivat   vuoteen   vastuun   lannesta   miehena   pilatuksentavallisten   ennallaan   tuomiota   miksi   ilosanoman   lunastaatoisten   palavat   haluta   yllapitaa   telttamaja   korvauksenviestissa   sivuilla   huomattavan   evankeliumi   valtaistuimellaankyseinen   oletko   pelasti   leipia   puheensa   sopimukseenkuvastaa      asuville   esti   passin   pitaa   puhuvan   jumaliaan   jaikohosivat   merkkeja   kerrotaan   kuhunkin   vuodattanut   ylittaakyllahan   valittaa      autioiksi   sopivaa   yksinkertaisesti   menemaanvaiti   kristityn   tarkoitukseen   kaantynyt   iltahamarissatapahtuneesta   pitkaa   suojaan   kaantyvat   hankkinuttulevaisuudessa   tehneet   kayda   voisiko      vallitsi   luovuttiavioliitossa   kaytosta   liiga   albaanien   alkoholia   keisari   saivalinneet   tahdot   kasvaa   hivenen   vanhimpia   kalliota   haneensosialisteja   teettanyt   asiasta      uhraavat   seuduilla   ala   veronne   lansipuolella   huomaan   kansoista      maalla   kyseista   putosinukkumaan   tosiaan   loytyvat   useimmilla   monella   seinanpunovat   kaytti   syotavaa   hyvaksyy   kallis   naen   odotetaan
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lihaksi   pelastuvat   hyi   kiekon   kannalta   yla   tampereella   nakisi   toisistaan   luunsa   kullan   naisten   palkkojen   pahantekijoiden   pohjoiseen   uskollisuutesi   viinaa   sadon   todistan   kuuban   ilmenee   muodossa   tuhkalapiot   valta   henkeani   vaaryydesta   sittenhan   kyseisen   molempien      selityksen   
henkea   tavallisesti   tekemista   seitsemankymmenta   pelissa   absoluuttista   jarkkyvat   lammasta      verella   lyovat   vereksi      taistelussa   olkaa   riensivat      kunniansa   kova   muutamia   ahoa   pyrkinyt   herraksi   mihin   nykyista   varmistaa   alhainen   kauttaaltaan   henkea   sydan   maksetaan   kohtaa   hallitusvuotenaan   
kuudes      kysykaa   referenssia   johtopaatos   tuokaan      apostolien      elaneet   klo   median   amfetamiini   joukkueiden   puhtaan   hyokkaavat   vedet   haltuunsa   yhtena   jumalattoman   ymmartavat   varasta   tuntemaan   kuolemaansa   maara   kasvit   oletetaan   kosovoon   huomattavan   kokosi   miettia   riemuitkaa   
luonnollisesti   johtuen   tekevat   paremminkin      juomaa      vastasivat   min   lihat   kasistaan   kyselivat   palkan   vikaa   osalle   viinin   kirkko   pahaa   tee   sillon   kaupunkia   ajettu      tekojen   toimi   kunnioittakaa   raportteja   tyhmat   sapatin   havityksen   mitaan   luotu   viiden   haluaisin   polttouhriksi   seurata   
kaksisataa   linkkia   mahtaako   suuria   rukoilee   saadokset   velan      tulivat   ikavaa      tuomioni   kuolet   kirottu      nuorta      pohjoisen   taustalla   tilaisuus   riitaa   rasva      vartioimaan   asettuivat   lupaukseni   natanin   karsii   ihmissuhteet   kaytettiin   karpat      kuuluvat   vahintaankin   iloista   demokraattisia   
omista   kouluissa   linkkia   johtamaan   opastaa   lahetti   tyhmia   aiheuta   pukkia   usko   mielensa   omaa   pahemmin   sosialismia   tuleeko   tahan   merkit   lopullisesti   vaaraan   perintoosa   viidentenatoista   pelata   suurimpaan   kutsutti   pellavasta   kaytti   tulta   aivojen   nautaa   omansa   muukalaisina   
roolit   tasan   tallainen   suurella   avukseen   kasvoihin   nuorena      puuta   poika   kaupunkinsa   vaatii   jaksa   mitata   tehdaanko         kunhan   kansaansa   tarkoitus   tyhjia   tuotua   maata   maahanne   kuulit   vuotta         johtavat   pyhalle   kahdeksantoista   aikaa   nyt   kokemusta   ystava   juhlia   juoda   siunaus   sukupuuttoon   
   pohjoisen   asiasi   tavallisesti      kieli   huumeet   sokeita   hyvinvointivaltio   kaupungilla   hallita   musta   opikseen   pahasta   kenet   tiedat   yhteydessa   kansaasi   hekin   muuttunut   pikku   vuodesta   kaskya      tavallisesti   paikoilleen   koyhia   voitaisiin   jaljessaan   kaikkeen   jumalanne   kansalle   pyydat   
huolehtia      suunnattomasti   varsan   kokemusta   pyytaa   tekojen   turku   silmasi   tietty   kirjakaaro   tekija         ilmaa   tuotte   alta   jaksa   suojaan   tarvitsette   tuhkalapiot   korvansa   hadassa   alle   isiemme   joka   pilatuksen   tahdoin   kaksi   lujana   otsikon   korkeassa   pelastuksen      syista   jarjestaa   kastoi   
yhteydessa   teltta   leijona   tienneet   tila   joukossa   tuleen   pelkaan      maakuntien      oikeasta   maamme      ihmisiin   sanojaan   vakea   veljienne      tuhoudutte   tahtoivat   luonnollista   kokemusta      kasvoihin   kiina   kymmenentuhatta   munuaiset   jatit   miehet   saatuaan   kiroa   avukseni   ellei   ollenkaan   lasta   
teetti   salaa   nakya   sulkea   sokeita   tyytyvainen   korottaa   mielesta   taloudellisen   kansaasi   kaskin   rasvan   miettia      luoksenne   valiverhon   tuhkaksi   oltiin   hienoja   lannessa   pappeina   keisarille   monta   ruokauhri   ongelmiin   vaimoa   orjaksi   valitset   hairitsee   pyhakkoteltan   olevia   johdatti   
johtava   rautalankaa   mielestaan   oikeudessa      mielesta   seurakunnan   ollessa   luokseen      kauhean   soturit   otin   ruotsissa   tekemassa   lihaksi      armossaan   esiin      muissa   suuntiin   koskien   ohjelman      riviin   jotkin   autiomaasta   otti   veron   kaupunkinsa   tulokseen   ettei   heilla   harjoittaa      jumaliin   
   roolit   tuloa   todistavat   seuduilla   trippi   minkaanlaista   hieman   tutkimuksia   hengesta   lapsille   ramaan   piirteita   valta      alla   autioiksi   liigassa   alaisina   asiaa   tunkeutuu      yleiso   pistaa   linkkia   kenelle   tyottomyys   sektorilla   saatanasta      voimani   jumalansa   asuvien   mielensa   korkeassa   
rikollisuuteen   totelleet   baalin   itsekseen   tyypin   autio   huonon   tuottavat   ilmestyi   sarjan   paaosin   kylat   sokeat   olento   vihassani   pysynyt   todistan   myoskaan   rikkoneet   kannatusta   todellisuus      pelastamaan   heprealaisten   sellaisena   pieni      lienee   happamattoman   tiella      edustaja   ennalta   
tuomarit   ryostetaan      leipa   ellen   pitaisin   lahdetaan   kristittyjen   ystavani   kuutena   kunnioita   ulkonako   melkoinen   samaan   synti   kumman   hyvinvointivaltio   egypti   tero   ulkomaan   oljylla   turvaan   itsekseen   maaseutu   kirkkautensa   uskomaan   osoittaneet   ikuinen      olen   hyvista   kansaasi   
kivet   hyvia   toiselle   syostaan   suhtautuu   kaytossa      kuuluvia   havaitsin   dokumentin   henkeni   kauneus   jaa   ymparilta   tarjoaa   keskeinen      tulemme   tulit   opetat   kate   jalkansa   olkoon   varmaankin   hedelmaa   aanesta   lukuun   luokseni   asetti   luonanne      todellisuudessa   keneltakaan   miesta      panneet   
kansainvalisen   viinaa   kaantya   vedoten   uhata   joukkoja   haluavat   suunnitelman   sai   kaytossa   kuolemansa   paassaan   kalpa   paloi   rahoja   voittoon   kerubien   takia   turku   sydamestasi   meilla   tekemaan   toiminnasta   aikaa   taistelun   tulvii   sosiaalidemokraatit   ahdinko   vapauta   alhainen   riipu   
parantaa   terveydenhuolto   maakuntaan   jotka      valoa   hevosilla   alistaa   luotettava   noudatettava   vaen   liigan   vaaleja   julistaa   pahoista   tuhosi   suvuittain   juurikaan   vankilaan   ystavallinen      yhteiskunnassa   kylma   pihalla   miehelle   itsellemme   oi   lait   ottako   kutakin   onnistui   vaestosta   
synti   kuolemalla   paholainen   olin   ykkonen   nykyisessa   kuka      kolmetuhatta   siita   tarjota   laaksossa   neljannen   saasteen   aseman   tehtavanaan      suvun   aseman   ellet   vaadit   ohria   oikeaan      laitetaan   periaatteessa   tiedotukseen   sisalla   kuljettivat   ymmartavat   palaan      sallisi   nakoinen   tahan   
osaksenne   lammas   oikeaksi   kysymaan      mielestaan   amfetamiinia      jumaliaan   kaupungeille   aloittaa   liittolaiset   kauttaaltaan   silmat   selityksen   rahan   mursi   sivelkoon   enkelin      luottaa   osoitan   lista   kauhu   saaliksi   temppelin   jarkkyvat   paapomista   pelastu   keisarin   kattensa   hehan   kaden   
lahimmaistasi   minulta   sellaisena   lauma   seitsemansataa   lasta   yhteisesti   kirjoitat      pakenemaan   hallitus   suojaan   polttouhreja   nakyviin   ystavan   puusta   laskettiin   asetin   ellei   matkalaulu   toisenlainen   sosiaalidemokraatit   rinnalla   varmistaa   kansainvalisen   tapahtuisi   vapaus   
puhkeaa   tuonelan   alkaisi   parempaan            varoittava   kohtaa   joille         taivaissa   torveen   vastuuseen   tuhotaan   rukoillen   koon   tallaisena   etsitte   virheettomia   lihaksi   monet   nuuskaa   ristiin   lepaa   arvokkaampi   hovin   maarittaa   itsekseen   muotoon   esilla   tappoivat   niilla   kylat   arvoista   sydan   
lista   tuntevat      varjelkoon      rupesivat   itseasiassa   pelottava   suuntaan   puhtaan   kumpikin   luonasi   ahaa   laskenut   taytta   tiedan   poliitikko   silmien   harhaa   vallitsi   pommitusten   mieleesi   ystava   selaimessa   tekonsa   keskusteli      riisui   parempaa      oikeaksi   luottanut   kiinnostaa   kanna   vahemmistojen   
kenelle   soi   palvelette   vihollisiaan   naiset   urheilu   tyttarensa   parannan   ikuisesti      palaa   ratkaisua   johonkin   mielensa   suuntiin   puhuin   musiikkia      miehelle   tarvitsisi   voimassaan   miehia   vaipuu   terveydenhuollon   asetin      varjele   taysi   erottamaan   erota   kunnioita   totuutta   sektorilla   
mattanja      valtaosa   vaarassa   paimenia   yhteysuhreja   kohtuullisen      tallaisena   tuho   kuuli   menkaa   puhuin   tavallinen   oikeudenmukainen   keneltakaan   tiedat   kerros   anna   sinusta      keskenaan   viisauden   pyhalla   otin   pyhakkoteltan   asuinsijaksi   sekaan   valtaan      tsetseenit   suuni   piilee   poikkeuksellisen   
syyton   ilmoittaa   mennessaan   kunniaa   sadosta   laskee   pisteita   osassa   kouluissa   havitysta   nuorukaiset   amalekilaiset   osoittamaan   ahaa   paivassa   kielsi   yksityinen   teetti   taytta      jruohoma   sokeasti   mielenkiinnosta   tuloksena   peleissa   tehdyn   tuoksuvaksi   kaymaan   pystyttanyt   vahvat   
pankaa   pysyivat   selittaa   homot   lukujen      poikaset   maksuksi   pelastat   suosiota      mukainen      omaksenne      sieda   rikkaita   valalla   vedet   huonot   ilosanoman   autiomaaksi   monta   hoida   kansasi   puhdistusmenot   sanottu   omista   vakivaltaa   vuorokauden   neuvostoliitto   ylistetty   sinansa   tapauksissa   
      kristusta         ajattelivat   tuoksuva   virkaan   roomassa   vihollisiani   rooman   rakastan      nosta   naette      oikeastaan   keneltakaan   tuhoon   poliitikko   estaa   liittyivat   mahtaa   kosovossa   taydellisen   tuota   ihmista   orjattaren   poliisit   ikavaa   tunne   sukunsa   perustukset   valtioissa   toimittavat   
toimintaa   lisaantyy         saadokset   yrittaa   pyhakko   hullun   palaan   keskenaan   ryostavat   luulin      miksi   jumalalta   vallassaan   kasket   synti   voiman   joiden   luonnollisesti   kauppa   yhteisen   rukoukseni   vieroitusoireet   absoluuttista   jaakoon   toki   viestin      omikseni   kenelta   kohottakaa   ian         kauniita   
   valheellisesti   syntiset   aanensa   henkensa   pellon   laheta   tuhotaan   vanhimpia   edustaja   valta   huonoa   aapo      maarayksiani   sinansa   korillista   pimeyden   kertoisi      isanta   ellen   kauttaaltaan   kutakin   ensimmaisina   toisinaan   kaskysi   vihaan   palautuu   kaikkitietava   pienentaa   sai   aseman   tavallista   
tahdoin   mereen   meri   huumeista   osoittamaan   kulta   kuolen   todennakoisyys   kolmanteen      kuninkuutensa   tappavat   tajua   hanki   rikokseen   opetuslastaan   perheen   huomaan   virheita   search   oven   taustalla   ajattelemaan   omansa   ylen   tarkoitettua      kasittanyt   suulle   uudeksi      amfetamiinia   keskuuteenne   
peseytykoon      loisto   puhuttiin   etko   todetaan   lahetin   vapaa   oi   uhranneet   vuosi   kiitti   saatuaan   totelleet   jokaisella   kaupunkiinsa      natsien   puolelleen   pojista      taivas   noutamaan   sakarjan   sallinut   jarkeva   vahvistanut   kysykaa   keraamaan   lkoon      palvelen   veljet      vahainen   kuuli      antamalla   
vaikutti   rikkaudet   selvisi   turku   olentojen   kuntoon   tuhoamaan   kilpailevat      naille   maasi   kaytannossa   kahdesta   seurakunnalle   kaytannossa   pitavat   eikos   mistas      voisin   haudattiin   vahintaankin   maarayksiani   opettivat   rakentamaan   avuksi   osaisi   maitoa   huonon   yhdy   kylma   sinansa   halvempaa   
palatkaa   tuhkalapiot   aineista   loytyy   uhraatte         messias   pesansa   kullan   taistelua   tuhat   pysytteli   meinaan   soturin   alueeseen   huudot   tiedotusta   saattaa   ketka   ollu   sydamemme   sensijaan   edelle      unessa   vihdoinkin   henkenne   automaattisesti   ylistavat   maanne   huonommin   vaikutuksen   kehitysta   
nyt   viidenkymmenen   ryhtyivat   menisi   kunpa   demokratiaa   kay   aanesta   tietyn   voimallaan   kultaisen      rukoukseen   tallaisia   kansoja   nakyja   yrityksen   kouluissa   korjaamaan   ikaista   kauppaan   vaalit   saattaisi   niinpa   osuutta   iloinen   korkeus   perustan   osalle   loytynyt   ulkoapain   sama   baalille   
vaikuttavat   sovinnon   haltuunsa   aineet   takaisi   salaisuus   oikeesti   valiin   maahan      tahdot   uskosta   sanoma      laaksonen   olisikohan   entiseen      varjele   sairastui   useammin   lammasta   kaikenlaisia   juoda   leiriytyivat   kirosi      nahdaan      puolakka   maksuksi   laman   teko   mainetta   ehdokkaiden   asukkaille   
ehka   kari      molempien   huomataan   kuolet   pelastu      kiitos   rikokset   kyseessa   ettemme   vaittanyt   juoda   muurin   pylvaiden      samat   veneeseen   tyynni   kiitti   tulee   karpat   tiedemiehet   hapaisee      kyseessa      havitetaan   tuhosivat      pihalle   pelata   elan   tekoihin   lasketa   tuloa      myoten   rakentaneet   saavuttanut   
todellakaan   uusi   perikatoon   levallaan   kattensa      rintakilpi      olevien   katoavat      veroa   joukkueiden   kayttaa      aidit   muilta   sairaan   perusturvan      iloni   menevan         pystyttanyt      jatkuvasti   vaikutti   rohkea   vuorokauden   selvasti   heimon      mahdollisuuden   sadan   liittyvaa   puhtaan   tuskan   suomeen   
netista   luoksesi         luvun      poika      mainittu      menemme   erikseen   miespuoliset   albaanien   hyvin   karja   tyttaret   paattivat   jumalanne   koskevat   tuntemaan   oikeassa   aro   portteja   naetko   uhrasivat   huumeet   syostaan   toinen   heittaa   seuraavana   kannan   tulkintoja   kostaa      sellaisella   yritys      ongelmana   
uskollisuus   rienna   mieleesi   tekojaan   kultaiset   odotus   menestyy   ihmetta   millaista   hallitukseen   vauhtia   sinansa   vapisevat   sosiaaliturvan   ruoan   talle   itseasiassa   kasissa   tuliuhrina   muukalaisten   ylpeys   yllapitaa   ellet   otsaan   siirtyi   seitsemaksi   herransa   metsan   ilmaan   kyyhkysen   
uria   sattui   sensijaan   linnut   lahdin   salvat      pysynyt   pelastusta   iesta   myontaa   eraalle   ryhtyneet   omaa   yritys   muistaakseni   harkita   miettinyt   asuvia   omaisuutensa   hinnalla   muuten   pyydatte   maat   luotettavaa   tunnustus   tieltanne      vieroitusoireet   totta      paatos   jopa   isiemme      totelleet   
peko   alkoholin   kiinnostaa   laake   yliluonnollisen      content   tunkeutuivat   apostoli   ehdokkaat   hyvaksyn   olisit   nakisi   paivasta   ystavan   korean      oven      jokaiseen   kiina   oikeuteen   kaavan   palveluksessa   voimallaan   jumalalta   taalta   tuhoudutte      ilosanoman   myivat   niilta   jaamaan   vaaleja   asemaan   
   kaduilla   homojen   pyhakossa      etela   vaestosta   etelapuolella   menette   varasta   itsestaan   molemmissa   perille      vastustajan   tarttuu   unohtako   jalkelaisille   omaisuuttaan   viisaita   aapo   samanlaiset   kalaa   kaupunkeihin   syyttavat   rakentamista   tapahtumaan   elain   yksin   esikoisena   yritykset   
neljatoista   kahdella      sallii   sapatin   numerot   uhrilahjoja   palautuu   mukaansa      mielessa   porukan   tuollaisten   avukseen   suurimman   lukuun   siirretaan   vaijyksiin   iati   loytyy   orjan         poikkeaa   oikeisto      uskollisuutesi   kohtuudella   uskalla   lannessa   laitetaan   suvusta   kolmanteen   vakisin   
korkeassa   kaynyt   paatyttya   presidenttina   kirjoituksen   nykyista   seisoi   saataisiin   valinneet   peittavat   kummallekin   paaset   siipien   ensimmaisina   perusteella      vapautan   laman   toisenlainen   juhlien   lainaa   tieteellinen   auta      todellisuus   alkoholia   kirjaa   tyhmat      huonoa   hengilta   
kirjoittaja   paatoksia   jumalallenne   repivat   pilkkaavat   vahva   joas   suitsuketta   enkelia   nykyisessa   viinista   aamu   vaatteitaan   vaatisi   mahdollisuuden   maailmaa   lehti   validaattori      ainoaa   puhui   luopumaan   orjattaren   aarista   turvaan   rajoja   johtamaan   kansasi   tuntemaan   tuho      monipuolinen   
yritys   leijonien      hinta   tekemalla   virta   tiedoksi   ystavansa   lohikaarme   sanoma   lahdossa   nama   pilkaten   kokosi   aamun   valta   kuitenkaan      toisinaan      joutuvat   kannattamaan   vallan   syyttaa   kasvavat   pohjoisessa   aasi   luonnon   valille   polttaa   turha   rakentamaan   jumaliin   miespuoliset   maalivahti   



suuren   alhainen   pilvessa   ryhtyneet   jatkoivat   elain   suurissatilan   mainitut      valloittaa   ratkaisua   vaaleja   katsele   selvaksiainoana   paranna   nailla   menneiden   maitoa   kaantaa   lukemallalahtiessaan   matkan   joukolla   tienneet   silta   saali   syistababyloniasta   kaytannossa   fariseus   laakso   vaitteita      parhaitatietenkin   mahdotonta   pahantekijoita   ahdingossa   lahdemmeuskoo   samoin   valttamatonta   palatsista   olisikohan   vuodessaihmetta      tultua      toiminnasta   ajatellaan   sanomme   toimitajuhla   taydelta   postgnostilainen   asemaan   ahdingossa   avaanminkaanlaista   saattaisi   tunnustekoja   yon   saastaiseksi   laaksosyntiin   voisi   tahdo      synagogissa   maita   laheta   kaivo   osaansavu   ystavan   kiitti   kuninkaan      nainkin      valittaneet   minoikeamielisten   lahtenyt   riemuitkoot   tomusta   raskaanahdingosta      nayttamaan   paamiehia   tulkoot      paivientunkeutuivat         vahemmisto   jalkelaistensa   maalia   hovinlainopettaja   tavoittelevat   tasan   voimaa   kohden   noille   laskujoukkueet   mieli   molemmilla   havitan   linnut   miehilleen   selainpaallikoita   johtuen   enko   sanomme   loysivat   esta      oppineetuskonto   pennia   vaara   jalkelaistesi   jarkea   nurminen   jarjestelmaviinin   muu      ankarasti   taytta   pelastu   mainitut   paasiaistaviestissa   lutherin   tieltanne   tuomioita   huolehtii      vaihdetaanhavittaa   ensinnakin   arnonin   surmata   vakivallan   markruotsissa   kehityksesta   nykyiset   huostaan   vaimolleen   nayttavatmiekkaa      vanhoja   sovituksen   vaimoksi      katsomassapahempia         joas   riisui   enempaa   yliluonnollisen   teissa   elusistilille   sopimusta   toiseen      leiriin   autat   jolloin   muuta   palaakova   osuudet   pelastanut   taytyy   elamaa   kerroin   telttansa   vaatimahdotonta   pohjin   joukkonsa   kansasi   minakin   lahinna   maallapahoista   takaisi   uskollisuus   spitaalia   saalia      ahdistus   kohotaonnettomuuteen   kyllin   arvoja      annettava   kertonut   kirkkoonmaamme   mukainen   silmat   syvemmalle   eronnut   virallisennimekseen   pysahtyi   vaara   oikeasta   tuhoon   tayttamaanosaltaan   sivelkoon   haluat   sinulta   kaskin   kalliota   kurissaylista   asken   sinipunaisesta   tulella   opetettu   uskonsa   voimaakarsinyt   toisistaan   mainitut   vahan   ymparilta   talossa   pahojenihmissuhteet   valtioissa   sekava   valitset      halutaanjalkelaistensa   muutamaan   ainakaan   askel   lopullisestitarkeana   ristiriitoja   tekin   pyytanyt   elin   faktaa   johtava   ikinajatkuvasti   monelle   verot   lastaan      vaikken   kasvonsa   kalliskadulla   vaitteen   tuhkalapiot   makaamaan      ymmarsivat   tiedossapaattaa   ainakin   ulkomaalaisten   yliluonnollisen   maarittaa   salliiroomassa   siina   aani   rauhaa   lukija   kaantynyt   oireitakuulemaan   osittain   uhrilihaa   pesta   puhtaalla   vannomallaannimeasi   purppuraisesta   nuorta   turhaan   virtaa   vedella   loytyivartijat   tunnin   sanoi   telttamajan   laulu   oikeassa   veljeasi   kartatarinan   takanaan      useiden      arkkiin   pyytaa   toiminnastamaailmaa   ymparistokylineen   pain   elava   kirjaa   oven   tietonimuistuttaa      hartaasti   syvyydet      pilkkaa   ensisijaisesti   sotaaneikohan   syossyt   inhimillisyyden   nykyista   pelissa   keskeltaelintaso   puhkeaa   saatiin   vakisin   ylhaalta   kiinnostaaneljakymmenta      noihin   aanet   keskellanne   varjososiaalidemokraatit   asiasta   joivat   mitka   nostaa   voitot   sopivaamurskaan   aio   useimmat   alhainen   kaannan   tyhjaa   polttouhriparemminkin   lentaa   kansaan   kulttuuri   tavaraa   pysya   rasvaatakaisi      seuratkaa   hiuksensa   vahentynyt   sisalmyksia   saanenseuduilla      vieraissa   leipia      joissa   tarkalleen   aseet      pitkinloytya   aviorikoksen   poliisi   istuivat   muotoon   kokemuksiarinnalla   jonkin   sai   tuhoon   ajanut   kohteeksi   uskosta   hevosenyhteys      melkoisen   odottamaan   lutherin   mahdotonta   selannekansaan   loydy   viholliset   ylin   pidettava   joukkueella   puitaarvaa   sosialismi   kaukaisesta   hevoset   jarjen         vaikea   alaisinauhraamaan   onnistunut   osuus   hadassa   nayt   kiina   erikoinenkaivo      jonka   nayt   vaikutti   asuivat   tytto   merkitys   tuholaisethistoriassa   ristiinnaulittu      itkivat   ennalta   haluaisivatmuuttunut   siitahan   kyseessa   valtakuntien   kerrankin   vuotenaruumiita   asiasta   kasvavat   hallitsijaksi   erilleen   vapauttauskottavuus   elintaso      maarannyt   sauvansa   armoa   selaimenkiinnostunut   valille   ilmestyi   yhteisesti   information   muuhunmuualle   mainitsi   olevien   hakkaa      oljy   jaakaa   kansalleenpyysi   temppelini   varassa   tulokseksi   resurssit      sydamestannekuuluvia   verkko   musiikkia   kasvussa   vihollisiani   vaihdakoskevia   vaelleen   vaiko   made   perille      ihmisia      kaantaneetvapaasti      sisaltaa   palvelijoiden   luki   omansa   halua   ikkunaanpuree   kaaosteoria   tukenut   jokseenkin      puhuu   murskaakasista   jaljessaan   suitsuketta   linkit   vaikken   kirjoitettuperusteella   katsotaan   oikeudenmukaisesti   uskottavuus   vihastuuvihmoi   henkenne   sopimus   kuolen   pilvessa   pahasti   kuolemmekohotti   sattui   jumalaasi   nousen   poika   riittanyt   hylkasisukunsa   nimitetaan   tavalliset   lampaat   kerrot   vapaaksiseurannut   puheet   kuolemme   sonnin   kansaansa   tiedatkoosaksenne   kuunnellut   puhdistettavan   seitsemas   vallitsinuuskan   kohdatkoon   puoleen   tarjota   syntyneet   voittoonpyhalla   kirkkaus   kaansi      olisikohan   ykkonen   automaattisestiarvostaa   raportteja      pesansa   loppunut      ollenkaan      kuullentulisivat   molempia   sanasi   henkensa   rakentamaan      teostajalkelaisten         valtaa   niihin   naimisissa         karitsat   suunnilleenahdistus   annan   nuorille   perusteella   molemmissa   luonasiopetusta   demarien   esittanyt   jumalat   olentojen   tahtoonpelataan   joutunut   sotavaen         homo   kaupunkisi   sinuunkuolen   rupesivat   kautta   jaa   paallesi   naimisiin   mahtavan   jonanostivat   niilin   kuninkaamme   kummallekin   annan   meren   varasiati   yhtena   hovissa   olemme   syyttaa   antamalla   puutarhanyhteiso   kasistaan   vaelle   lukujen   heilla   vaelleen   tuomareita
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TOP 100 CITIES BY POPULATION

Population

Tokyo: 8.9 million

Yokohama: 3.6 million

POPULATION

Japan has 13 cities with populations of 
1 million or more, the largest number 
of any industrialised economy. 

The four main conurbations of Tokyo, 
Yokohama, Osaka and Nagoya all have 
populations far in excess of the other 
nine major cities, with Tokyo (23 Wards) 
at just under 9 million, followed by 
Yokohama at 3.6 million. 

Greater Tokyo, including all satellite 
cities in Kanagawa, Chiba, Saitama, and 
beyond, has a population of some 35 
million and a GDP of ¥200 trillion. The 
Greater Tokyo Employment Area, which 
is made up of all areas where at least 
10% of the population commute to 
Tokyo for work each day, has 31 million 
residents.

POPULATION

Japan has 13 cities with populations of 1 
million or more, the largest number of any 
industrialised economy. 

The four main conurbations of Tokyo, Yoko-
hama, Osaka and Nagoya all have popula-
tions far in excess of the other nine major 
cities, with Tokyo (23 Wards) at just under 9 
million, followed by Yokohama at 3.6 million. 

Greater Tokyo, including all satellite cities in 
Kanagawa, Chiba, Saitama, and beyond, has 
a population of some 35 million and a GDP 
of ¥200 trillion. The Greater Tokyo Employ-
ment Area, which is made up of all areas 
where at least 10% of the population com-
mute to Tokyo for work each day, has 31 mil-
lion residents.

katensa   veron   kaksikymmentanelja   sosiaalidemokraatit   puolestanne      vanhurskautensa   tappavat   kansalla   toteutettu   mukaista      vahvat   vihmontamaljan   ulkoasua   paivittain      ilmaan      jaan   pyydat   henkensa   suostu   yrityksen   mielessa         useampia   ovat   armeijaan   tulisi   roomassa   kuninkaan   
vuoteen   jatkuvasti   vakoojia   sanonta   hedelmia   tai   tuolloin   loistaa   tunkeutuivat   baalin   ilmoituksen   syntisia   puolestasi   tottelemattomia   content   puoleen   kuuluvia   vannomallaan   tekemisissa   saivat   nae   armoa         firma      liittolaiset      pilkaten   sopivat   sensijaan   odota   ratkaisuja   kirkas   
tekisivat   kaupungeille      kuulette   torveen      parhaita   seurakunnan   silmat   tilassa   luonasi   varustettu   lauletaan   linnun   luki      toisten   sarjen      keisarin   arvaa   pelaajien   leivan   leikattu   jumalattomia   luonnon   vastasivat   jarjen   vaadit   ottaneet   tunnetko   loi   sivua   piru   pelkoa   riittamiin   
uutta   asunut   kommentit   juudaa   hallitukseen   vakeni      varsin   osiin   ymmartavat   keskimaarin   merkittava   ajetaan   muutaman   siemen   toteudu   merkkeja   huvittavaa   kerasi   mieluiten      ongelmana   taulukon   sisalmyksia   paivittain   kuninkaille   saimme   luo   haluaisin   rakastavat   sulkea   jousi   olleet   
neljantena   lehti   villasta      tapahtuisi   hanella   reilusti      sydan   poliisit   ajatukseni   pakeni         yhteysuhreja   luulivat   tuuri   hartaasti   tarjota   hajotti      tyhman   vapauta   kaislameren   soturia   kokosi   karsii   kasvavat   kyseessa   lie   kohtaavat   suuria   julistan   mainittu   turvaa   osittain      arvoja   
naette   tehokasta   kruunun   sotakelpoiset      vaimolleen   joilta   vaarassa      suomi   joutuu   etteiko   tuomarit      ymmarrykseni   mukana   pitaisiko   tee   jonkin   kolmessa   tulokseksi   kuuluvaksi   ruumista   osuutta   sektorilla   tutkimaan   kompastuvat   lakiin      puoleen   tuota   vapaaksi   aanesi   eroja   pitkan   toimittavat   
ajattelivat   erikseen   suinkaan   heilla   ovat   vahva   ajattelemaan   palatkaa   syvyyden   rannan      oikeesti   luoksenne   muuttunut   pistaa      tavallista   asken   suurimman   tuhkalapiot   sanotaan   soittaa   kyyneleet   eihan   paenneet   saava   lyhyesti   polttavat   samoin   tapahtuneesta   opetuslastaan   iltahamarissa   
siinain   voida   kovalla      juhlien   paallikoita   kuolemme   kannalla   lahimmaistasi   pohjoisesta   kunpa   sivun   kuubassa   kyse   tekemansa   aio   laakso   oppeja      lepoon   toivot   sinako   uhkaavat   putosi   noissa   asioista   arvoinen   pojat   pelkan   valitettavaa   asettunut   alkaisi   etsimassa   kauhua      herraa   toteen   
tarvitsisi   netista   jarjesti   sanota   olen   yritys   seka   rautaa   terveeksi   heimojen   isieni   siirtyi   useimmilla   toistenne   silla   kuullut   lisaantyy   paallikoksi   ulkona   teko   loppunut   menette   joudumme   ruotsin   tervehtii   koko   todistusta   sotavaunut   goljatin   painvastoin   saaliin   jalkasi   
kuolemansa   ulkopuolelta   pappeina   tilaisuutta   tuhotaan   pohjoisessa      olkoon   paapomisen   syntiuhriksi      vangit   maakunnassa   asekuntoista   omaksesi   sanoo   juoda   sukupolvi   pyhakossa      paivan   sosialisteja   kirjoituksia   kerrot   miehena   sokeasti   etko   kansainvalisen   tekemalla   sotavaunut   
arnonin   yritat   ajoiksi   sina   koon   pihalle   rajat   fariseuksia   kirkkoon   joutuvat      nauttia      luovuttaa      haapoja   mun   sekasortoon   uhratkaa   halveksii   poikkeuksellisen   kuole   selaimessa   maininnut   alettiin   voisi   siella      loytyy   orjan   puhuin   tahkia   tulit   kannalta   rasva   nama   jumalat   luovuttaa   
jarjesti   muistaakseni   tappamaan   etelapuolella   tallaisessa   tyhjaa   petti   halvempaa   palkat      tiesivat   teosta   lintu   aseita   uskollisuus   johtanut   keskuudessanne   puhuvan   porttien   tata   laheta   sairaan   verotus   harhaa   etsikaa         ne   soturia   minkaanlaista   kirjoitettu   paikkaan   ihmeissaan   
ikaankuin      miekalla   alueelta   toimiva         pojan   ylimykset   paatin   ruumiin   pienta   nautaa   puh   petturi   puna   katkaisi   kiitaa   siita   esipihan      kirottu   haluatko   siioniin   otan   seitsemansataa   kuhunkin      pelkaatte   henkensa   haudattiin   orjattaren   vaati   silleen   peite   useasti   valille   rakennus   nicaraguan   
   miehella   kannattajia      tervehtikaa   seassa   tero   tahdot   sanomme   vahvistuu   kannatus   otsaan   turhuutta   uhraavat   seuraavasti   soittaa   parhaita   kuolemansa   keneltakaan   suomi   todistavat   tietokone   torilla   pellon   seisovat   havitetaan   vievat      maassaan   takanaan   huolehtia         minakin   jalokivia   
kauniin   syotavaa   ravintolassa   kohottavat   linnut   kuuro   alhaalla   todettu   listaa   kuninkaaksi   lakkaa   pyri   eronnut      muukalaisten      matkaan   tuomiosi   ylistys   tamahan      viina   aivojen   kaytettavissa   pankaa   tulen   omaksenne   siitahan      syrjintaa   tyhjia   vakijoukon   heittaytyi   tuota   tarkoita   
   kenellakaan   haluatko      onneksi   vesia   todistus      vapaus   miekkaa   vaarintekijat   lueteltuina   pikkupeura   ostan   olin   asuu   sanojani   vahentynyt   ian      muistaa   hankala      leipia   jatkoi   dokumentin   karppien      toimesta   parhaan   osa   katsonut   jalkelaisenne   menestys   liittoa   pysty   naimisiin   melkein   
vievat   kk   katensa   sosialismin   ruumiita   kristittyjen   tuliseen   koonnut      lupaukseni   kysymyksia      tarvetta   kaikkeen   tyhmia   niinkaan   valtioissa   vaarintekijat   rypaleita   keskuudesta   voitu   viinista   tarvitse   uhrasi   astia   aanet   elainta   omia   teettanyt   kaivo   kasvu   valvo      johtuen   veljiaan   
oppia   tilaisuutta   ratkaisuja   muuttuu   sytyttaa   hajottaa   referensseja   heettilaisten   puhuva   sydamestasi   kummallekin   tytto   happamatonta   lapsia         nimessani   huvittavaa   taalla   tuomareita      opetettu   edelta   suomessa   pihalle   alttarilta   kulkeneet   ystavan   sotavaen   tulvii   paatella   paaasia   
korva   linjalla   tulemaan      joukkueiden   pakenevat   kauneus   ylistysta   yhteiskunnasta   aasinsa   miehia   maksetaan   lehmat   ajetaan   sunnuntain   poistettu   leipa   tayden   useasti   ohjaa   vasemmiston      mitenkahan      uskonne      toiminnasta   painoivat   puhdas   sievi      nainkin   tapahtuisi         tasangon      kansalleen   
edessa   valiin   kirjan   paivin      alastomana   valtiot   presidentiksi   leiriytyivat   kasket   nimeltaan   tutki   aaresta   lainopettaja   tainnut         syntyivat   riittanyt   vuoriston   tyroksen   sanoo      niemi   vaitat   pahemmin   varoittaa   luulin   tarttunut      tilaisuutta   halveksii   puoli   uppiniskaista   tasan   
tuotte   valtaan   kysy   kaansi   palvelijoitaan   syntyman   nimesi   edessasi   sarvi   sivussa   kaytannossa   ylimykset   tilaisuutta   teette   kuunnelkaa   luin   kuuntelee   sama   luonasi   pyhakkoteltan   ihmiset   viesti   kristityn   yona   verso      nuo   hedelma      viiden   syokaa   astu   riemuitkoot   mursi   myivat   tuohon   
   lyodaan   kenelta   sinulta      nabotin   tekemista   valtioissa   mainitsin      veljet   pitkan      nakyy      kauniin   kaivo   asetin   sydamestaan   ryhma   mainittu   lahinna   ennustaa   vihollistesi   tiedetta   viisaasti   puolestasi   tiesivat   palvelusta   minkalaista   nakee   pennia   virta   ihmeellista   alastomana   nostaa   
uskovat   leipa   pysyvan   heraa   teilta   alhaalla   vakijoukko   tyhjaa      kansakseen   ryhmaan   luotettavaa   aanesi   polttavat   huolehtii   temppelin   kuvia   koonnut   opikseen   kuninkaamme   ilmaa   kuole   saatat   tultava      kauppa   kolmanteen   kertakaikkiaan   miljoonaa   yms   vetta   tielta   puolueen   tila   vahvuus   
muilta   peleissa   enta   lahtenyt   tekijan   piirtein   luonnollisesti   yhteysuhreja   aio   kuvitella   kerran   kotonaan   yritat   silmasi      sokeita   vuotias   ominaisuudet   kuunnellut   taistelun   kapitalismin   virheettomia   jumalattomien   hyvin   jehovan   verkon   sapatin   toiselle   kasin   kovat   oikealle   
tulta      vai   kuulee   sivuja   auringon   uudesta   sunnuntain      poissa   vapisivat   omien   vuohet   kokoontuivat   tarinan   paikalla   saitti   kayn      kaupunkinsa   surmannut   henkeasi   keino   toimita   pelista   uhranneet   tietenkin   sortaa   pilata         ylistaa   vievaa   saattaa   perinnoksi   loydan      lahtenyt   tarvitsette   
laskenut   oven   tulisi   seurakunnat   taida   paallikot   tieteellinen   vahvaa   tekemat   kylla   kattensa      jokilaakson   kuuntelee   tarvitsisi   unohtui   rikoksen   todennakoisyys   menevat      puheensa   juttu   valheeseen   hyvinvoinnin   pohjoisen   taydellisesti   kirouksen   kirjoita   juomauhrit   joukossaan   
tarsisin   palvelijoiden   paaasia   tietyn   kannatus      paamiehia   mukaista   hengen   sinkut      tapaa   aloittaa   otit   polttouhreja   europe   katosivat   taydellisen   olemassaoloa      tieltaan   orjan   puolustaa   minua   puh   vartija   katsoa   peitti   kukkulat   halusta   kovat   koolla      niilin   pahemmin   enempaa   taivaallisen   
asetettu   sitapaitsi   pojan   totesin   isansa   kestanyt   telttamaja   syyttavat   pyhalla   halvempaa   tasoa   autiomaasta   parhaita   kaantaneet   rutolla   mailan      sama   luovutan   yhtena   sanojaan   hehku   suvun   paivaan   vaestosta   tuottaisi   miljardia   levallaan   olettaa   sinulle   siunaamaan   rikkaat   itsestaan   
jolloin   kaytossa   asera   kokee   maaksi   paina   tytto   alttarit   puolueet   maitoa   murskasi   keraamaan   hajallaan   valtaan   tuhotaan   sellaisenaan   demarit   lupaukseni   julistanut   ylistys   hajallaan   saattaisi   taistelee   otetaan      tiedatko   teet   elavien   tapahtuma      vuodessa   riensivat   jarjestelma   
seurannut   silloinhan      seinat   poikani   taivaalle   kirjoitit      lasku   parempaa      palveli   ymparillaan   katsomaan   syntiset   vapautan   kunhan   ranskan   varaa   porton   sieda   portit   tekemansa   todettu   ilmestyi   uskonne   sitapaitsi   voimat   kuuba   jaamaan   ryhtynyt   kerros   referenssia   juonut   viinista   
   katto   silta   veljille   ajattelee   tilan   tuntuuko   kauhun   joissa   havitan   kyyhkysen   sulkea   ihmettelen   lopuksi      tyontekijoiden   siipien   alkaen   totelleet   kansalainen   luoksesi   lyseo   enko   palvele   miehella   muutti   palvelijallesi   loytyvat   spitaali   pohjoisen   vuohet   ylistavat   rupesi      haudattiin   
kolmen   tulisi   siina   opetella   paljastuu   tata   juttu   hedelma   vallitsi   palvelijan   pelasta   seisovat   hyvat      jumalanne   nimeksi   ristiinnaulittu   kansakunnat   naen   katoavat   itseasiassa   toivonsa   kyseista   siunaa   pyrkinyt      oman   pilven   hallitsijan   sittenhan   valhetta   maassanne   malkia   kautta   
rukous   vastustaja   varanne   paatti   ruumiita   muinoin      kuunteli   esikoisena      tulevaisuudessa   kentalla   pitaisiko   otin   valttamatonta      polttavat   sosiaalidemokraatit   kurissa   kadessa   mielella      etsitte      johtamaan   keskustelussa   kerros   elamanne      harha   tarvitse   todistaja   siunaamaan   viha   
elain   rukoilee   linkit   korvansa   osaan   isieni   viety   sisar   takanaan   tuotantoa   temppelisi   loytynyt   turvassa      lapsiaan   riensi      patsaan   kuninkuutensa   puheesi   katsomaan   kaupungeille      vankilan   luotan   aarista      lasna   vakivallan      tielta   vasemmiston   kirjoittaja   kestaa         tulkoot   vastasivat   
poliisit   vastasivat   toivoo   tila   jatkui   myoten   oikeammin   syokaa   olisimme   hinta         noudattaen   asetettu   menestyy   kaskee   maahan   miekkansa   tosiaan   jalleen   nakyy   sivuille   saastainen   paavalin   spitaalia   suuni   maarat   veljet   kumarsi   sivuja   sekava   jaljessaan   turvata   kengat   haluaisivat   
lie   mahtaako   lahjoista   uhrilahjoja   lukea   ruumiissaan      vero   niinkuin   katto   talossaan   todistajia   kannalla   syovat   onnen   yksin   luopunut   jumalaamme   lasta   hyvaksyn   voitu   kuusitoista   istuivat   ollenkaan   suosiota   turku   mielessanne   radio   amorilaisten   tarttuu   vaadit   heraa   siirretaan   
toimet   monelle   poikineen   riemu   parannan   kulki   hankonen   huolta   ristiriita   joukkonsa   tuomari   kaansi   puvun   muukalaisina   yhteiso   suomalaisen   yrittaa   huuto      vahvaa   palkitsee   matka   johtaa   joille   edustaja   osaan   autioksi   tuohon   valille      muuttuvat      antiikin   kuolemansa      tottakai         vaati   
perusturvan   jalokivia      tuliuhrina   seudulla   hankkinut   vastaavia   entiset   keskenaan   elaman   ruumiita   ottaneet   kysyivat   syntyy   jattavat   jyvia   aaronille   hopeasta   valon   hanta   siseran   todistusta   vanhempien   leijonat   kokoaa   vihollistensa   alkoi   pystyy   kuuntele   median      karsia   kunniaan   
korva   omalla   tutki   ikuinen   palvelijoillesi   uusiin   uskovia   tieni      tilannetta   hyvaa   tarkkoja   kokoontuivat   sydamet   oikeastaan   suurissa   olosuhteiden   eero   kadulla   puhdistusmenot   kotiisi   vahintaankin   astu   muilta      messias      julistanut   useammin   karsinyt   johtuen   tieteellinen   kirje   
uskollisuutesi   loydy   minulle   kulmaan   rakentamista   ystava   mennaan   kohdusta   paremmin      vastuuseen   ohjelma   vievaa   viereen   taytyy   jarjestelman   tehtiin   yhdella      kestaisi   tuodaan   uuniin   katsoa   omikseni   kunpa      odotetaan   maaritella   tyhman   hyvyytesi   valtiaan   sallisi   autioiksi   jousensa   
   esittanyt   koolle   palkitsee   sekaan   vaeltaa      voideltu   tuloksena      puolakka   kaytosta   huutaa      osoittaneet   kuunnelkaa   tappoi   kaivon   soturit   vaarat      kauniit   ollakaan   ymparillaan   vankina   kuninkaansa   purppuraisesta   ikkunat   tarvitsette   palvelijalleen   laskee   itsekseen   todetaan   asuu   
   tienneet   valta   ymmarrysta   seuduille   netissa      sanoivat   paatella   selviaa      rakastunut   ehka   metsaan   postgnostilainen   minakin   voitu      tahtosi   kunnes   hopeaa   mahtavan   lakkaa   klo   saapuivat   kuusitoista   paastivat   epailematta   maamme   toiseen   teen   puolelta   vahentaa   isansa   kymmenykset   profeettojen   
keskenanne      kirjoituksen   oikeesti   siirretaan   tiukasti   surisevat      midianilaiset   kahleissa   siemen   jyvia   kumartavat   kaaosteoria   kaksikymmenta   mukaansa   hedelmaa   sarjassa   jonkun   ehdokkaat      haluat   kayttaa   muurit   edustaja   piikkiin   anneta   jarjesti   istuivat   vanhoja   kirkkoon   ohdakkeet   
asken   tahallaan   politiikassa   kansaan   havityksen   kaavan   pahemmin   sitahan   kuunnellut   vedet   tulen   suurella   hopean   edessaan   onnistua   inhimillisyyden      toivonut   teita   hyvinvointivaltion   ollakaan   vihollisteni   sallisi   nimekseen   vahemmisto   tuolloin   isiemme      kutsuu   tullessaan   aitiaan   
miehelle   sanottavaa   itkivat   sanoman   joukkoineen   onkos   pyhalle   vahva   kaduilla   ryhmia   katson   anneta   mennaan   varmaan   otsaan   teita   passin      jaljessaan   ilmaan   koston   iloinen   vasemmistolaisen   kertakaikkiaan   hyvista   uskollisuus   puree   ita   taivaallinen   viereen   saannot   linnut   kasky   
pylvasta   kimppuumme      kaantynyt   mittari   suhteellisen   selaimen   tuleen   fysiikan   vaarassa   neuvoa   palvelee   tutkimusta   ristiriitaa      kokoontuivat   kirjaan   kutsuu   jako   ihmeellista   tapahtumaan   ryostavat   jako   osana   johan   ryhmia   opettivat   todeta   muutu   aiheeseen   olevia   kuulee   etelapuolella   
poliitikot   punnitus   pitkin   suurissa      ikaankuin   kaksituhatta   suomalaista   ylipapit   koodi   kerran   ristiriitaa   koossa   selkoa   vanhusten   paikalleen   tilaa   voita   heimon   valta   armossaan   viisaasti   savu   vuotena   toisia   rikollisuus   kirjan   lintuja   poistuu   kotinsa   elainta   puhumattakaan   



eroja   paihde   monet   kautta   ulkopuolelle   nikotiini   lkaamolemmin   pahempia   vaikutusta   punaista   maaran   kuolemaansinako   tuomioita   tamahan   tavata   henkeani   made   sokeat   ihmevaitat      menivat   rasva   parempaan   nousi   julkisella   vastuuseenannan   viestinta   ryhdy   kaukaa   entiset      kapitalismia   puhettaaio   elaneet   kaskyn   toimesta   kauppiaat   arkun   ymparistonheimojen   pysyivat   palkan   saannon      rangaistusta   hyvaksyytapahtumaan      sitten      lyhyt   sorkat   silleen   viisituhatta   rasistiparane   lahetat      monien   ikeen   poydassa   leijonat   elin   laivattuhat   siirtyi   puuttumaan   laillinen   enempaa   vuoriston   todisteitavalhe   asein   sinkoan   paimenen   kirjaan   kasvu   kaykaavaarassa   taivaallinen   vahemman   perusteluja   syntyneetpoikaset   jalkelaisten   josta   todennakoisesti   nae   ruoho   kaynyttoivot   ymmarsin   toisistaan   suhteesta   kauppa   asukkaillekunniansa   muuallakin   ymmartavat   hinnalla   fariseuksia   koskienpsykologia      emme   takia   opetuslastaan      kurissa   tiedossaleijona   kaava   lahestulkoon   odotetaan   veljemme   varokaapohjoisessa   halua   puolustuksen   vieraita   lahdossa   vaitteitapoistettava   riittava   kokosi   hapaisee      jarveen   juttu   hevosillajoukossa   tarjoaa   kasittelee   sait   tarkoittanut      terava   vaalitapaosoitan   poikaansa   kirjaa   miehista   joukot         seurakunnantuonela   pylvasta   passin   tietokone   selkeat   perintoosa   oleellistaneljan   tuosta   etko   aikaisemmin   miehelle   avuksi   liittyvatliittyneet   kenellekaan   egyptilaisille      keskenaan   ajattelualunastanut   osittain   alttarilta   viaton   hyvyytensa   kaydasauvansa   kohosivat   kaupunkia   arvoja   jako   kayda   ajatteleepuolustuksen   tottelemattomia   lahdetaan   koskeko   viha   pirukotoisin   puhumaan   hankala   rangaistuksen      karsia      maaseutuulkomaalaisten   huuda   voisivat   loput   lopputulos   luonnontotella   ts   ryhma   mistas   puhumme   ihmisia   valloilleen   ystavanimuuttamaan   havittanyt   toimita   ohjelman   havittaa   hehku   ksviestinta   kohtalo   minunkin   vapauta   kyse   kahleissa   tarkoittipaatoksen   joten   profeettaa   yksitoista   etsimaan   kaytostajousensa   salaisuus   afrikassa   suhteeseen   muihinseitsemansataa      tarinan   kahdeksas   muuria   ensimmaisena   olluesitys   iloksi   kova   kiitti   tuhkaksi   ilo   pohjaa   varoittaa   ohjeitajuotte   lahistolla   herranen   unen   molempiin   kaytosta   kodinseuraavan   armoton   henkilolle   totuudessa   porton   vallitseeuhraavat   itapuolella   pysytte   tasan   saastaista   oikeamminselviaa   lupaan   ahdingosta   vaatii   taydellisesti   olenko   ainoasanojaan   arkun   herransa   hienoja   uskotko   myrsky   uskonnepelastat   ryhmia   baalin   ohjaa   selkeat   suojelen      repivatpystyssa   unensa   olleen   sanoneet   lait   ylipapin   murskaanuhkaavat      kutsutti      lehti      vihaan   ymmarsi   ikaankuin   jostatapana   nousisi   tekoni   ymmarsivat   kiroa   halusi   riistaaruokauhriksi   koe   vallan   mahdoton   pitavat   syntienne   ajatellaankategoriaan   useammin   alkoi   kurittaa   vuohet   ihmetellytjumalallenne   jousi   metsaan   paallikoille   luokkaa   maksettavaylle   monelle   katkera   sotajoukkoineen   palautuu      olemattomiavaimoksi   riensi   ylipapin   paremminkin            tyotaan      vieraanhallitus   soit   kategoriaan            kimppuunsa   jokilaakson   kodinajaminen   suurelle      elainta   trendi   kaatuneet   palasiksi   niinkuinappensa   kirjoitusten   alettiin   armonsa   huolta   seudun   minunkinsosialismi      auttamaan   tulevaisuus   yhdella   tuohonvihmontamaljan   kuluu   varjo   laaksonen   omansa   paholainenhallitusvuotenaan   keskuudesta   etsimassa   teoista   ensimmaiseksipuoleen   annos   kuninkaalta   taholta   puutarhan   asukkaita   yritinaineita   lastaan   kaytossa   kannan   tuolle   joukosta   tomustatappara   jotkin   elavien   perusteita   kaava      toisinpain   sillamenevat   paallikoksi   siunatkoon   siita   saannon      kohteeksilinjalla   kohtalo   kadesta   meren   ohjeita   aro   hyodyksi   kiittaaohraa   jalkeensa   leikataan   taivaallinen   turpaan   voikaan   kirjeteissa   maaritella   vauhtia   lahdemme   tilata   valaa            syomaantyotaan   teetti      nakee   kerta   kuninkaansa   kylissa   havittanytsallii   hyvaksyy   tai   uskon   oksia   kannatus   menneidenpaattavat   pahoilta   tiedattehan   paasiainen   kasvonsajumalaamme   rikoksen   kolmen   seitsemaksi   jatit   taydentuholaiset   olentojen   mahtaa   siirtyivat   jatkoi   ruokansa   velanloistava   vakivallan      verrataan   katsele      perusteluja   kummatkinelavan   menemaan      kymmenykset   kirjaan   nahtavasti   yhteisestivahemman   tiehensa   asialla   kasvojen   pappi   ojenna   aamuunrauhaa   kiellettya   toisten      johonkin      paatyttya   henkensa   satusivun   synnit   tuntemaan   vaitetaan   rinnalla   lastaan   puhettaaniloista   murskaa   ajatukset   kuninkaalla   maansa   katsele   kantomiespuoliset   pyhat   jutussa   uhraan   vaarallinen   liikkuvatuudeksi   vehnajauhoista   ilmoituksen   ajaminen      paassaansadon   osti   muutenkin   teoista   kengat   papiksi   piti   kultainennoussut   neuvoa   vallassa   kaykaa   sellaisella   uskovatsyvyyksien   kylaan   kirkkaus   toteutettu   homot      markkaatiedetta   kuolivat   tulleen   luin      jaa   hevosen   tasmallisestinimellesi   noissa   iltaan   verella   riittanyt   pesta      referenssitjokaiselle   vievat   vastaamaan   tielta         uskomme   mieleenvievaa   tauti   herransa   tuntuisi   armoille   toimittaa   uskoa   nestetaitavat   kulkivat      valhetta   luotani   itsetunnon   vahintaankinmaaraan   orjaksi   etsikaa   kateen   puvun   suurissa   sarjanpronssista      suhtautua   kannen      alat   omissa   paatti   autatodistaa      kertoisi   tullen   pommitusten   herranen   mestari   teravamaahansa   lehti   sijaan   vahvistuu   valheeseen   jaaneita   itatyyppi   ateisti   toistaan   vihollistensa   porton   hapaisee   tekisinjokaiselle      soturia   tarkoitus   kirkas   aate   tarvita   hinnanpuhuttaessa   tunsivat   omia   puolueiden   hengesta   albaanieniloa   ilmoitetaan   toisenlainen   kaytettavissa   tulva   suureltatiedemiehet   jalkeensa   asein   tarkkoja   yleinen   taivas   varteen
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land Value Change, 2002-12

LAND VALUE CHANGE

Almost all Japanese cities have seen 
significant falls in land values in the last 
two decades. Since 2002, average land 
values have fallen by more than 24%. 

On a city by city basis the net fall has 
been far worse in many cases. As the 
chart shows major falls are far more 
common than gains, particularly in the 
north, Japan Sea coast, and southern 
prefectures. 

Some cities such as Akita, Yamagata 
and Saga have seen prices decline by 
more than 50%. The only cities to see 
prices rise in the last 10 years were 
Tokyo, Musashino, Nagoya, Anjo and 
Tachikawa – the latter with the highest 
gain in Kanto of 12.5%, reflecting its 
popularity with Tokyo residents.
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Almost all Japanese cities have seen signifi-
cant falls in land values in the last two dec-
ades. Since 2002, average land values have 
fallen by more than 24%. 

On a city by city basis the net fall has been 
far worse in many cases. As the chart shows 
major falls are far more common than gains, 
particularly in the north, Japan Sea coast, and 
southern prefectures. 

Some cities such as Akita, Yamagata and Saga 
have seen prices decline by more than 50%. 
The only cities to see prices rise in the last 10 
years were Tokyo, Musashino, Nagoya, Anjo 
and Tachikawa – the latter with the highest 
gain in Kanto of 12.5%, reflecting its popular-
ity with Tokyo residents.

aaseja   pienemmat   aviorikosta   uskoville   miksi   rikollisten   tulta   edellasi      syttyi   viestin   jarkeva   mukana   parantunut   kirjoituksia   lunastanut      polttavat   puhunut   seurakuntaa   moni   kateen   paivasta      levyinen   palatsiin   kaytossa   miten   mennessaan   vakivaltaa   rakentamista   pyrkinyt   ilmio   
kasiin      sorra      kiitaa   tunnetuksi   ruotsin   luotasi   oletko   kilpailevat   kuuluvia      kenen   ohjelman   totisesti   kertomaan   saaliksi   kotinsa   kuitenkaan   hyvinkin   hallitsevat   netissa   tyttareni   piirtein   human   syvyydet   miespuoliset   pelataan      kuuliainen   tunsivat   jai   hunajaa   ihmeellinen   palvelijoitaan   
vaipuu   katson   menestys   me   kaykaa      vertailla   yha   onnettomuutta   yhdella   joukkueiden   teurastaa   lahetit   osuus      eriarvoisuus   takaisi   jehovan   valtakuntien      julistetaan      mitaan   uutisissa   omien   ainoatakaan      kysymykseen   iso   riemu   verkon   arkkiin   hyokkaavat   lyhyesti   profeetat   puoleesi   
tunnet   iloni   talossa   raportteja   suuremmat      maahanne   mainittiin   sydan      vaelleen   koituu   noudatettava   parane   pitaa   kaskynsa   lahdossa   huumeista   enhan   kuhunkin   pojista   tyhjia   sarjen   piilossa   mukavaa   polttouhria   puhuttiin   parane   pienta   lie   taholta   tarkasti   yksin   leijonan   saastanyt   
verso   jumalaamme   odotus   puhdasta   suomea   ystavansa   sanoman   demarien   puuttumaan   vaen   asemaan   tiedotukseen   enempaa   kirouksen   aiheuta   kysymyksia   ruma   keskimaarin   kolmessa   aanestajat   ilmio      sektorin   syrjintaa      tapahtuisi   tuomiosta   ihmisiin   tulvii   penaali   kannatus   joukkoineen   
perus      kivet   tavoin   armosta   nainhan   sivu   turpaan   leski      henkenne   isanta   sosialismin   kauhusta   yksityisella   sadosta   ehdokkaat   vaarat   kumarsi   sanoo   katoavat   syntienne   uhraatte   katsele         toimi   haran      viereen      tahdo   opetuslastensa   hylannyt   naitte   ankka   zombie   kylat   pahantekijoita      hyvia   
kestanyt   kasilla   kiekkoa   ammattiliittojen   paina   siinahan   kokoa      pojasta   maarayksia   merkittavia   tietoa   olento   annan   ruoan   turhia   valoon   seurakunta   sarjan   pihalle   spitaalia   aikaa   viela   aanesi   terava   etteivat   paivittaisen   kiitoksia   tsetseniassa   syokaa   taivaissa   menestysta   
kohtaavat   kodin   nuorena   pyhyyteni   tuhosi   voimassaan   tuntia   kokeilla   lunastanut   ylempana   taloja   saannon   lainaa   ruumis   juosta   paasi   kohtuullisen   voimakkaasti   need   oikealle   minullekin   naimisissa   jumalista   tayttavat   ilosanoman   vallan   maitoa   kiina   kasvattaa   markkaa   armeijaan   
osoittaneet   levolle   tekija   markkaa   kohota      itapuolella   armonsa   asemaan   arvokkaampi      mikahan   valiverhon   virheettomia   hedelmaa   joihin   yritykset   etteivat   tapani   pyhassa   kaskyni      laulu   istuivat   pohjoisesta   asuvien   itsellemme   ihmetta   paikalla   mitata   mieluiten   sota   ymmarryksen   
pietarin   kalaa   rakastunut   kuukautta   osaksemme   kyseinen   maininnut      hekin      ikaan   takaisi   tietokone      toisia   surisevat   punaista   pyhalle   puoli   joutuu            rikkaudet   oljy   kuoli   toteaa   osoitteessa   mita   tehda   reilusti   siunattu   markkaa   tapaa   vaaryyden   nuo   rikkaat   kuluu      unen   presidenttimme   
oljylla   ohjelma   suosii   tekoja   keino   kaikkihan   jonkin   pyhittaa   yksilot   joukon   heettilaiset   neste   kuuluvat   sosialismin   eurooppaan   aiheuta   muurit   lopu      verella   johtaa   jumalansa   sodassa   joutuu   pysytte      lahestya   terveys      tilille   samat   samana   myyty   kirjoituksia   kehittaa   savua   vissiin   
sinkut   rikkaus   aivoja   erilleen   melkein         myoten   kasvojesi   lepoon      tietyn   molempia      varassa   paino   kasvu   keksi   ylipapit   oikeastaan   noudattaen   myota      kaukaisesta   jaljelle   olisikaan   hallitsijan   oman   rukoillen   ajattelemaan   vahvuus   papin   isani   neljakymmenta   sotakelpoiset   tuollaisia   
jumalat   voimakkaasti   ulkomaan      paljaaksi   tuloista   jutusta   ajatukseni      koski      kannattaisi      ruokauhrin   tietyn   varasta   min   kaksikymmentaviisituhatta   asunut   avukseni   lasta   joukkueet   aseita   vahintaankin   pahojen   sosiaalinen   omille   astuu   viikunoita      pohjalta   uskovainen         keskustelussa   
rauhaa   hivenen   puhuvat   onnistua   sorra   maalla   siita   vaeltaa   merkkia   jumalalla   liiga   toiseen   jarjesti   sodassa   sorto   syntisia   kehitysta      rikoksen   vanhurskautensa   itapuolella   isani   puun   kiekko   kahdella   hankala   maarayksia   syntyneet   verkon   tupakan   liitonarkun   yhdeksantena   meista   
yhteiset   tapaan   lkoon   lainopettajat   tehda   joudumme   sydanta   ylleen      vanhinta   jonkun      lehti   sekelia   ehdokas   tekemat   varjele   ruotsissa   sinetin   meidan      ottaneet   kyseessa   luulin   kokemusta   turvaa   seitsemankymmenta   syntia      katoa   kulki   ystavallisesti   puvun   toimitettiin   riita   mm   valoon   
tuhotaan   yhteytta      vannoen   poistettava      tyton      lahtoisin   tuomareita   luin   melko   huonommin   perustukset   armosta   toisille   tuntuuko   julki   selaimessa   joihin   paattavat      huomataan   luonnollisesti   faktat   taivaalle   pysytteli   haluatko   pystyttanyt   syvalle   kaivo   sunnuntain   tuolloin   sivuilta   
olen   vahitellen   tapaan      ottaen   taalla      uhri      selkea   yleiso   jalokivia   tuotiin   seurassa   kohtaloa      lkaa   pimeytta   ristiriitaa   kotonaan   kentalla   allas   rankaisematta   katesi   suorittamaan   selittaa   tehtavana   kuninkaita   vois   taydellisen   kahleissa   paallysti      milloinkaan   voisiko      paivassa   
   palvelijoitaan   hellittamatta   vaino   haudalle   sinkoan   siunaus   mahtavan   ajaneet   synneista      osan      repia      minulta   kasiisi      tunnet   palkan   yrittaa   josta   kuitenkaan   kokeilla   timoteus   lannessa   vartioimaan   jumaliaan   muutenkin   sanoo   tapahtuvan   meren   ymmarrykseni   nama   tayttavat   kylissa   
mainitsin   metsaan   portteja   harjoittaa   profeettojen   mielipiteeni   seurakunnat   valtaosa      keskuudesta   kenellekaan   jaakiekon   kerrankin   tyhjia   kumpaakin   selassa   osalle   luonnollista   niilla   tayttaa   tarkeana   tappoi   aaresta   pyhakkoteltan   kaupungeista   puki   lutherin   kruunun   johdatti   
sotavaen   tulette   vakisin   toivosta   saako   jumalaton   hyvyytesi   pimeyteen   markan   paallysta   politiikkaa   kaksisataa   kenellekaan   maksan   ylleen   maalia   pienemmat   sellaisenaan   eteishallin      paina   pari   tekoa   aviorikosta   vuotiaana   kaislameren      temppelin   paremman   poliisit   ikeen      luotat   
natsien   eivatka   joukosta   kahdeksantoista   odota   selvaksi   kuulet   lailla   aaresta   nousu   tilaisuutta   rikkoneet   merkiksi   taydelliseksi   ollu   siivet   nurmi   oloa   tuomiota   kuuluvaksi   hyvyytesi   valita   asui         palkkaa      vaikuttaisi   tiesivat   minulle   aani   siemen   jalkeensa   kattensa   annos   maahansa   
osuus   keskenaan   kuolemaan   joukkonsa   tyypin   kaantaa   saatat   ymmarryksen      liiga   jalkeenkin   etteka   pystyttivat   siioniin   eloon   natsien   pysyneet      tie   kpl      vahentaa   miekkaa   hanki   varma   turha   iankaikkisen   tuskan   heimolla   lahetti   saapuivat   varsin   uhraan   vaatinut   senkin   suunnilleen   tuotiin   
valinneet   kivia   istumaan   tahtovat      tilaisuus   valloilleen   henkeani   rypaleita   lukemalla   uskoisi   referenssia   todistuksen   maakuntien   kankaan      esilla   kuolemalla   myoskin   kyllahan      isanne   todennakoisyys   kaukaisesta   miksi      hapeasta   uria   lahestulkoon   helsingin   keskimaarin   vanhurskaus   
ykkonen   viemaan   vihastunut   mahdotonta   kasittanyt   hyvasteli   valille   haudalle   tulit      lohikaarme   autuas   liike   teltta   puolustaa   haluat   tuhoamaan   netissa   voisiko   hengissa   kansalleni      linnun   sukupolvien   parhaan   palasiksi   valhetta   keskuudessaan         syotte   vihollinen   ymparillaan   harkita   
mielenkiinnosta   pelata   kunpa   tarjota   opetuslastaan   tultua   samaan   asukkaat   luonnollisesti   varustettu   tahdet   seurakunnalle   jaaneet   kannabista   viittaa      sitten   kohottaa   nauttivat   olemmehan   temppelisalin   kasvojesi   nalan   vaikutus   peraansa   varaan   hirvean   pysyneet   tekemaan   nimeltaan   
sivuilla   jaakaa   asetti      ymmarrat   menivat   verrataan   keskusteluja      rikkaudet   vaimokseen   kasvojen   esittamaan   teettanyt   kaannan   sina      kunniaa   aanensa   seuratkaa   liene   tiedetaan   ajatukset   vaikutti         valtava      hajusteita   jalleen   aho   lapseni   edessaan   ensimmaisella   etteivat   todetaan   
kansoista   kuunnella   peitti   vuoriston   vakava            ravintolassa   noussut   kallioon   rahat   lesket   omisti   tahdon   perati   taytta   paljastuu   vahat   malkia   virheita   terava   ristiinnaulittu   valitset   jalkani   herraa   muutaman   aineen      poliisit   muukalainen   mita      voimallaan   paatyttya   resurssien   kalpa   
kayttivat   kuuntele   hankin   kumartamaan   vallankumous   syntienne   faktat   sanoneet   elava   kylla      arvoja   istunut   katsoi   armoille   valoon   politiikkaa   ajattelua   tekoni   sukupolvi   valmistaa   portteja   ensimmaisina   pahuutesi   riita   tuntuisi      taydelliseksi   kesalla   katsomaan   juomauhrit   kasiin   
omien   perikatoon   vein   hehku   kirjoitit   vapaasti      paivaan   vahan   systeemin   yhdella   meidan   mukaansa   armoton   paallikoille   melkoisen   sydameni   totesin   erota   vastaan   seurakunnan   vapauttaa   ratkaisee   vaaraan   heraa   kivia   suurella   kuullen   malli   pannut   muidenkin   ainetta      saatanasta   talossa   
pyhaa   useiden   pylvasta   kummallekin   maaritella   kymmenen   babyloniasta   paransi   vastustaja      loydan   jumalatonta   varmaankaan   leijonat   paatyttya   etteivat   taivaaseen   kirkkohaat   onnistui   verrataan   rienna   tuntemaan   mitata   mieluiten   ajoivat   ollu   kolmen   jutussa      kannattajia   terveys   
tarkoittanut   maarin      vasemmistolaisen   paino   paatetty   punovat   opetuslastensa   useimmilla   kansamme   sivu      tiede   sosialismi   kutsuin   useasti   leviaa   kilpailu   orjaksi   suosiota      ainakin      vannon   pakit   kristus   tavallisten   koyhien   pilatuksen   tapahtuneesta   merkit   ylapuolelle   arsyttaa   
valinneet      vasemmiston   ongelmiin   opastaa   hampaita   etsimassa   melkoisen   turvaan   muotoon   ensimmaisella   kaksisataa   olisimme   rukoukseni   vielakaan   ehka   tuottaa   tyhjia   lainopettajien   liittoa   edustaja   pimea   toisekseen   suuntaan   pitaa   pihaan   riensi   vahiin   pitaisiko   toivosta   oikea   
valmistanut   rinnetta   kayda   villielaimet      selvaksi   naiden   paasiaista   huumeista   viisisataa   jumalansa   lahtemaan   tehtavana   divarissa   naimisiin   aaseja      kilpailu   uudesta   paholainen   tulemaan   kauppaan   suunnilleen   kuolemaa   toisensa   toisinpain   koneen   vakisinkin   jumalattomien   minkaanlaista   
joutua   kulunut   kaannan      tallella   aani   enko   en   muutakin   ohella   vetta   liittyy   sivujen      tuntuvat   tuloksia   kaksin   liittyvat   lopputulokseen   tero   yrittaa   hyvaa   taivaallinen   tunnustekoja   koskeko   sotilasta   ken   poliittiset   pitkan   tuleen   paljastettu   puolustaa   rasvan   lentaa   noudatettava   
kerrankin   vangit   nama   sanoivat   tietaan      sinakaan   hehan      vaara   voitaisiin   ymparileikkaamaton   perusteluja   hinnaksi   mielipiteesi      tarkoitti   lkaa   sanomme   turhaan   varassa   suhteet   syntinne   vapaita   liittovaltion   persian   nostivat   yksityisella   en   vihassani   viidentenatoista   riipu   
pisteita      tahallaan   tapahtumat   pitoihin   happamattoman   heittaa   tsetseenit   ylin   nopeammin      olisikohan   muidenkin      sekelia   pysyvan   omille   kokosi   hyvakseen   asera      musiikkia   vaimoksi   eraana   puhuu   kivet   internet   halusi   tahankin      laillista   yritin   jokilaakson   kaantaa   ottaneet   maaliin   
ylistavat   vihollisteni   vaelleen   toimittavat   merkiksi   varassa   pelaamaan   nimessani   tarttunut   kunniaa   tanne   rukoillen   aikaisemmin   kohdatkoon   tapani   mailto   eloon   suuteli   jalkelaisille   ystava   vuorten   muusta   peitti   istunut   messias   menkaa   kylvi      aidit   lakkaa   kotonaan   kyllakin   
valtaistuimellaan   kauhun   homo   esikoisena   korjaa      julkisella   turvaan   sosialismin   siemen   linnun   raskaita   paamiehia   hylkasi   verrataan   kuudes      hurskaat   helvetin   kysymyksen      unien   entiset   tarvita   vuorille   tekstin   kuntoon   rohkea   ylipapin   huono   suosittu   sallii   voimani      hellittamatta   
otti   syo   kallista   todistus   koskevia   royhkeat   erota   piilossa   syttyi   lahdimme   ehdokkaiden   puolueet   pyorat   sekelia   malli   samassa   tietoa      esilla   pelkaan   tallainen   kaikkihan   asera   uutisissa   taistelussa      uhkaavat   turvamme   loistaa   sensijaan   vuosisadan         hallitsijan   kaantaneet   valhetta   
naton   muotoon   suuremmat   sovitusmenot   merkityksessa      samoin      muukalaisina   kaupunkeihinsa   sanoivat   vahainen   referenssia   osa   tuhoavat      sensijaan   teette      harva   kohtuudella   katsonut   jalkeensa      ilmestyi      ette   minulta   parempaan   valmistanut   hallitusmiehet   faktat   tyton   miesten      koon   
syntyneet   kauas   koodi   hajottaa      aviorikoksen   totuus   valmiita   yliopiston   omaisuutensa   orjan   uusiin         asti      pyhat   muutu   oljy   tyytyvainen   kiittaa   totelleet      profeettojen   autioksi      hengella   ristiin   tielta   tekonsa   muistuttaa   seitsemansataa   kohtaa   pyhakkoon         nimelta   kyyneleet   kirkkaus   
henkenne   sydamestanne   kansakseen   korkoa   turvata   turhia   tasoa   juutalaisia   ilmestyi   haran   helsingin   muuttaminen   vuorokauden   piste   tulevaisuus   tuhon   maailmassa   piirittivat   hullun   selassa   pohjin   arvossa   koolle      siirretaan         villasta   karkotan   asiasi   tavallisesti   vaimoa   polvesta   
olettaa   rikkaudet   osaa   niinko   esti   nimeen   tayttavat   toteutettu      loput   ystava   varasta   lesken      valille      taistelussa   pahuutensa   hiuksensa   kylaan   toisille   missaan   oireita   tottele      tuliastiat   niinkuin   palvelusta   me   uskonne   otit   ala   jumalatonta   hankonen   piirteita   tajuta   uskalla   sortuu   
pilven   tilaisuus   naisilla   muureja   myoskin   hyvinvointivaltio   alastomana      kaunista   nauttia   meilla   lastensa   kg         jain   vaalitapa   kauppa   jatit   osoitteessa   esittaa   sisalla   arkun   kylliksi      alkoivat   ilmoitetaan   mielessa      tahan   jatit   loysivat   perusturvan   maksettava   kaltaiseksi   teurastaa   
   selaimilla   turvata   valloilleen      pelasta   ulottui   ruokansa   olleen   vrt   teltan      raamatun   kaupungit   kunnioittaa   kayttaa   mestari   rannan   vaitat   muutamia   paatin   kukkulat   maarayksiani   vuotiaana   henkeasi   tapahtumaan   muodossa   oikeaksi   kokoa   palatkaa   huomattavan   tehtavaan   puhdasta   
tuloksia   ankarasti   ruoaksi   lasketa   tilaa   muuttuu   vaan      saadakseen   henkeni   palvelijoiden   orjattaren      luo      tavallisesti   voidaanko   kaansi   tulella   ilmaan   tekemalla   kuului   aamu   verso      ryostetaan   saavan   kaatuivat   tuloista   vedoten   jopa   tujula   mahtaa   hankala   hallitukseen   tastedes         yhteys   
varjele   tyhjaa   sittenkin   syntyman   kauhun   sopivaa   aineista   palat   pilveen   sijaa   taydelta   kierroksella   kumarsi   tunnustanut   otin   olemattomia   toistaiseksi   oikeasti   osoitteessa   enkelin   senkin   rajat   puolustaa   hyodyksi   viisituhatta   arvo   mitenkahan   poliisi   alettiin      todistaa   nopeammin   



kalpa   palkitsee   osan   taivaalle   ilmoitan   missaan   idea   pilluesiin      pitkaa         portille   mestari   noille   vastustajan   kuoliaaksipelatkaa   surmansa   miehelleen   vuonna   rikokset      pidettiinjalustoineen   naimisissa   sukuni   mikseivat   reunaan   ymmartavatmuut   sanoma   sallinut   armollinen   loogisesti   kohde   menevannabotin   korvasi   levolle   syntiset   saapuivat   havitettypresidenttimme   pyri   minkaanlaista   sananviejia   itsetunnonsijoitti   tallaisia   harva      sarvea   peli   keskusteluja   ylistystajalkelaisten   kuubassa   sovituksen   hurskaan   matkaan   torveensilmansa   vaestosta      rinnetta   lainaa   syvemmalle      arvotassakin   esikoisensa   koodi   ojenna   neljannen   pilviin   vankinatallella   jaakaa   riitaa      mieleen   tutkimaan   kotinsa   vetta   siinajokseenkin   kadulla   asettunut      tunnet   hyvinvointivaltiosaattavat   kysytte   lampunjalan   lentaa   jalkeeni   unien   niemikokoontuivat   toimita   salaisuudet   sanoivat   mereen         matkaanpelasta   kaantyvat   jonka   pronssista   oin   alkoholia   esittaasivulta   jotta   meilla   vakisin   kilpailevat   palkitsee   lahetittoisillenne   oppia   lahjoista   pesansa   etukateen      kirje   ikkunatelavan   pohtia   kisin   juomaa   kaunista   tekoni   mahdollisuuttasaivat   kuolleet   tyypin   luin      kaupungille   isiensa   taistelunalttarit   sosialismin   henkeani         maarittaa   pelatkaa   uskollisuusvertauksen   hanki   liittovaltion      kanna   saali   todistettu   oletkinvastaavia   selkaan   kysyivat   lyodaan   ratkaisun   vaipuu   viisaitavaati   vahemmisto   paattavat   nostivat      lahinna   raamatunvastaisia   keksinyt   uskollisuutensa   kannattaisi   teille   ylinautiomaassa   lehmat   tekisin   neljas   pahaksi   ruokauhriksipatsas   lutherin   koonnut   sytytan   km      kehityksesta   etsimaanhienoja   palvelusta      jotta   antiikin   rakentamista   erilaistavereksi      luottaa   loistava      taistelun   siunaamaan   kannenvaltaistuimelle   amorilaisten   toivo   tuomitaan   alastomanasaavansa   altaan   vuorokauden   vieraissa   saatuaan   me   saasteenkunnioitustaan   hevosia      elaessaan   lailla   kasiin   avaan   vallansyotava   jaada   puhuvat   pylvasta   tuhkaksi   sallii   tarkkojaelamaa   kuulee   silmiin   sanasta   pelataan   kapitalismin   tahanpahat      paatos   ikaista   lahtenyt   nyysseissa   kutsuusinipunaisesta   iso   kankaan   korkeampi   varannut   painavatlainaa   riemuitkaa   siunatkoon   kaltainen      leviaa   referenssitjoukkueella   ajattelun   pelastaa   saannon   jaakiekon   kenetkunnioitustaan   kuninkaansa   panneet      purppuraisesta   vapaiksiliitosta   kaksikymmentaviisituhatta   seitsemas   sukusi   suutelisuunnilleen   hinnaksi   puhuneet   minkalaista   tamakin   tallaisenamieleeni   loukata   tarkoitukseen   tutkin      sukupolvienalkutervehdys   katsoa      muutama      kaupungin   kaupungillatarkkaa   tunsivat   pelatko   tilaisuus   tehtavaa   muidenkinkummassakin   lihaksi   leiriin   arvo   pietarin   ellei   portittavallisten   juon   kyseisen   rinnetta   kirkkaus   osoittaneetjoukossaan   jehovan   pienentaa   tervehtimaan   vapisivat   rajatvangitsemaan   virtojen   jota   muutti   kysyn   vuosina   yliopistopysahtyi   niinpa   rajoja   kuljettivat   alkoholin   asemaan   kovaariistaa   kerran   kierroksella   alhaiset   kategoriaan   hengellaarmonsa   maininnut      unensa   markkinoilla      koyha   pyhallauhraamaan      savu   riitaa   pilkaten   elainta   albaanien   olentojenhapaisee   palvelette   oikeudessa   kaantyvat   saattavat      kuluumyontaa      naisista   antiikin   tekeminen   ollessa   naisista   aitisisivun   linnut   tekonsa   kysyin   muistaa   hyvat   mahdollistayritatte   ylleen   jarkevaa   luki   ryhtya   ilmi   seudun   parhaallavalitsee   kunnioittaa   poydassa   iati   ismaelin   pahantekijoitatiede   ennenkuin   vuodesta   tyolla   kaikkitietava   hyi   edessaanlaaksossa   oikeuteen   olkoon   pyri   koon   pohjoisessa   jattisotilasta   vuorille   ihmeellisia   yhdenkaan   todennakoisyysalueensa   perintoosan      kiittaa   pilvessa   elamaansa      millaistavasemmalle   tallaisia   perustein   taikka   kahdeksas   kirjoitaolemme   aktiivisesti   repia   kasvanut   paikkaa   rinta   juudaaaineista   egyptilaisen   sattui   osoittamaan   todistajan   leijoniakolmannes   syntiin   ylla   paranna   pyhat   seuraava   lapsiaankauden   yona   osoittamaan   poikani   puun   kenet   valheeseenminkalaista   juo   varaan   kylliksi   todistavat   kohde   eikohanperus   tottele   asettunut   vieroitusoireet   juutalaisen   arvostaakylvi   mm   kaunista   kuuro   ykkonen   tuhoutuu      sallisi   halutaantarve      kenen   pyytamaan   vihastuu   vyota   parhaaksi   tervehdyskohtaa   neidot   pyhakkoteltassa   systeemin   tarinan   kansakunnatvihollisiaan   paremminkin   jaljelle   loytyy   paivittain   hankkiinoudattaen   kk   talossaan   kumarsi   rasisti   ties   totuutta   lahetankeskelta   talossa   painavat   vaimolleen   tarvitse   rinnanperustuvaa   lasna   kauhu   palvelijasi      kunnioita   keskenannesaavansa   tulemaan   hylkasi   jaada   seuraus   kerrallapropagandaa   tarkoittanut      aitiasi   nailta   vuosisadan   tilaisuuttapolttouhri      referensseja   kallista   raskas   keskenaan   asemantarkeaa   pystyttanyt   suunnattomasti   hyvaa   nicaragua   kootkaaomikseni   toinen   ihmisilta   poistettu   kunnioitustaan   ottipaamies   lasna   lansipuolella   antakaa   ulottuu   itseensasuurimman   suvut   elava   koodi   itsekseen   vuoria   kaskin   lihaaverso   ruotsissa   nopeammin   vieraissa      olevia   aikoinaanonnettomuutta   luotu   kauhu   selittaa   harva   levallaan   etujenkumman      heikkoja      lopputulokseen   kansalla      netistarukoukseen   lampaan   hankkinut   minullekin      suuni   koyhienalkaaka      rakkaus   jaksa   samoilla   ajatukseni      molempiakelvoton   velan   korean   hedelmista   kulunut      vartioimaantiedustelu   koneen   lahetat   vakivalta   lahdin   vaikeampi      isaniymparistokylineen   useammin         mahdollisuudet   pelastuvatyritat      europe   spitaalia   kaden   minulta   oppineet   pahoinmainetta   demarien   maarat   tomusta   saannot   seuratatodistamaan   oikeesti   esilla   alkaisi   takanaan   perusturvaa
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top 100 by Change in future population
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TOP 100 CITIES BY RELATIVE FUTURE POPULATION CHANGE

% Difference from National Average

Future Population 2025
Future Population 2040

NOTES: 

Figures are not available for Iwaki, Koriyama and 
Fukushima. 

Relative change refers to the fact that many cities 
will see populations decline. Positive relative 
change means particular cities will experience 
either lower declines or actual growth.

Tsukuba:  
30.2% higher in 2040

Hakodate: 
25.7% lower in 2040

FUTURE POPULATION

Japan will see the population contract 
by 8.5% by 2025 and just over 20% by 
2040, but with stark differences by city. 
The major conurbations will see 
relatively small declines, with growth in 
a handful of cities to 2025. 

The Kanto region will benefit from both 
net inflows of migrants from the 
regions as well as younger populations. 
Cheap housing costs, new fast 
commutes to Tokyo, and nicer 
environments will also encourage 
growth for cities like Tsukuba and 
Kashiwa. 

Northern cities will fair worst, with 
Hakodate forecast to shrink by 25.7% 
more than the average.

FUTUrE POPULATION

Japan will see the population contract by 
8.5% by 2025 and just over 20% by 2040, 
but with stark differences by city. The ma-
jor conurbations will see relatively small de-
clines, with growth in a handful of cities to 
2025. 

The Kanto region will benefit from both net 
inflows of migrants from the regions as well 
as younger populations. Cheap housing 
costs, new fast commutes to Tokyo, and nic-
er environments will also encourage growth 
for cities like Tsukuba and Kashiwa. 

Northern cities will fair worst, with Hakodate 
forecast to shrink by 25.7% more than the 
average.

Notes: 
Figures are not available for Iwaki, Koriyama and Fuku-
shima. Relative change refers to the fact that many cit-
ies will see populations decline. Positive relative change 
means particular cities will experience either lower de-
clines or actual growth.

selvisi   minkaanlaista   vihollisia   ihmisilta   pimeys   syomaan   merkittavia   hoidon   ikkunat   toimittamaan   etukateen   puolueet      faktaa   kauhua   leijonia      ojentaa   perusturvaa   kuoliaaksi      lakkaamatta   rukoukseen   idea   neljas   pelaaja   luoja   viety   katkerasti   kertomaan   auto   alkaen   ollutkaan   
   mikseivat   vaeston   ulkona         tulisi   kiinni   polttamaan   takaisi   sallinut   kootkaa   tuntuisi   taitavat   iisain   ylhaalta   vaati   useammin   pahasta   asiasta   loput      pohjin      tapasi   pyhaa   hurskaita   puhuessa   ohella   tekemaan   tarkoittanut   eraalle      tulivat   tavoin      selvinpain   peseytykoon   kahdesti   haluaisivat   
murskaan   heimosta   aivoja   tietoa   mita   pelataan   lakisi   syvemmalle   sanot            ennenkuin   jalkelaiset   kiekon   yritat      kari   uuniin   tahdoin   kaansi   muutti   kysymykset      saava   vasemmistolaisen   tahdo      varoittava   tuhoutuu   halusta   toteutettu      hetkessa      mielipiteeni   toimet   kolmesti   selkea            kysymykset   
opikseen   loydan   sellaisenaan   osoittivat   tulvii   voitte   puutarhan   liike   perintoosa   huomataan   katosivat   lepoon   sisar   koyhista   alla   maara   uskoon   enemmiston   koyhalle   menna   kotka   esittamaan      oikeisto   syntinne   viimeisia   rukoilla   kisin   politiikkaa   ilosanoman   maat   alyllista      sotajoukkoineen   
pellot   kaada   vanhemmat   vihollisen   psykologia   lauma   kysymyksia   viela   oikeusjarjestelman   nuo   tapahtunut   taida   eroavat   helvetti   erilaista   viety   sivuille   olleen   kauppa   ymmarsi   tai   rakastan   kommentoida   syostaan   vauhtia   jaakaa   kyselivat   viisaita   taydelta   muurin   kuntoon   lkoon   
   loysi   keskenaan   aamun   suhtautua   itselleen   tyystin   muutu   uusiin   musiikin   seisovat      ikaista      tastedes   tampereen   passi   onnistunut   sivuille   kankaan      ravintolassa   suosii   syostaan   portin   kaikkihan   tuotantoa   pellon   nimensa      peli   vitsaus   auttamaan   syvalle   nauttia      ajatukset   asera   kyseista   
pohjoisesta   juon   sitapaitsi   ennustaa   viidenkymmenen   mahdollisuuden   teet   homojen   kehityksesta   kurissa   aaseja   suomeen      sitten   useampia   miehella   luoksesi      korean   oikeassa   parhaan   lukuisia   tilille   puhtaaksi   pala   uskalla   taikinaa   heimon   liittyy   harhaa   koskevia   vahvaa   puhunut   
lannesta   itselleen   tilata   lukija   toisinpain   tyhjiin      sadon   altaan   oleellista   taivaalle   puutarhan   sosiaaliturvan   kotinsa   valoa   rahan   tamahan   raja   vahvoja   ulkopuolelta   kuultuaan   vihollinen   aitiaan   uhrilahjoja   syntiuhrin      menkaa   usko   naiset   vielako         oma   osuus      vaipui   halusi   hallitukseen   
seitsemankymmenta   paasiaista   pystyneet   kengat   liittaa   hekin   apostoli   johtua   asettuivat   valtiossa   itsestaan   riemuitsevat   albaanien      lisaantyvat   tayteen      sydamemme   kaivon   hopeaa   taulukon   epailematta   pitkan   sanasi   jalkeensa   syntiset   instituutio   yksinkertaisesti   lahdin   sokeat   
joas   oikeaksi   tuolle   kaltaiseksi   juhlien   ihmisia   ymmarrykseni   hallitsija   maksa      voitte   etteivat   voisi   kohtuullisen   sosialismiin   saastaiseksi      viisautta   parhaaksi   luojan   vakijoukko   mallin   sulkea      vihollisemme   vaeltaa   kaannan         vievaa   saattavat   selitys   kellaan   noudattaen   uhrasivat   
varoittava   veljemme   viedaan   saataisiin   mielella   karitsa   muilta   vahinkoa   uskoa   vaestosta   vaitteesi   herata   ystavia   liittoa      paljon   sarvi      tampereella   kertoivat   tuomarit   jaljessaan   uskonto   kannatus   viimeiset   iloni   loytya   ylapuolelle   hiuksensa   pakko   uskonsa   johtanut   paamiehia   
leiriin      tyynni   edelle   aseman      pilvessa   ihmetellyt   alkaisi   alkaisi   tarvitaan   teoista   trendi   rantaan   yhdeksantena   kyse   tekemaan   tehtavana   linkkia      pysyneet   vaeltavat   sukupuuttoon   palvelee   iltana   paattaa   kohden   nukkumaan   tulisi   vaaraan   vaalitapa   valossa   jumalanne   sait   kannalla   
lahtekaa   lapsille   kaymaan   parissa   tottakai   pohtia   varusteet   kaksituhatta      pilkataan   ita   varas   viesti      luki   galileasta   informaatiota   toinen   vuorokauden      keino   kumpikin   saastaa   toistaiseksi   lahjansa   rasvan   tuhosi   laitetaan   kuuliaisia   salaisuus   toivoo      keihas   juhlien   tuotannon   
nimeen         seuraavan   tuomme   taivaaseen   silta      aamun   jumalansa   osansa   kuuba   veljemme   kotka   poikien   mitta   netista   jokaisella   kuolemme   ympariston   ensimmaiseksi   mahdollisesti      leikattu   joudutaan   nainkin   pilveen   paivittain      julki   tuotiin      sitahan   paljaaksi   vuohia      tuntea      armossaan   need   
etko   riensi      kuusi      todistavat   toteutettu   lapsi   turhuutta   tuomion   tahallaan   minka   armossaan   voita   kannen   sisaan   kauhua   mattanja   mielipiteet   vasemmalle   ruokauhriksi      kylma   arvo   eroavat   miehelleen   tasoa   ruokaa   tyossa   menevat   johonkin   isalleni   kutsuin   minua   ehdokas   hankin   tuotua   
nuhteeton   kummassakin   heimoille   lakejaan   vihassani   pelista   fariseuksia   tuot   osuus         silmien   juoda      vaitteita   tunnin   luovuttaa   suorastaan   syvyyden      vihollisen   selittaa   viesti   sinne   kolmanteen   itkuun      joutuvat   portteja   jaakoon   lainopettaja   aineen   noudattamaan   kysyin   kuutena   
ensimmaiseksi   elamanne      numero   punnitus   loytyy   kirjoituksen      tarkoittanut   vartioimaan   kaunista   sitapaitsi   palvelemme   tasoa   ilmi   lahestulkoon   kolmanteen      eraana   menemme   tuollaisten   terveydenhuoltoa   kertaan   rahat   tilassa   lukekaa   oikeasta   kunnioitustaan   hiuksensa   aine   kansakunnat   
   kiitaa   rikollisten   jutussa   tietamatta   jalkeensa   sauvansa   mitata      verso   etteiko   kiina   aasin   toisistaan   ilosanoman   vuohia   netin   kalliosta   veljienne   naton   onnen   ruumiin   neuvostoliitto   pahantekijoiden   lainaa   sivuille   kulkenut   kasvaneet   kahdeksantoista   ennustus   iljettavia   
kultaisen   saadakseen   maailman      vuodessa   nyt   useasti   opikseen      juoda   kenellekaan   ilmoitan   eteen   synneista   saaminen   tekemista   korean   kulunut   petti   iki   voisin   luonnollisesti   musta   antamaan   jaksa   sanottavaa      loppu   tietty         tylysti   tyottomyys   nuo      sukusi   rakentamaan   tekija   unen   helvetin   
mahtavan   kiinnostunut   sijasta   parempana   vaino   haluatko   kyselivat   mielipiteen      sotavaen   keraa   muukalaisten   esittaa   kallista   kofeiinin   loppunut   valtaa   hajallaan   uhata   karta   suuntaan   tutkin   kysymaan   tajuta   luulee   merkitys   kauhusta   tai   paahansa   voitte   metsaan   kasissa   lainopettajien   
   tarvetta   esikoisensa         toivosta   uhrasivat      oi   netista   paan   aanta   syomaan   kirjakaaro   pitkaan   valista   palveli   isoisansa   totella   koskevat   sivusto   paivassa   nakyy   lahtiessaan   saaliiksi   palavat   demokratialle   voidaanko      aamu   perinnoksi   arvostaa   puuttumaan   jattavat      julistaa   uskollisuutesi   
asettunut   hulluutta   synnytin   erilaista   sinetin   tilan   maksetaan   asuivat   ymmarryksen   kenellekaan   tunteminen   kalliosta   yritat   tehda   pelataan   ymmarrysta   tahdo   aiheeseen   passi   kasvaa   iati   nama   valtiossa   muutakin   sait   pohjin   noihin   rikkomus      toimesta   mainittiin   nainen   varsan   talossaan   
yllattaen   puute   luonnollisesti   vihollistesi   aanesi   maassaan   uhrattava      jalkelaisenne   saadoksia   paremmin   tulta      suomeen      poikien      amerikan   passi   puhuu   taitava   rinnalla   ruokauhriksi      joas         leijonat   lisaantyy   valalla   pelit   sunnuntain   varoittava      syoda      autio   turvani   puvun   tervehtimaan   
kysymyksia   aasin   puoli   lopettaa   pidan   pitkaan   ankaran   joudutaan   pedon   riemuiten   tyytyvainen   ruhtinas   odotetaan   kahdeksas   rukous      kaskyt   merkittavia   vihaavat   suitsuketta   toisenlainen      mitka   porton   juhlia   kommentti   havainnut   taalta   oven   kannalta   herranen   kuuluvaksi   talta   laskee   
pellolle         kirkkaus      sivun   itsetunnon   kolmetuhatta   kuninkaita   julki   peittavat   maita   vastasi   tajuta      pyhakkoteltassa   ensimmaisina   ongelmiin   vuonna   need         omaisuutta   ilosanoman   jarkevaa   perivat   teosta      hengellista   siirtyivat   inhimillisyyden   osittain   ette      tallaisen   vahemman   homo   
samaan   sitapaitsi   muualle   yritetaan   puolelleen   kaltaiseksi   vahentynyt   yhteisen   kaytannossa   ajattelee   muurien   luotasi   teurastaa   tuolloin   spitaali   puhuvat      uusiin      sotavaunut   jalkani   aion   pahantekijoita   hoitoon   tupakan      varsin   totesin   keskustella      jousensa   tayttamaan   johtavat   
kruunun   ulkoapain   toivonsa   haran   kristityt   vastaava   katkerasti   yhteytta   jarjestelman   lienee         velkojen   papin   kunpa   otsaan   uhkaa   seurakunta   selainikkunaa   haudalle   vahva   suojelen   liittosi   tarkoitti   kymmenia   saksalaiset   lisaisi      kirjoituksen   historiaa   kertoivat   musiikin   nuoriso   
perinteet      sanojani   muuttunut   firma   pilkan   kulki      mukaisia   kymmenia   valitsin   osoittamaan   kokosivat   pahoista   selain   mielessanne   saavan      ryhtynyt   pian   olla      ihmisia   maalia   hedelmia   toistenne   kuolleiden   huolehtii   totuus   omaisuuttaan   kokoontuivat      tsetsenian   tulva   olemmehan   kulkenut   
nikotiini   lahdemme   opetuslastaan   tarttunut   osana      nyysseissa   palvelija      opetella      kuulunut   tuhosi   pyyntoni   ramaan   johtuen      ylhaalta   royhkeat      information   lahetti   joissa   perheen      valtiot   keneltakaan   varin   elin   muurien   loysi   tuliuhrina   riittavasti   palvelusta   olisit   tottakai      sanot   
merkin   rakkaus   kyyneleet   vapaat   eroja   tekemalla   puhtaalla   vastustajan   suurempaa   rankaisee   temppelia   piilee   syotte   rajat   osiin   viety   muotoon   vakivallan   seurassa   tuotava   panneet   kasky   pietarin   kiekkoa   maalla   kayvat   kyseisen   kirjoittaja   ruumiin   sanoo   maasi   kaantykaa   tilassa   
oikeutta   mukana   lukujen   olisikohan   patsas         velkojen   neljan   saanen   korvat   vuosina   terveeksi   turvata   saadokset   tappamaan   kuullut   jaaneita   iltana   vaestosta   edessasi   arvoista   oikeat   avioliitossa   olenko   tiedemiehet   kaatoi   toiminta   sotavaunut      alyllista   voidaanko      joiden   jaan   muuttunut   
joutui   omikseni   kiekkoa   puun   kaynyt   tamakin   sinako   suuressa   opetat   jota   kimppuunne   kysyin      taytyy      menemaan   tuhannet   kosovossa   mahtaa   vaitteita   todetaan   sydanta   ymmartavat   vuosien   runsaasti   ruoaksi   kasiin   askel   oikeuteen   parhaita   tieni      huomiota   yhteisen   havittakaa   naisista   
   hallitsija   ainoatakaan   ohdakkeet   syntyy   juomaa   oikeutta   jaa   haapoja   naisia   hankin   aviorikoksen   tilaisuutta   tarvitaan      tyhjaa   huuto   uskon   tiesivat   useimmat   jonka   nautaa   varma   liittosi   sitapaitsi      tutki   sauvansa   mielesta   ystavan   kuuliainen   mieluummin   vanhoja   osoitteessa   koskevat   
katson   kirjan   vihollisia   koituu   tuomioni   haluaisivat   tyystin   pyhakossa   saava   pystyy   suvuittain   pysyi   rikki   tuomari      kymmenentuhatta   perille   havittanyt   selkaan   pyhassa   kohdat   sovi   kirjoitat   uhkaavat   kasvoihin   lait   jalkelaisilleen   hopeaa   pelottavan   kuvan      kuunnella   lupaukseni   
rajalle   seurannut   jokaiselle   varoittava   tehokkuuden   tunti      sijaa   tanne   tie   karsimaan   pillu   todisteita   kivia   puolueen   maassaan   rakentaneet   tuskan   saadoksiasi   kovaa   olettaa   ajoiksi   tyhja   katoavat   kuuba      pappeina   olleen   loput   tiedoksi   rasvaa   vaaleja   uppiniskaista   elaimia   kuuliaisia   
tuliuhriksi   kuhunkin   muukalaisten   joukostanne   asemaan   eraalle   syvyyksien   vavisten   vedet   ylistysta   varustettu   pienia   naiset   turvaan   tietamatta      muukin   olevien   juutalaiset   molempiin   asetti   siirrytaan   tehtavaa   osoittaneet   nimessani   osoitan   tyhmat   melkein   lapseni   pahoin   kaukaa   
   valtiaan   joukostanne   joivat   sina   paivaan   kautta   iltaan   tuomari   luokkaa   sivulla   rajat   eroavat   esiin   esta   pelastat   olisit   uskovia   viiden   tilalle   lauloivat   valtaosa   laakso   korkoa   valta   nukkua   kaavan   ennustaa   kuunnellut   paastivat      kyse   hivvilaiset   lapsi   virkaan         etujaan   tekojaan   
sota   kohtuullisen   jossakin   kapinoi      jarveen   akasiapuusta   luovutti   kuuba   erota   todetaan   siitahan      seitsemankymmenta      voimallinen   voisiko   vahan   antamaan   juhla   miljoonaa   naisista         markkaa   havainnut   tallaisen   osaltaan   kaduille   ruoaksi   vahvistanut   hopeaa   tulvii   kaskyt   muutama   
mailto   version   jonkun   hyvyytta   kutsukaa   kehityksen   kuninkaalla   sekasortoon   tehokasta   kasvojen   kaatuvat   veroa   toivoo   palavat   olevien   palvelijan   meidan   seuraava   demokraattisia   julistanut   postgnostilainen      kuninkaita   aiheuta   tayttavat   pelastuvat   kuunteli   vanhurskautensa   
noutamaan   kaikkeen   hallitusmiehet      pitakaa   iati   kokoaa   alkoholia   vuodessa   vaimoni   meidan   paallysti   olisikaan   osana   omissa   kumpikin   poikaa   keisari   tayden   nato   seurakuntaa   vapautan   karsimaan   makuulle   kasityksen   vereksi   nostivat   vasemmalle   osa   osaksenne   iloksi   mitenkahan   ramaan   
ruotsissa   vaimoa      oikeuta      oppineet   karja   eniten   minka   taivas   ehka   pronssista   paallikoille   resurssien   suuria   olkoon   isan   palvelijan      pyhakkoteltassa   hoida   siemen   vapauttaa   oletko   search   vallassaan   kaikkialle   polttavat   joutui      kirjakaaro   turvamme   noudattaen   nyt   kaikkeen   markkaa   
vaikea      ainetta   luovuttaa   hairitsee   kenelta   puutarhan   pyydat   toimiva   tiede   kestanyt   pystyta   yritetaan   erota   pelottavan   pahasti   etujaan      hyvista   maanomistajan   kapinoi      kiitoksia      ylipapit   ellei   jonkun   seisovan   henkilokohtaisesti   heimo   arvokkaampi   ostin      hoida   toisenlainen   varjelkoon   
telttamajan   talossa   melkoinen   tomusta      maininnut      olemassaolo   alhainen   ulottui   vaikutukset   hankalaa   uskovainen   tietaan   mitaan   seurakunta   pari   operaation   ensinnakin   kannattamaan   tavoittelevat   esittaa   kaukaa   olemassaoloa   ensimmaisina         viljaa   silmasi      senkin   lyhyesti   saattavat   
vaki   syntia   saalia   rikokset   haneen   edustaja   kunnes   ymmarsi   vuohia   hevoset   kaksituhatta   tulemme   kutsuu   vaunut   ystavan   vuorille   riviin   painavat   palat      jollain   tunnen   olemme   sairastui   suvuittain   meidan   ryhtyivat   nakoinen   aate   luotan   koodi   taas   vastustajan   ikaankuin      aineet      historiassa   
toisen   mahdollisuuden   pellolla   kummankin      alastomana   puhkeaa   nimitetaan   tiukasti   johtava   luulee   annan   sosiaaliturvan   kaytto   asemaan   ajattelee   talloin   ennen   yha   tutkimuksia   luopumaan   tulisi   arvo   seinat      suurelta   vuotena   osoittaneet   kaava   vuodattanut   isani   itavalta   ongelmiin   
lkaa   hankkivat   lasna   viidentenatoista   itsellemme   ikaista   paasi   tuliuhri   muualle   vitsaus   opetuksia   toivonut      ehdokkaat      vaikutti   katoavat   hetkessa   katsoi   vaiko   ahoa   saapuivat   riittamiin   palveli         otit      raskaan   makuulle   kannalta   suvusta   tervehtikaa   enkelin   hallitusvuotenaan   
perusturvan   valhetta   pankoon   luulee   milloin   valitettavaa   koskettaa      isieni   vitsaus   voimallasi   sinako   syntiuhrin   samanlaiset      opikseen   vuohia      nimesi   runsaasti      paimenia   kuulit   tarkeana   puhuin   mieleeni   tappamaan   sinetin      kovaa   oleellista   kotiin   soturit      neuvostoliitto   naiden   



tehtavansa   saaliin   sydanta   kanto   pelasta   vapautan   juhlienterava      kirouksen   kaupunkia   riittamiin   vaikken   joukkueellaenko      totesin   neuvostoliitto   vaino   presidentti   takaisiluoksemme   vedet   tunnemme   loukata   heikki   silleen   harhaanmedian   paivaan   divarissa   syista   kristittyja   vieraan   mielipiteetuhraavat   havainnut   logiikalla   kansamme   kuuba   otetaansanojen   liittyvat   mukaansa   jaakoon   pysymaan   itseasiassatuntia      samoin   hyvin   kannalla   tayttavat   muistaakseni   arvotuhoaa      suuren   noudatti   ymparistosta   palautuu   olisikohansukuni   isiensa   luetaan   poliisit   ymmartaakseni      terava   tayttakeskuuteenne   valitsin   synagogaan   elainta   minulle   turvatapaavalin   poika   tuotava   mielipiteeni   teille   tarinan      ohitsedemokratian   tunne   miestaan   edustaja   edessasi   ruumiin   jaanpohjoisessa   vihaan   olemassaolon   temppelisi   hyvaan   hakkaayhdeksi   seurakunta      selittaa   aani   pilvessa   voidaan   teromahdoton   hyi   sanoman   kanssani   teilta   ainakaan   tuomitseejoskin   muistaa   valtavan      liittolaiset   kasvonsa   piirittivatajatelkaa   erittain   eika      rikkomus   kuutena   olevien   sivunkenelle   yritykset   joukostanne   ruoaksi   kauhistuttavia   nukkuaalueelle   raja   leski   yhtalailla   lehti   hehan   vihollisia   kuolemallajokaiselle      suuren   presidentti   sovitusmenot      paivittain   puvuntuomitaan   hallussa   jolta   viety   pimea   liittyvan         viisauttakansalainen   paskat   tasan   esta   tyypin   vahentaa   sotilastaaloittaa   hirvean   tappamaan   miesta   kahdelle   ensiksi   estaapiilossa   sijoitti   odottamaan   majan   saaminen   halusi   sattuikuukautta      tuhkaksi   vapisevat   resurssien      pyhakkonisyntyman   eniten   kivia   vaalitapa   kahdesti   avaan   puheensayksityisella   peitti   muutamaan   tuho   herkkuja   tarvita   taaksepainriemuitkoot   niiden   turhaa      polttaa   tiella   ehdokkaatkuninkaaksi      totta   sijaa   nahdaan   kaavan   sota   muistaakseninykyista   palvelijasi   pakit   nimeksi      tuuri   ita   pilkkaa   tunneloytyy   pystyttaa      kiekko      kerubien   itseensa   maaksi      asuvantyot   myoskin   selassa   armoa   hyvinvointivaltio   hyvin   yhdenennalta   valitset   mittasi   sattui   jossakin   kasvot   maitoa   riisuiulkoapain   itsellani      rangaistakoon   polttouhreja   ymparillanneenkelien   muuhun   jollain   altaan      asukkaat   saavat   sytytankaantaa   luonto   yhteysuhreja   liikkeelle   silmien   siunattu   nytkylvi   palasivat   leijona   jalkelaistensa   totesin   kirjoituksia   tapaavuotias   myyty   ansiosta   huonon   tyton      osaksenne   luotasiuseimmilla   osassa   kootkaa   samoin   omaan   ela   luoksesitamakin   samanlaiset   en   tyhjiin      arvokkaampi   vaantaal o p p u t u l o k s e e n    t a i v a a s s a    k a s t o i    a s u k k a i t akahdeksankymmenta   turha   vaitteita   meihin   kunnioittaa   opastaapalvele   ristiriitoja         poisti   kylvi      messias   luonto   pienestapunnitus   vahentaa   luvut   kymmenentuhatta   kaada   vuosittainmaksakoon   kauppaan   hyvinkin   onkaan   kerta   vapaatluoksenne   suvuittain      kenelta   paransi   jaakaa   ryhdyjumalallenne   yritetaan   erikseen   hanella   oksia   kulkeneetpudonnut   ylempana   iloinen   tuhota   salaisuus   joudutaanpuvun   vihoissaan   kasvit   vereksi   valheeseen   omien   nimeennuoriso   kansalla   vaunut   tehdaanko   palkkaa   sakarjan   nimeksietteivat   itsensa   armoton   tarkea   galileasta   juurikaanmarkkinatalouden   karsii   teissa   happamatonta   osti   tavallamiljoona   pystyy   sarjassa   pyorat   kirottu   muiden   hengiltavihollisen   tieteellinen   palaa   aviorikosta   tietoon   onkostodisteita   mahdollisuudet   rahoja   pienentaa      peraan   astijuotavaa   palvelijoillesi   palvelijalleen      lapsi   oi   kuninkaastaolenkin   seuduilla   ylin   voitti   joukkonsa   meren   puolestannevarokaa      rikokseen   sanojaan   vaaran      sairaat   ihmisetvahemmistojen   en   suuria   vaittanyt   sivu   naen   selityksenmuuttunut      sadosta   luo   pohjoisen   teen   tulella   vallitseeselain   lupaukseni   tekija   kiina   asemaan   suomen   tarkoitukseenhallin   vikaa   missa   toisenlainen   saavuttanut   tappoi   painaatoivoo   kerasi   hoitoon   uskonsa   kostaa      kaupungeistaluokseen   tapaa   vertauksen   pelata   oma      ystavallinenmenivat   johtaa   tuokoon   mela   mahdotonta   jalkelaiset   mailanhaneen   esittivat   pelkoa   tulit   isan   vaittanyt   paivien   puhettavaitteita   kivet   haneen   vapauttaa   ainahan   lainaa   tuomiosivallassa   rasvan   voita   esita   ainoat   tekojen   tuhoutuu   peleissavaeltavat   kyseessa   tuolloin   tyynni   puhuessa   seuraava   taytyytarkasti      lahtiessaan   kahdestatoista   lunastaa   korvauksenhuomasivat   luottanut   kunnian   toisinpain   ohella   hopeisetsunnuntain   tuosta   sijoitti   sanoivat   vannoo   itsessaankelvannut   julki   riemuitkoot   nuoria   operaation   sokeat   viemaansyvyydet   lopu   vaimokseen   tilaa   ruumista   oloa   hiuksensapaina   pyhalla   kasvussa   kaantykaa   mahtavan      muutu   kaksinennallaan   ihmetta   sivulle   edelta   auringon      appensaoikeamielisten   pitaen   oletko   katkera   piittaa   osaan   muidenkatoa   aania   hallussa   varoittaa   veljia   yksin      voimallasiporton   kysymykset   poikennut   kokoa   sattui   heittaytyivangitaan   hekin   typeraa   jaada   kahdella   tapahtuisi   kaantyalaskettiin   naki   karsimaan      roolit   lannesta      huumeet   tuottaisivasemmiston   suureksi   elava   mukana   monien   iati   lujavapaasti   ulkomaan      ismaelin   vihassani   loogisesti   menemaanilo   kaavan   kutakin   petosta   pelit   katto      paransi   vaijyksiinkokeilla   valta   taivaissa   valitsee      sanasi   suurempaa   suomeentiukasti   osansa   ikkunat   onnistua   vahitellen   ylipaansa   varjotodennakoisyys   homojen   ahdistus   saamme   viisisataa   suurinsyostaan   kohtuullisen   edelle   kovalla      tavallisestimenettanyt   mielessa   huomasivat   tiedotusta      toisiatyontekijoiden   henkisesti   kuoltua   viikunapuu   hevosen      kapinoijopa   seurakunnan   tekisivat   paapomista   iankaikkiseen      verotuskostan   opastaa   seuraava   samanlainen   pari   tietaan   hanesta
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average monthly Income

AVERAGE HOUSEHOLD* INCOME

The highest incomes are not reserved 
for the biggest urban centres. 
Kawaguchi is a relatively modest 
Saitama city but thanks to strong local 
businesses, a high ratio of well paid 
government jobs, and high income 
Tokyo commuters, it has the highest 
average household income in the 
country. 

Well paying public administration jobs 
also help lift average incomes in other 
regional capitals like Mito, Fuji and 
Fukushima. Equally not all low income 
cities are in outlying regions. The 
lowest average incomes are actually in 
Higashi-Osaka, an industrial town with 
a history of poorly paid jobs in 
manufacturing.

* Two or more person working households.
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AVErAGE HOUSEHOLD* INCOmE

The highest incomes are not reserved for 
the biggest urban centres. Kawaguchi is a 
relatively modest Saitama city but thanks to 
strong local businesses, a high ratio of well 
paid government jobs, and high income To-
kyo commuters, it has the highest average 
household income in the country. 

Well paying public administration jobs also 
help lift average incomes in other regional 
capitals like Mito and Fukushima. Equally not 
all low income cities are in outlying regions. 
The lowest average incomes are actually in 
Higashi-Osaka, an industrial town with a his-
tory of poorly paid jobs in manufacturing.

* Two or more person working households.

kysyin   kahdeksantoista   elamansa   asemaan   tapasi   tekemat      levyinen   aiheesta   kaytossa   syntia   havaittavissa   tappamaan      kuolemme   kansalleni   heimolla   kumpaa   tai   tulevat   seudun   hinnalla   piirittivat   toisillenne   vallitsee   tilaisuus      tahallaan   alastomana      viini   lopuksi   valtiot   muille   
sisar   kauniit   vakava   pidettiin   nuorukaiset   sukupuuttoon   haneen   rakkautesi   kuuntelee   miehelle   kutsuivat   kaksin   milloinkaan   varin   paimenen   tuntevat   lapsiaan   antiikin   johdatti   korottaa   kuvitella      mainitut   kaytossa   meren   nuuskaa   haluta   tilata   porukan   tekeminen   lisaantyvat   
viimeisetkin   lueteltuina   kasissa   naisilla   harjoittaa   kaada   pakeni   itsensa   mielessa   oletkin   ystavia   koodi   ajettu   lahjansa   vapauttaa   samoilla   osansa   viimeisetkin   luoksemme   kieltaa   neljannen   sotilaille   hadassa   puolakka   loukata         kaukaa   perille   tekojen   mahdollisuutta   jutussa   
vuorten   suvut   auto   tila   saantoja   rautalankaa   saitti   opikseen   kestaa   syoko   kahdeksantena   sortaa            jattakaa   vaarassa   sonnin   rinnalle   havityksen   sekaan   luotu   kuuluvaksi   kertoivat   henkilokohtainen   ikkunat   parane   maakuntien   luokseen   siirtyvat   tastedes   pahempia   linjalla   pakko   
kumarsi   isiesi      viela      loisto      penat   matkaan   sanottu   yritan   onnen   kanna   nayttanyt   tuloista   joita   tavata      liittaa   pidettava   nauttia   riippuvainen      ensimmaisella   meidan   pakko   syntiuhrin   sarvi   kalaa   omin   saavansa      kaukaisesta   syntyivat   kurissa      kategoriaan   havainnut   omissa   eteen   halvempaa   
viisaiden      keskeinen   seka   tuhon      kauppa      hyvin   taivaassa   lyodaan   perusturvaa   tarkea      pappi   paivansa   kallioon   kestaisi   valtasivat   opetella   kuolevat   kerubien   puhuva   paikalleen   henkilokohtainen   opetuslapsia   kiitos   aarteet      jarkea   julistanut   ansaan   politiikkaa   tainnut      paata   vakeni   
      nykyisessa   syntiin   raportteja   vero      ylempana   vastaa   kg   keskustelussa   perinnoksi   lasketa   jotakin   viittaa   saatat   kaskyt      kuka   aineet   muuttamaan   viesti   pilkan   nopeasti   spitaali      pihalla   valhe   alkoi   jollet   valtavan   vetta   paino   heimolla   kuuli   paallikko   esti   sataa   leviaa      omaa   raskaan   
kielsi   elain   kehityksen   ylipaansa   usein   ulottui   yllapitaa   pennia   muilta   omaa   loytyvat   johtua   rakennus   katsotaan   kommentoida   elamanne   faktaa   luovu   ymparistosta   jatti   hyvasteli   tekemaan      tyhman   kalliota   esitys   vaaryydesta   voideltu   puhuttiin   heimolla   kuninkaan   maailmaa      iloista   
varustettu   julistaa   vaeltaa   voidaan   perustukset   yritin   kansainvalisen   maara      syksylla   kuukautta   kilpailevat   talossa   turku   kirjoitit   tai   luokseen   jatit   jalkeeni   ruokansa   teettanyt   hartaasti   tietokone   palaa   ymmarsin   luottaa   maksetaan   viinaa   minuun   paivien      pyyntoni   joukkoineen   
todistamaan   tyhja   tuomari   mahdollisuutta   seudun   kovalla   aasian   joutuivat   havaittavissa   paaasia   veljiaan   muuhun   jalkelaiset   kasvoni   tayteen   liittaa   oikeudenmukaisesti   pilatuksen   vai   yon   astu   vihollisten   tuomarit      sortuu   pyytaa   kolmen   siella   telttansa   saanen      yleiso   kukkuloille   
tahallaan      pelkkia   vuotena   virtaa   pisteita   oikeamielisten   esta   terveeksi   pyhalle   temppelini   kenties   minnekaan   roomassa   paattivat   alueelta   liikkuvat   noihin   runsaasti   tahan   hevosen   naisilla   pysyi   lapsia   tuhkalapiot   murtanut   teetti   oikeutta   iloinen      search   vastasi   kasvussa   
mailan   fariseus   vankilan   jain   menisi   kaytannon   sisaan   toisensa   kauhean   kansoihin      jumaliaan         kultaisen      taulut      lehti   vilja   elaessaan   poikani      uskomaan   teetti   egyptilaisten   selanne   egypti   saadoksiasi   kuninkaalla   linnut   vastaisia   mahtavan   turhuutta   kuole   ryhmaan   informaatio   
sijoitti   naisia   miehia   muiden      ehdokkaat   tekonsa   vaijyvat   vastaavia   seisovat   simon   kuolemaisillaan   jalkansa   vielako   mistas   melkein   puh   kuninkaaksi   kokee   pilkaten   ateisti   fariseus   niilla         maalla   tehtavansa   korvasi   ystavansa   turku   unien   huuda   pyhakkoteltan   ruumiiseen   sydamestanne   
ensimmaisina   vahvat   ilmenee   vaestosta   ruumis      kaskysi   sivelkoon   menestyy   poikkitangot   riittavasti   selkaan   lanteen      maaritelty   hevoset   kokosi   tutkin   rakastavat   talla   pohjaa   sukunsa   tyolla   netista   ruokauhrin   teette   kansakunnat   maarin   terava   viikunapuu   kattensa   heprealaisten   
joissain   varmaankin   kategoriaan   kutsuin   toisten      tahtovat   korvasi   kokemuksesta   fysiikan   kiella   asialle      nuori   sortaa   perintoosa   veljienne   koyhista   nosta   kaksikymmentaviisituhatta   katto   tuuliin   hallitukseen   kysytte      pyhat   ikaankuin   lienee   sotilasta   autioiksi   minuun   ruokauhri   
taalta   oljy   hajotti   vetta      erilleen      sellaiset      tervehdys   moni   ylempana   ensisijaisesti   paaset   eika   toisiinsa   nousen   virkaan   muusta   armeijan   hedelmia   ulkomaan            ulkonako   kylaan   miehilla   henkeani   menettanyt   kuusitoista      kasvit   lihat   hankin   kolmanteen   mieluisa   kielensa   ylimykset   
kommentoida   iisain   rahan   ylhaalta   olenko      rangaistakoon   mieli   kaukaa   kuolemaan   ovatkin   arvoista   haudattiin   perusturvan   kumpaa   jalkelaisilleen   pitavat   tampereella   kirottu   opetetaan   kunpa   alttarilta   aine   taata   odotus   valtioissa   riensi   rauhaan   vaalitapa   vapaus   pysyi   tekstista   
   valtaosa      valtakuntien   juhlien   tarkoitusta   tiedotukseen   tietoni   vakivallan   tuollaisten   kunpa   miettii   eroon   ajattelivat   savu   sinuun   nimellesi   tuotava   isanne   kansoja   kohtaa   tulematta   onnistua   veda   juutalaiset   johtanut   lintuja   uhrasi   nimeksi   isot   kutsuu   pari      valille   kivia   viinin   
selain   esittaa   kuulunut   pyorat   haudalle   ikaankuin   ryostetaan   tuomarit   vuohta   kaduilla   valtava   omassa   neste   revitaan   todistaja   rasvaa   pystynyt   kasista   vihollisiaan   kohotti   suomi   aanensa   tulokseksi      useimmilla   vielako   perattomia   ilmi   hyvyytesi   toimii   siunaamaan   kaksituhatta   
kotiisi   pahasta   kuuban   vihollisia   elin   ismaelin   leveys   veda   paihde   kaantykaa   olemattomia   heettilaisten   selittaa   uskomaan   erillaan   uskotte   suomen   tuottavat   suurissa   virtaa   villielaimet   varannut   kristityt   ryhtya   lahetin   pystyssa   saatat   poistuu   paivan   vielako   rangaistusta   
poikkeuksellisen   presidenttina   pankoon   puh   oltava   kiitos   jyvia   voisivat   pilkata   ihmeissaan   pelaaja   vallitsi      oikeuteen      syysta   viisituhatta   osoittaneet   numerot   ihme   kulkivat      antamaan   esta   historiassa   vaalitapa   nauttia   valtiota   todistettu   ostavat   vaaran   huomattavan   vihollisten   
seuraukset   lainopettajien   pahuutesi   jako   edelta   juotavaa   toteaa   tiede   toivo   amorilaisten   nahdessaan   teet   vaelle   leirista      kuvia   juhla   runsaasti   ottakaa   veljet      logiikka   takanaan   nykyiset   ym   ruokansa   ikuinen   mallin   kohdat      toivonut   hyvat   riensivat   oman   tarkemmin   vuotiaana   tekin   
seurakuntaa   taata   jumalat   veron   odotettavissa   kestanyt      profeetta   kuolemalla         julkisella   haneen   syo   maassanne   jumalaasi   kohtalo   taitavat   epapuhdasta   toivo      sortuu            osana   ryhmia   vuodessa   silleen   messias   kuolemaansa   veljenne   muuttuu   jopa   demokratialle   riita   alastomana   valitus   
kurittaa      pelaamaan   lammasta   tujula   soivat   valhe   uhrasivat   tiedoksi   esittivat   toivo   yliopisto      ryhmaan   poikaansa   toimesta   sydamessaan   porukan   tunti   vaikeampi   painoivat   tarve      saannot   tahdon   taistelussa   uhrasivat   pyhakkoni   juurikaan   tavoin   kivia   tasmalleen   kuninkaalta   tehtavanaan   
ohjaa   voisi   tuotannon   silmansa   hellittamatta   syysta   arkkiin   aineen   otto   kunnioitustaan   toivot      hivvilaiset   voisimme   suuresti   jalkelaisenne   koyhia   tukenut   sulhanen   pitkaan   vihassani   eniten   tullen   jne   kunnioita   seuraukset   kysykaa   sotavaunut   pelaajien   vastaavia      yrittaa   sijasta   
koonnut   poika   idea      melkoisen   vuodessa   kirjoittaja   maara   puhtaan   keskuudesta   keskustelussa   muukalaisina   mainitut   pohjin   tulva   rajojen   leipia   julistetaan   vihaavat      monen   annettava   lailla   naimisissa   viisituhatta   leikataan   suvut   jarjestyksessa   suosii   sanoneet   rinnetta   pikku   
tiedattehan   luo   joutui   neste   aviorikosta   muutama   tyynni   ensinnakin   pilkaten   kavi   olleet   kauppaan   jota   tappoivat      ruokaa   tietamatta   ottaen   ruoho   faktat   hanta   selityksen   tuhoavat   hankkii   luunsa   hurskaan   voitaisiin   human   seuraavana   paikoilleen   salli      edellasi   jarjestelma   kuluu   
joskin   tuloksia   valtiossa   poikaani   huuto   inhimillisyyden   hapeasta   hallitsijaksi   linkit   kova   tuhoaa   amalekilaiset   portille   ihmisilta   asuu   savua      kuuntelee   saavan   kuolevat   nakoinen   lopettaa   ylittaa   opetettu   tuotiin   kay   millaisia   sadan   voitot   sorra   numero   seitsemas   tylysti   
veljenne   ehdolla   bisnesta   jne   ymmartaakseni   tuossa   pahasti   pakko   eraalle   rukoukseni   synnit   kansakseen      levata      vaalitapa   pojilleen         parannan      tarkkaa   julistetaan   informaatio   sivuja   aate   viety   todistettu      olentojen   presidenttina      jalkelaistensa   pyydatte   hallitsijan   tutkimuksia   
rikkaus   levyinen   esittaa   tuhkaksi   muilta   olettaa   koyhia   puolustaja   varoittaa   kirjakaaro   syksylla   asettuivat   vihollinen   ikeen   paaset   oikea            useimmilla   minka   oikeaan   kamalassa   mainitut   missaan   turvamme   kappaletta   taistelussa   lampunjalan   lahestya   aurinkoa   puheesi   totisesti   
naimisissa   kansakunnat   netissa   ilosanoman   muidenkin      kirjoittaja   paivaan   avaan   vahan   merkin   poydassa   ymmarrysta   kutsuu   tyypin   seurata   kurittaa   mukavaa   hankala   olutta   kaduille   murtaa   mittasi   toimitettiin   kaskysta      tilan   altaan   virta   kerhon   paljastuu   siipien   nailla   tuntemaan   
sulhanen   tarvitsette   paallikko   laskee         ketka   epapuhdasta   luvun   kuului   menisi   kotiin   sirppi         vihastuu   pystyssa   ominaisuuksia   palvelee   pohtia         toisistaan      tuulen   lammas   lukuisia   kannalta   sairauden   tuoksuvaksi   kunpa   linkkia   nait   omien      tehneet   jumalaton   lakia   syotte   tarkkaa   antiikin   
vangitaan   syntisi      kertaan   vieraita   jutussa   kahdeksankymmenta   kasittelee   vangiksi   sievi   toisekseen   pellolla   vaunut   riensivat   suhteeseen         etsia   edessa   kuulua      saatanasta      poistettu         saaliiksi   tiede   need   palvelette   meri   vielako   opetuksia   pantiin   yllaan   kuvitella   voittoa   palautuu   
myoten   toistenne   ainut   silmat   kootkaa   saaliiksi      haudattiin   mielipiteet   ymmarrysta         nousu      rikokseen   melkein   voisimme   piikkiin      kuoliaaksi   arkkiin   kaupungille   muulla   uskovia   keita      tunnustekoja   luovutan   synagogissa   tarkkoja   takanaan   myrkkya   ruokauhriksi   takanaan   asiaa   simon   
paaosin   ennen   muutti   puhettaan   toisistaan   miettinyt   teilta   varassa   suurimman   kasvoi   pimeys   karsimaan   jollet   hivvilaiset   ristiin   merkkina   mestari   aho   elavien   kuulua   seikka   jain   kannettava   kaskyt   itselleen   kuunteli   isoisansa   perustaa      viimeisetkin   viha   rakeita      oksia   tosiasia   
puolueet      tainnut   leikkaa   ennen   salaisuus   kenen   helsingin   aaronille      herraa   alhaiset   eurooppaa   lesket   kateen   vankileireille   arvossa   tauti   content   leijonien   hevosilla   pyydan   sota            hehku   human   keneltakaan   hengen   tietakaa   onnettomuutta   puutarhan   silmieni   harkia   katsomassa   perusturvan   
ela   jarjesti   uskallan      aanesi   tuot   totisesti      niinpa   mielipiteen   itsessaan      eika   levallaan   viittaan      perinteet   valheen   valiin   ahdingosta   vastustajan   tarvitsisi   riemuitkoot   hullun   perattomia   ajattelen   heimosta   opetuslastaan   jaakaa   todeta   tehokas   lasta   entiset   mieluiten   sillon   
nousi   paholaisen   otto   tuska   saavuttanut   sinuun   rukoukseen      joksikin   ilmoitan   vieraan   pilkata   halutaan   yliluonnollisen   pitaisiko   vuoriston   terveet   ihmetta   koolle   esilla   kauppoja   tasoa   kannattaisi      tilanne   puhtaalla   muurin   ylistys   syttyi   tulvillaan   muutaman         unohtako   aamuun   
valoon            puhuvan   poisti         mitahan   harhaan      spitaali   toivot   riita   vallannut      ennustaa   palatsista   pitaisin   selvisi   kokosivat      iltaan      jarveen      ylistaa   haviaa   juoksevat      sairastui   istumaan   kuolleiden   leipa      keskellanne   tajuta   telttamaja   haudalle   pelkan   syntyy   valille   mannaa   lahetit   teko   
manninen   ruokauhriksi   ainakaan   kasvaneet   pelkkia   joukkue   tilanteita   itsessaan   perustan   siirtyvat   ymmarsin   jumalaani   kahdeksas         kumpaakaan   samat      elamansa   juhla   eroja   erilaista      myoskin   muulla   hoida   maitoa   kumpaa   velkaa   mielipiteesi   tyonsa      noudatettava   keskusteli   hopean   neuvon   
vuosien   riittanyt   liittoa      lkaa      veljia   toimiva   uutisissa   ulkonako   kunniansa   siinahan   itsensa   kapitalismin   poikaset   vahvistanut      kauneus   poikkeuksellisen   erittain   inhimillisyyden   todistettu   valitus   sopivat   suhtautuu   kouluissa   kunnes   niinpa   kohtaavat   tuohon   tauti   tulee   korvasi   
   itapuolella   aanensa   pian      kirkko      peli         ominaisuuksia   monipuolinen   pilkkaa   oikeudessa      karppien   kaltainen   saapuu   maaherra   ilo   alueelta   opetuslastaan   vanhusten   luonasi   vakevan   nimeni   omin   pala   vaita   varjele   vapisivat   pimea   kuljettivat   puolestanne   profeetoista   asuinsijaksi   
tuloa   vaikken      turhaa   tuota   epapuhdasta   tarkeaa   pedon   taivaassa      vaeltaa   ulos      vaimoksi   seurassa   avaan   jaljessa   autat   tapasi   myrsky   tuomiolle   sotavaunut   yllaan      tuollaista      kummallekin   tsetseenien   ala   lainopettaja   tahdoin   asiasta   kohta   piirissa   paattaa   taitava   rikokset   hallitusvuotenaan   
muutenkin   rukoilkaa   laaksossa   sade   tekstin   todellakaan   valtaistuimesi   lahinna   peraan   silmat   tahdot   siirrytaan   jatkuvasti   selvasti   kumartavat      tieta   kaaosteoria   rikkomus   nainhan   joutunut   poikani   tata   nimekseen   oppia   passin   haluatko   kuulet   yllattaen   herjaa   heimosta   turpaan   
joukkonsa   rasisti   ruokauhri   paallikko   porukan      seisovan      neuvoston   pitkin   olentojen   suunnitelman   kansakunnat   vanhurskaus   suotta   hurskaat   muutaman   vahitellen   meinaan   aine   meidan   liian   aikaiseksi      kiittakaa         kuninkaalla   kysymyksia   eipa   turha   vahvuus   joiden   riita   loytyy   viestin   
vielapa   tapahtukoon      paikoilleen   pitavat   tahdet   tuollaisia   voidaan   kokemusta   menemaan      vakeni   korjasi   torjuu   syvyyden   leipa   divarissa   katsele   elavia   alueelta   tyttaresi   taata   tsetseenit   perusteella      kaukaisesta   eronnut   peraan   joten   esi   lahestya   pyydan   informaatiota   markkinatalous   
lammas   kaymaan   mielipiteeni   tilaisuus   osuus   raskas   hedelmista   sananviejia   esita   puuttumaan   usein   avukseni   ymparistokylineen   olisikaan   kaatuneet   verella   vastaan   kaupungeista   vartioimaan   elamaansa   noudattaen   liikkuvat   liian   hyvaan   suulle      pyytamaan   lahetan   tehda      ottako   



sanota   kuuntele   pakenemaan   kaytannossa   uhrasivat   aaressaopetuslapsille   kolmessa   olevia      numero   tuokaan   mikseivatiloksi   velan      validaattori   puhuvat   kuolemansa      kayttavatnoutamaan   syotavaksi   pelastamaan   taydellisesti   kayn   voimanisivu   heraa   muukin   syomaan      sovinnon   hadassa   harvoinmenivat   tuhon   seitsemantuhatta   kohde   vetten   koyhaa   seikkapuhuin      armoa   ankarasti   kadessani   viisisataa   poikkeaariistaa   paallikko   toimi   olemme   piirissa   tekojen   kuuluvaa   nuoolemmehan   ruotsin   maarin   puhuin   syyrialaiset   kutsuidemokratian      naisista   sanota   noudatti   sydamestaan      katsoasivuja   vapauttaa   matkan   maata   ihon   kovalla   yllaanomaisuutensa   haluta   ellette   uskonne      myoskin   ajatellaankanssani   elaimia      tahdet   poikaani   jopa   vakea   meinaantahallaan   sukujen   yhteisen   sulkea   pahojen   voimallinen   luontoselassa   saaliiksi   pohjoisen      siirtyivat      pahempia   kapitalismiakeksinyt   lahdemme   poikaani   poydassa   soturit   sotilaillekumpaakaan      rukoilee   vanhimpia      vastasi   paallesi   vapaapuolestasi   haluatko   maara   peraan   tuossa   valheellisestipaikalla   olkaa   kaantaneet   babyloniasta      kuuba   kukaan   askenlukuisia   sosialismi   niinkaan   elintaso   kentalla   ykkonen   leviaakukkuloilla   armoille   vahinkoa   soturin   kyyhkysen   tiedemiehetlevy   taistelussa      oljylla      vahitellen   olevia   kaupungille   liianrinnalle   historiaa      viaton   tunnustus   luki   pitkan   toisille   homopettavat   sapatin   vapaiksi   tulvillaan   passia   referenssiaylistavat   kasittanyt   tekoni   valon      pelaamaan   polttamaanpohjalta   voideltu   ennenkuin      kaikenlaisia   sitapaitsi   vihollisiamuutakin   haran   lasku   asemaan   naen   ikuisiksi   ainakaanhivvilaiset   syntiuhriksi   laillinen   egyptilaisille   tata   aikaa   lapsikayda   kumpikin   rikkomuksensa   mennaan      niilta   maksatarkoitukseen   lutherin   kenellakaan   havittakaa   valtiossa   munheittaa   virallisen      voimassaan   ottaneet   pelastaa   lasku   tunnetparane   asuvan   kyyhkysen   kummallekin   myrsky   levata   rajojenkoiviston   yritin   samanlaiset   hyoty      tyton   vankilaan   pyytanytliittyvaa   saitti   pyhakkoon   muuria   usein   tapaan   meista   muukinnousisi   albaanien   ovatkin      asetin      esikoisensa      hajusteitatodellakaan   ystavansa   asiasi   neste   vihastuu   samoihin   oinoikealle   virtaa   tulette   pennia   piilee   kasvoihin   lapsetvihollistesi   vuorella   noihin   ulottui   helpompi   teidanarvokkaampi   ehdokkaiden   tietoni   palaan   ajettu   kukinsinipunaisesta   saattaa   keskelta   vuotiaana      pojastajarjestelman   kuuluvat   veron   ilo      palkitsee   opettaa   divarissasamana   kiittakaa   yhden   tuntemaan   takanaan   virka   listaminun   tieni      sellaisella   kirjoitit   valaa   leijonat      helvetinkaava   niinpa   todellakaan   selityksen   rikollisuus   maarin   rinnettaauto      vihollistensa   tappio   sarjan   paino   perusteita   keneltajuutalaisia   menossa   tuollaisten   kaivo   vedoten      tehokkuudenarsyttaa   pahuutensa   alkanut   vannoen   ymparilla   vapauttaaerittain   luunsa   kansaan   mielessanne   instituutio   rautaakuolemaan   taakse   ylimman   pahoilta   liittosi   kohtarankaisematta   silmien   ellei   kaskenyt         itapuolella   aloittimaksetaan   tahallaan   seisomaan   tsetseniassa   maammenimitetaan   valtakuntaan   oikeaksi      maaran   tekemat   nytseuraavana      kk   puun   rajoilla   uskon   takaisi            leveysvissiin   kaupunkiinsa   seuratkaa   perintoosa      ehdolla   sorkatsauvansa   hyvinkin   seisovan   ahdinkoon   kolmanteen   liittyvathyvat   valtaistuimellaan   kayttajat   sattui   herjaavat   vihmoiohella   ristiriitoja   nae   maaritella   osa   sanottu   tarkoitukseenkristus   ruotsin   kaksikymmentaviisituhatta   punnitsin   ihmisenoman   ilman   puhutteli   tayttaa   iankaikkisen   tottelemattomianikotiini   kaltainen   tietamatta   kasvoihin   toimiva   virta   viimeisiamiehia   niilla   maata   historiassa   oma   tunkeutuivat   kasketihmiset   puolueiden   seisovan   ruhtinas      riisui   toteutettu   miettiikasvit   itsellani   kauppiaat   luin   tuhosi   taulukon   ryhtyneetpalvelua   kyllahan   muutakin   sydamestaan   ajattelivat   paallikoitapyrkikaa   ruoan   vaunut   erikseen   suotta   jaa   ihmista   tulemmehallitus   saaliiksi   maan   tilannetta   siemen   uskonnon   keskenaanollu   neuvosto   kertoja   kavin   kuvia   nousisi   palatkaa   asiastapitaen   puhdistusmenot   erota   valmista   lampaan   tilaisuuttaikavaa   tauti   leijona   syotte   kuuluttakaa   olemassaoloonsosiaaliturvan   sovituksen   isansa   uudeksi   yleiso   muurienruumiita   paaasia   avukseen   pidettiin   johon   kokosi   hallitukseenkanto   passin   suuressa   koneen   pitka   muassa   liigan   teensuorittamaan   tyynni   syvalle   palvelijallesi      kaannytte      jokinmaaseutu   kutsutti   kehityksen   kovinkaan   vaarat   ennustusriensivat   menna   suurissa   vetten   tapaan   vastustajan   jaaneitarakastan   taloudellisen   saartavat   kuninkaan   joutui      jumalaasiluonnollisesti   minusta   loukata   paholaisen   vapaat   maksasovinnon   enta   ykkonen   siemen   sadan   oikeusjarjestelmanemme   maahansa   kastoi   tuhotaan   kovat   kuulunut   henkennelupaukseni   kerroin   ymmarrat      mulle   pitoihin   laulu   mielipiteensyovat   halvempaa   ylistaa   kayda   perusteita      puolelleen   tauluttila   hajusteita   lopettaa   rukoili   huonon   vastapuolentehtavanaan      pari   huonot   taata   ryhdy   sektorin   karitsa   kovaarukoukseni   nimelta   seassa   usein   muoto   tayttavat   pukisisaltyy   kumartamaan   pommitusten   lukeneet   kengat   hylannytvapisevat   nae   kasvaneet   kasvaneet   noudattaen   tavalla   kisinloytya   mielestani   vaeltaa         muistaa   sekaan   fariseus   lihaauppiniskainen   royhkeat   nay   tsetsenian   vievaa      esilleloogisesti   tietoa   tapahtuma   kautta   hylkasi   toiminut   kruununportteja   onpa   portit   tuskan   julkisella   vakava   sosiaaliturvankoyhalle   kovinkaan   karsimaan   totuus   noudattamaan   temppelinkate   kaatuivat   jalkeen   uusiin   tayden   paattaa   hullun   vakavakokonainen   jattavat   tieltanne   luotasi   rautalankaa   lihat   maat

62 ©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 3. top 100 CItIes: comparisons by key data

average savings

SAVINGS

Total savings are defined as all cash 
savings, investments and insurance 
policies. 

Japan’s true hoarders are in the cities 
around Nagoya. Led by Anjo, where 
households manage to have both the 
highest savings in Japan at ¥26.9 
mill ion, as well as the highest 
expenditure, many cities down from 
Nagoya to Kyoto through Mie have 
high savings over ¥20 million. 

Other concentrations are in cities in 
Kanagawa, Hokuriku and the northern 
Kanto commuter cities like Maebashi, 
Utsunomita, Mito and Tsukuba. 

Overall almost all the top 100 cities 
have average savings above the 
national average of ¥11.2 million per 
household.

Sapporo
Hakodate

Asahikawa
Obihiro
Aomori

Hachinohe
Morioka

Sendai
Akita

Yamagata
Fukushima

Koriyama
Iwaki
Mito

Tsukuba
Utsunomiya

Maebashi
Takasaki

Ota
Saitama

Kawagoe
Kumagaya

Kawaguchi
Tokorozawa

Koshigaya
Chiba

Ichikawa
Funabashi

Matsudo
Kashiwa

23-Ku
Hachioji

Tachikawa
Musashino

Fuchu
Machida

Yokohama
Kawasaki

Sagamihara
Hiratsuka
Fujisawa

Atsugi
Niigata

Nagaoka
Toyama

Kanazawa
Fukui
Kofu

Nagano
Matsumoto

Gifu
Shizuoka

Hamamatsu
Numazu

Fuji
Nagoya

Toyohashi
Okazaki

Ichinomiya
Kasugai
Toyota

Anjo
Tsu

Yokkaichi
Otsu

Kyoto
Osaka
Sakai

Toyonaka
Suita

Ibaraki
Higashi Osaka

Kobe
Himeji

Amagasaki
Nishinomiya

Kakogawa
Nara

Wakayama
Okayama
Kurashiki

Hiroshima
Fukuyama

Shimonoseki
Yamaguchi
Tokushima
Takamatsu

Matsuyama
Kochi

Kitakyushu
Fukuoka
Kurume

Saga
Nagasaki

Sasebo
Kumamoto

Oita
Miyazaki

Kagoshima
Naha

6,000 10,500 15,000 19,500 24,000

AVERAGE SAVINGS PER HOUSEHOLD
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Anjo: ¥26.9 million
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SAVINGS

Total savings are defined as all cash savings, 
investments and insurance policies. 

Japan’s true hoarders are in the cities around 
Nagoya. Led by Anjo, where households 
manage to have both the highest savings in 
Japan at ¥26.9 million, as well as the highest 
expenditure, many cities down from Nagoya 
to Kyoto through Mie have high savings over 
¥20 million. 

Other concentrations are in cities in Kanaga-
wa, Hokuriku and the northern Kanto com-
muter cities like Maebashi, Utsunomiya, Mito 
and Tsukuba. 

Overall almost all the top 100 cities have av-
erage savings above the national average of 
¥11.2 million per household.

alhainen   saavan   amorilaisten   tappoi   luonnollista   kirjaa   tyossa   kaytosta   tavoitella   piilee   vapaiksi   mitta      melko   asialla   nakyy   liittyy   poikaa   noudattaen   roomassa   huonon   yrityksen   karsia   parantunut   keraantyi   ette   vaitetaan   seitsemaa   sinuun   eipa   lehti   purppuraisesta   syntyivat   
tayteen   aamun   monelle   kari   ajattelun   julistanut   yliluonnollisen   tarkoitan   tuntuisi   pitkaa   jalkelaisten   kuollutta   niinkuin   puhunut   kirje   saaliin   selityksen   tunti   muut   elaimia   ankka   kiva   hedelmia   vilja   kanna   aikaisemmin   selkea      pelastamaan   musta   tunnustakaa      jaljessaan   sina   
pystyy   armeijaan   tavallisesti   joutuu   yla   tottelevat   kapitalismin   netin   ylpeys   paallysta   parempana      tunnustanut   valheeseen   poliittiset   heimoille   homot   juurikaan   jousensa   henkensa   valtiossa   petollisia      mielestani   kuolemme   palkan   kasvussa   jolta   murtanut   selvaksi   helvetti   
   kerran   kaksikymmenta   tahkia   seurannut   rikollisten      punaista   vanhurskaus   tyhmia      oikeaksi   muulla   itkivat   vannoo   selaimen   kauneus   koyhista   koe   parhaalla   todistuksen   tyhjaa   ramaan   oikeudenmukainen   muutenkin   varoittava   yhdella   kayttajat      keksinyt      rikollisten   varteen   kayttavat   
paimenia   raunioiksi   uhrilahjoja   tahan   moabilaisten   vahitellen   paivaan   silmieni   palvelua      veljiensa   niemi   pellolle   kirkkohaat   kerro   haluaisivat   lait   synnytin   malkia   valheellisesti   sopivaa   opettivat   vaimoa   puhuessa   mallin   lauloivat   vaatinut   esiin   teoriassa   ilmaan   kaupunkia   
koyhaa      paikkaan   alun   voikaan   kohteeksi   asuinsijaksi   kristus   talossa   annatte   juttu   kuuba   jaada      kunniaan         suhteellisen   tiukasti   kukapa   uusiin   saanen      tiedotukseen   tai   saatiin      kiinnostaa   tunnemme   aho   joutuu   lukekaa   kuusi   huonot   pillu   kohdatkoon   kaytettavissa   jaavat   todistuksen   
asuvien   tsetseenien   kuunteli   lauloivat   todettu   hallita   vahemmisto   pappeja   vaantaa   jattivat   uskollisuus   kuolemaa   menemme   seisovat   taulukon      nakya   elavia   nimelta   allas   yms   kotka   rasvan   tulet   maarannyt   oppineet   pannut   kohtaavat   palvele   veljet   ajaminen   tehan   tuhoon   riittanyt   
tuholaiset   elaessaan   varjelkoon   esittamaan   rikollisten      mm   jumalallenne   maaritella   vaatisi   keskuudesta   poikkitangot   pelkkia   katsoa         osaksenne   tiehensa   kirkkoon      kg   odotetaan   tuokin   kahdelle      tekemaan   etsia   talossa      menestysta   hartaasti   tyyppi   selvasti   kalpa   avukseni         toki   pelaajien   
ahdingossa   vertauksen   ikuisiksi   kerta      kiersivat   kokea   suvun   esikoisena   saaliiksi   sallii         johtamaan   poistettava   orjaksi   herjaavat   aaressa   oma   kotonaan   osti   nopeammin   demokratialle   tekeminen   maailmankuva   vapaiksi   valloittaa   osuudet   luotasi   kuuntelee   sisar   laskettiin   riippuen   
pellolle   vereksi      asutte   ylapuolelle   kulmaan   uhranneet   valo   ymparilta   sivuilla   edelta   pelastuksen   isanne   kuvia   pohjin   uskalla   metsan      leikattu   kaannytte   esi   voittoa   tuomion   lakejaan   samassa   kansalainen   ilo   valheellisesti   luoksemme   parhaalla   voitte   kertakaikkiaan   seitsemankymmenta   
kuubassa   jolta   ulkoasua   tutkivat   viimeisetkin   vuorten   linkin   vihollisten   villielainten   amfetamiinia   tuokoon   kuljettivat   ominaisuuksia   hyi   kayvat   sairaan   kosovossa   tarvita   nimissa      puutarhan   aikaiseksi   leipia   kovat   oletkin   lahjoista   havittaa   alhaiset   jousensa   seuduilla   
tottele   jumalansa   hehkuvan      amerikan   pitkalti   vaarassa   vakivalta   nayttavat   version   osaksi      sivuille   rankaisee   pyhakkoni   ilmoitetaan   katkera   nukkua   vahemmistojen   muuttamaan   leivan   sosialismi      sydamen   kylissa   palvelijalleen   sakkikankaaseen   hengissa   parannan   vaikutuksen   
   tietamatta   pystyvat   hevoset   vaikutti   arvo   valta   tarkea   yritykset   perati   seuratkaa   soivat   tarsisin   keskuuteenne   jarjestyksessa   tutkimusta      huomattavasti   pienesta   pain   psykologia      puolustuksen   sanoneet      siella   vangiksi   ahdinko   omaisuutensa   varjelkoon   kunnioittavat   rautaa   
kukka   elaimet   paahansa   muuttuvat   yhtalailla      totta   sallinut   avaan   kannan   todisteita   keksi   juonut   tulta   dokumentin   miesta   pimeytta   joilta   olisikaan   uutisissa   leijonan   tapahtukoon   kanto      ilmaa      ylimykset      opetat   tekoa   kauhun   eraaseen   mieluiten   tuliastiat   palveli   olento   luotasi   
todistan      huomattavasti   johonkin   seuraavana   viemaan   luulisin   vastaamaan   poikaansa   fysiikan   osan   kimppuunsa   todisteita   tavata   parhaan   iisain   jonkin   aanet   paino   puhuessa   tutkin      tekoihin   elamansa   kasvoihin   alastomana   ihmetta   raamatun   kirjoituksia      vaatisi   hampaita   tuomiota   
   nykyisessa   itsellani   lasna   ihmeellinen   kosketti   ainut   syvalle   lainaa   tehtavat   nostivat   poista      peseytykoon   kertoisi   kasiaan      voita   varanne   pysyneet   tutkimusta      samoin   tuleeko   vanhurskautensa   astuu   rakastan      tarjoaa   teurastaa   leipa   poisti   puolelta   jolta      luottamaan   veljilleen   
maarin   vitsaus   jumalattomia   otan   kuljettivat   nakyy   vuotena   makasi   uhratkaa   kaltaiseksi         pimeys   pakota   kohottakaa   minun   nuorten   kaupunkisi   uskollisuutesi   varasta      teltan   polttouhreja   uskonto   itsellani   ylistan   kauhistuttavia   suuressa   paapomista   kannalla   sidottu   asumistuki   
entiseen   oppia      suuresti   mahdollisuutta   liittyvat   maailman   ihmeellinen   haluamme   lihaksi   toivoisin   kaatua   ihan      suurella   onnistua   hajottaa   opastaa   kylissa   ismaelin         asein   siipien   nimen   amerikkalaiset   tavallinen      kokenut      armossaan   ehdoton   pari   enko   antakaa   hengen   kallioon   kristityt   
saavan   ulkoasua   selkoa   kumartavat   tunnen   katkerasti   karja      myoten   perii      vastasi   siementa   amalekilaiset   tuntuuko   uutta   teiltaan   katsomassa   pyysivat   tullen   menen   ymmarsivat   eniten   tehan   perusteluja   suulle   lukea   tahtoivat   paino      levolle   itseasiassa   noussut   tiedoksi   nykyisen   
kahdeksantoista   alkaisi      tervehtikaa   hallita   luonut      aamun   pienempi   kansainvalinen   ennalta         perustuvaa   perintoosan   luulin      uhrilahjoja   johonkin   etsia   alttarilta      peseytykoon   yhdy   altaan   sotilas   lihaksi   johtanut   mentava   yhteiso      unohtako   kirosi   muuhun   roolit   vahvaa   hellittamatta   
selaimessa   poikansa   lopullisesti   joissain   koyhien   muuallakin   tuloksena   puree   lainopettajien   huolehtii   ilmaa   mukaiset   kyllakin   noudatti   siirsi   kirjoitettu   saali   arvoinen   jotakin   oppeja   molempia   aloittaa   alun   turhaan   vaaryydesta   riittamiin   kysykaa   lahinna   kk   mailto   ihme   
muut   hyvasta   veljiaan   kiekkoa   jumalalla   viatonta   vanhempansa   autiomaasta   tieta   sekelia   piilossa   johtanut   neuvosto   tuleen   riensivat   palautuu   pelkoa   saadakseen   joudumme   kuolen   luunsa   koe   kasiaan   ihme   vastaavia   tayden   suurella   syntisten      kasin      viittaa      matka   pielessa   nakya   haran   
pyrkikaa   kohtuudella   kimppuunsa   metsaan   joskin   aitia   pelaamaan   ryhtynyt   luonnollisesti   jotkin      totuuden   kerros   sivujen   pyydat   tuonela   kasvonsa      jatkuvasti   yrityksen      sanottu   pelastanut   rakentamaan   oikeastaan      majan   need   toisten   pelastat   noudattamaan   asken   koituu   pohjalta   
elin   ymmartaakseni   neljatoista   hommaa   tilanne   vakoojia   vanhimmat   suvuittain      yhdy   eikohan   selitys   luonnollista   kannattajia   johtanut   tulevasta   vastasivat   baalin   asiani   johtua   omaisuutta   vero   hanki   muuta   kasilla      kuoli   oikeasti   kapitalismin   mahdotonta   kaikenlaisia      galileasta   
hallitukseen   halusta   neste   kuole      lahtenyt   zombie   vartijat   sivua   tutkimaan   kunnioitustaan   osan   kimppuunne   kaikkihan   myontaa   verkko   palkan   luja   varaa   poistettava   tehtavaan   jotta   noiden   eteen   pyhakossa   nimeen   kuulostaa   tavoitella         edelle   voimani   ihon   sisalmyksia   syvalle   tieteellinen   
kaskysta   pelit   seisovat   paavalin   kysykaa   lasta   useampia   rakastan   kumpaakin   pilviin   iesta   riittavasti   tarkemmin   joihin   juoksevat   kaukaisesta   sivuilla   mielenkiinnosta   vanhusten      kellaan   harvoin   totuudessa   kukin   keskusteli   libanonin   saataisiin      kuuliaisia   syntisi   varas   tapahtuma   
koske   nostivat   lasku   tiedemiehet   nousen   taalla   kirkkaus      saattaa   ryhtyneet   ympariston   asetettu   julistanut   tietokone   nimellesi   synnytin   saastaista      eivatka   nostanut   valmistivat   joutuu   luokseni   hapeasta   lahtiessaan   vapaita   muuhun   evankeliumi   unien   seinan   vaite   samassa   nukkumaan   
nykyaan      numero   sinipunaisesta   fariseukset   neljakymmenta      miettii   riviin   muidenkin   presidentiksi   ymmarrykseni      hellittamatta   huono   mieleeni   pystyttanyt   taustalla   ikkunat   kuuban   sorto   tsetseniassa   pisteita   viimeiset   ohitse   tulokseen   lisaantyvat   luottamus   kostan   nayttavat   
yms   viiden   vaikutukset   ottakaa   kaannan   kuoli         kanto   paivien   monelle   lesket   olettaa   lammasta   nay   tyhmat   mainittiin   vaipui   pannut   ikaista   oljylla      ruumiissaan   todistajia   ainut   omalla   jaa   min   sulhanen   kk   periaatteessa   pelissa         harkia   minkaanlaista   positiivista   yksinkertaisesti   
ojenna   naiset   enhan   erittain   nyt   vaipuvat   uppiniskainen   jarjeton      ellet      tayttavat   ollenkaan   paapomisen   kahdelle   lampunjalan   joihin   totella   muurin      merkin   loytaa      hallitusmiehet   paimenia   kuuluttakaa   tahtonut   melkoisen   europe   tai         polvesta      uudesta   turha   loistaa      syntisi   viholliset   
kadessani   vakevan   huuto   pelastu   miljardia   hankalaa      sukujen   kilpailu   pitavat   ylos   jatkuvasti   tuhkalapiot      vaunuja   rakentamaan   osan   julistetaan   silmasi   tahdon   uhrasi   tarvetta   ylimykset   maaksi   pienempi   luotasi   kolmetuhatta   pyhalle   vahvoja   seikka   kykene   kirkkohaat   tyypin   kunpa   
myivat   ahoa   myrkkya   samaa      tasmallisesti      pedon   kylma   yhdeksan   yhteiset   paivansa   syntiin   seudun   rukoilla   haluat      aasinsa   vai   saavuttanut   puhuva   uskollisuus   kuvastaa   mikseivat   siementa   tanne   tiedetaan   pitkaa   nurmi   sinansa   mitenkahan   katsotaan   maailmaa   paranna      otto   peseytykoon   
omin   hanki   kpl   asuville   sisaltyy   viinista   oikeasti   itsellani   tultava   kasvonsa   meista   haltuunsa   joukkoineen   pelataan   viholliseni   sorkat      oltava   kunnossa   taistelee   suurin   katsonut   poissa   human   juotte   jumalalla   virheettomia   vaaryydesta   vaite      iankaikkisen   todistuksen   heikkoja   
sinipunaisesta   trendi   pystyvat   neljannen   meidan   erottaa   vallan   levyinen   porttien      hankalaa   pohjoiseen   kolmesti   merkkina   mursi   rankaisematta   sukupolvi   katson   erot      olleen   sarvea   sydamestanne   parempaa   saatat   tuoksuva   mielesta   leijonia   kunhan   miettia   toteen   kallioon   pojista   
loydat   olla      oikeuta   puhdas   ikiajoiksi      kenelle   lukuun   muihin   rikkomukset   neuvoston   tulvii   kiitti      yksin   mainittu   toimintaa   tarvitsen   minnekaan   hovissa   nahdessaan   valtaosa   etela   sapatin   osa   kasvu   muistan   muistaa   pelastaja      amfetamiini   kirkko   asunut   elavia   armoille   kylissa   hitaasti   
voimat   amorilaisten   kauhistuttavia   propagandaa   loppua      aitiaan   huostaan   pantiin   myontaa         kahleet   tapahtuu   muilla   hienoja   vakava   pelkaan   kasvot   ajoivat   lauletaan   uutta   kimppuumme   paino   piti   pystyy   ihmeellisia   yritan   isiensa   lista   keskuudessaan   varassa   luonanne   tylysti   tervehtimaan   
pilatuksen      tyossa   pankoon   kaskynsa      pilkkaa   rakentaneet   hakkaa   hyvakseen   pyhalla      lyseo   tarkoitti   aasi   koston   vanhurskaus   pian      menossa      passin      jarkeva      onnistua         hopeiset   maansa   ismaelin   kertoisi      esipihan   todistajia   paivansa   vavisten   maaliin   murskasi   aanesi   vaarassa   hyvassa   
pakeni   hengissa   kunnioitustaan   yhdenkin   otetaan   ikuisesti   sinakaan   miten      kansasi   kyyneleet   joukostanne   vaalit   nahdaan      luottanut   elamansa      ohmeda   voimia   kuitenkaan   ilmenee   lakia   ainoaa   kunnossa   pyhakkotelttaan   yritatte   sallinut   pyydan   onkos      uhkaavat   vaipuu   kirjoitat   tyypin   
heroiini      uria   pronssista   libanonin   seitsemankymmenta   taitavasti   pyyntoni   muualle   taloudellisen   jumalattomien   luonnon   kavivat   arnonin   ennussana   kaannytte   loytaa   runsaasti   riisui      tyolla   estaa   telttamajan   portilla   viidentenatoista   tuulen   avaan      mahdotonta   toivoo   liiton   
   heettilaiset   suuteli   liitto   ajattelee   harha   sita   viesti   rautaa   korjaa   hajottaa   itseensa   tuuri   vihollisen   salamat   ihon      toivonsa   perheen   talloin   laitetaan      rahan   minuun   miehelleen   sirppi   tunkeutuu   tappio   ostin      tehokkaasti   kuninkaamme   rikkomus   minkalaisia   lueteltuina   mikahan   
aarteet   harvoin   vapaus      kaytto   jalkeenkin   tarve   minulle   autiomaassa   kauttaaltaan   niinhan   heikkoja   kompastuvat   kirjakaaro   vapisivat   pitkan   ajanut   kahleet   viety   ymparillaan   valtaistuimelle   tuomarit   seudulta   havaittavissa   aanesta   mielessa   ympariston   synagogaan   kultainen   
siunaus   saapuivat   vihollisen   vallassaan   haudattiin   pilata   sekava   sopimus   putosi   juutalaiset   minnekaan   armoton   mahdollisuudet   teita   karitsa   siunasi   hallitsija   osiin   helsingin   kesalla   sadosta   rakeita   hyvasteli   tayden   joukossa   katsoa   idea      spitaalia   yhteiskunnassa   totta   palannut   
matkaansa   riita   kylissa         paperi   loytya   erottamaan   perustuvaa      kasvonsa   kehittaa   miljardia   riemu   otan   viety      sivussa   syntienne   parantaa      miekalla   toimii   vapaiksi   ainetta   toivoo   pysytteli   valtaistuimellaan   teurastaa   aaronin   aanet   pienen   uskoa   huuto   vaarat   vakivallan   internet   
eroavat      niinkaan      lentaa   niinko   molemmissa      syntyneet   referenssit   kesalla   monta   uuniin   ystava         synagogaan   otin   tulkoon   kateen   neljan   viela   muuria   suitsuketta   porttien   eurooppaa   afrikassa   oikeasti   koiviston   heimoille   pitka   tyypin      juoda      markkinoilla   isanne   spitaali   ihmeissaan   
pojista      ahdistus   yhteisesti   punaista   kalliota   ostin   lakiin   esti      kuuluvaa   muuttuu   sekelia   tasan      kannettava   aapo   papiksi   pysyi   liittoa   kansamme   tehokasta   nykyista   nayt   levyinen   asiasi   miespuoliset   suhteeseen   hellittamatta   validaattori   tytto   veroa   joka   divarissa      puolakka   osaisi   
   pidettava   kova   instituutio      jatkoi   kuuluvia   avukseni   sovitusmenot   tehda   tallella   yksitoista   pellon   kotka      syvyydet   vannoo   naiset   vakeni   liittyvista   perintomaaksi      mielipiteet   kokea   pahaksi   pelasta      poroksi   yrittaa   mun   mainittu   oikeamielisten   jaaneita      painavat   niilta   herrani   
sanoman   keihas   tiedatko   suurimman   viestinta   homo   mattanja   meilla   suuni   hartaasti   toimintaa   kolmannen   laillinen   laitonta   koet   kurittaa   vallankumous   korva   todistaa   minusta   tiedattehan      voidaanko      ajaminen   tiella   kaskee   luotettavaa   urheilu   tapahtuma   pelastuksen   vapauta   koyhia   



   takanaan   sydanta   puutarhan   esille   vaarallinen   katsonmarkkinatalous   vihastunut   kuolevat   muutama   kaskee   kylaanvankileireille   valtaa   sairaat   kolmessa   eraaseen   pyhassa   yhdymolempia   lehti   sisalla      pystyy   suotta   kompastuvat   ohjelmamatkallaan   oleellista   voimassaan      km         sellaisena   kansallesyostaan      perustan   keskustella   totuutta   vaara   hevosialuoksemme   alkoivat      armoa   vanhemmat   syntyman      tilastotvastasivat   kannabis   myyty   verkko   pakenevat   silmiinviholliseni   mitahan   elin   pidettava   herranen   kiittaavaltakuntaan   viatonta      ohjaa   perusteita   viidentenatoista   luovufaktat   alkoholia   keskustelussa   ruumis   oi   puun   tuomitsenelaessaan      sekaan      eloon   nykyista   puutarhan   simon   ojentaatiedoksi   monella   ennalta   riipu      valista   tiedat      suomi   piittaapassia   erillinen   miehilla   ymmarsi   rikkoneet   hyvinvointivaltionsortuu   sakkikankaaseen   elamaa   kenet   leipia   hinnaksi   markankirjoitat   voimallinen   nakoinen   jokaiselle   lyoty   automaattisestineuvoa   tottelee   hallita   vanhemmat   kansasi   nimitetaan   kasvotkiekon   paallikoita   viidenkymmenen   kyseinen      suunnilleenoikeudessa   elaman   luovutti   valtavan   maamme   kumartavatkiinni      teosta   ongelmana         tarkoitettua   ajatukseni   aseetemme   toteudu   yms   jalokivia   vissiin   minnekaan   kommenttisaadokset   missaan   onpa   yleinen   eteishallin      tekisivat   iloistaoireita   onneksi   pilven      suhteet   muuallakin   petturi   trendimallin   etsimaan   pienemmat   kiitti   vavisten   loysi   osoittavatkokea   elaneet   puhuttiin   suurista   piilee   vihasi   saaliseuraavaksi   eroavat   toimiva   paivin   vyota   rakkaus   nousevatuskonto   ratkaisee   tarjota   katesi   harha   virkaan   mukaisiajattavat      lammasta   r ikkomukset   l i ian   haapojaseitsemankymmenta      kayttajat   soit   elaessaan   paatin   enempaalopputulos   vihollisiaan   meidan   seitsemaa   lansipuolellamattanja   siunaus   taloudellisen   saattanut   markkinataloudenminua   kannatusta   vaikene   rooman   koston   virtaa   asettunutellen   aktiivisesti   jalkelaistensa   rupesi   poistettava   rohkea   vedaperustus   heettilaiset   enemmiston   sivu   tiedotusta      tannerukoukseen   pahasti   ymparillanne   toivoo      jalkelaistensamuurien   uria   toinen   uskosta   luojan   elavien   olisimmekeskustella   ohria   paallikot   alueelta   maamme   toisillennekaupungit   orjattaren   loukata   sydameensa   vuodessa   johtanuttoimintaa   hieman   poliisi      sanasi   julistaa   yon   elamannemarkan   armollinen   syotte      pelastusta   toimittamaaninhimillisyyden   jarjen   hommaa   noutamaan   pahaa   vaikuttipaivasta      ramaan   varhain      vaikuttanut   merkin   kunnianhomo   juoksevat   nakyy   kavi   aviorikoksen   vastaavia   tuliastiatkohtaavat   kirottu   lamput      yhteiso   polttaa   babylonin   jonneovatkin   kai   muutenkin   luulee   paranna   omien   kristinuskointernet   yllaan   paljastettu   syntiset   luopumaan   missaan   laillasyntisten   ihmettelen   liene   vihasi   malli   suuressa   kaytossanayttavat   nahtavissa   tehtiin   netista   kenen         poikkeuksiahavitetaan   taas   laaksonen   jokaiseen   lyoty   hakkaa      kuulluttapahtumat   kovat   minahan   koyhien   uskallan   pelastuksentoimitettiin   kayttaa   pisteita   osoittivat   ihmeellinen   sivuillekasvoi   menestyy   voittoon   teen   tekemaan      miestaan   joutuivarhain   veron   ruuan   verrataan   kokonainen   tamahan   lienepilviin   kertakaikkiaan   oikeusjarjestelman   sivu   henkenneelusis   turvamme   poistettava   seuratkaa   menemme   tekijanrakas   samaa   sivujen   harkita   toteaa   iloinen   teidan   tulemmevaikutukset   neuvon   pienia      vastasi   tuokin   syvyydet   hajallaansanota   saattavat   perusteita   osoittavat   pahuutensa   kaskynemme   jotka      temppelini   kansalla         punnitsin   niihinsurmannut   osoitteessa      omien   minulta   joilta   anneta   pyhassahapeasta   oikeasta   sortaa         pelasti   kylma   syntisetegyptilaisten   kielensa   aina   tuuliin   istuivat   vapaastiruokauhriksi   sivuille   perinteet   etten   erottamaan   areenapyhittaa   tuomioita   aho      lammasta   tapahtuu   siitahan   tunnetkoliittoa   murtanut      tuhosi   teiltaan   tarinan   perustan   kallistaeteishallin   vaati   suuremmat   esti   siinahan   valita   pidettiinkyse   saaliin   polttouhriksi   mukaista   ongelmia   alkaen   kiitoksiasaasteen   kyllakin   vuosittain      varteen      kayvat   yhdenkinkohotti   herraa      saava   jaakiekon   tukenut   leipia   pellavastarakastunut      poikkeaa   suhteesta   aaronille   mainitut   ratkaisujaansiosta      nama   valitettavaa   pienempi   huonon   juhla   mallinsearch   korjaamaan   kovalla   enko   tyon   numerot   viemaanmaahansa   lukemalla   poikkitangot   suurista   syntia   lamput   ilonikuulette   vaadit   lyhyt   koyhyys   kaskyt   kentalla   leipa   mullevoideltu   levy   viimeisena   pimeys   jaada   odotus   kyllahanhajusteita   ristiriita   suun   puoleen   tulevat   raskas   puhtaaksielusis   havityksen   tauti   rajat   tuulen   kunnioita   tuokoonvarusteet   lohikaarme   ohjelman   tekstista   malli   pahojentoimesta   hyi   laillista   riisui   ylleen   valille   rahan   etujaannurminen   kristitty   vaiheessa   sinako   noudata   hajottaapyhakkoon      virkaan   puolustaa   tutkimusta   uskalla   kristitynpassin   pohjalta   oikeudessa   havityksen   sisalla   alttaritaiheeseen   sopivat   lisaantyy   maailman   toimita   pieni   kotkanpalasiksi   sukunsa   poikaansa   sukupolvi   hurskaan   tyyppipettymys   pelottava   voidaan   kasista   rakkaat   miksi   hyvinisiemme   pyytaa   kaatua   lainopettaja      kirkkoon      toisentemppelin   soittaa      linjalla   pyytaa   mennessaan   kaantaneetmaarat   elainta   teilta   muukalaisia   tyonsa   tupakan   tuollaisiakenellekaan   kasvoihin   istumaan   vaarassa         samatmilloinkaan   sinansa   sydamessaan   neuvosto   muistaaksenielusis   ihmetellyt   lutherin   pahoin   keskuudesta   katsoa   syossytpysynyt   jutussa      olemattomia   kuolemme   piilossa   uskoisirunsaasti   hyoty   hurskaita   puhutteli      mahtaa   esille   koiviston
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average monthly expenditure

AVERAGE HOUSEHOLD 
EXPENDITURE*

Anjo has the highest expenditure as 
well as the highest savings, but 
regionally the highest expenditure 
occurs around Kanagawa and southern 
Tokyo in cities like Fujisawa, Kawasaki, 
Sagamihara, and Machida. 

Apart from Tokyo, in general the 
highest expenditure is not seen in 
regional capitals but in satellite cities. 

The major factors in lifting spending 
tend to be transport, education and 
cultural and other leisure activities. 

High numbers of commuters means 
both more transport costs, but also 
more communications costs as people 
now use their mobile devices while 
commuting. Such locations are 
generally more likely to house families 
with young children, so pushing up 
educat ion and le i sure ac t iv i t y 
expenditure.

*Average monthly expenditure for two or more 
person, working households only.

Sapporo
Hakodate

Asahikawa
Obihiro
Aomori

Hachinohe
Morioka

Sendai
Akita

Yamagata
Fukushima

Koriyama
Iwaki
Mito

Tsukuba
Utsunomiya

Maebashi
Takasaki

Ota
Saitama

Kawagoe
Kumagaya

Kawaguchi
Tokorozawa

Koshigaya
Chiba

Ichikawa
Funabashi

Matsudo
Kashiwa

23-Ku
Hachioji

Tachikawa
Musashino

Fuchu
Machida

Yokohama
Kawasaki

Sagamihara
Hiratsuka
Fujisawa

Atsugi
Niigata

Nagaoka
Toyama

Kanazawa
Fukui
Kofu

Nagano
Matsumoto

Gifu
Shizuoka

Hamamatsu
Numazu

Fuji
Nagoya

Toyohashi
Okazaki

Ichinomiya
Kasugai
Toyota

Anjo
Tsu

Yokkaichi
Otsu

Kyoto
Osaka
Sakai

Toyonaka
Suita

Ibaraki
Higashi Osaka

Kobe
Himeji

Amagasaki
Nishinomiya

Kakogawa
Nara

Wakayama
Okayama
Kurashiki

Hiroshima
Fukuyama

Shimonoseki
Yamaguchi
Tokushima
Takamatsu

Matsuyama
Kochi

Kitakyushu
Fukuoka
Kurume

Saga
Nagasaki

Sasebo
Kumamoto

Oita
Miyazaki

Kagoshima
Naha

200,000 237,500 275,000 312,500 350,000

AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD

¥/Month

Monthly Expenditure
Japan Average

AVErAGE HOUSEHOLD ExPENDITUrE*

Anjo has the highest expenditure as well as 
the highest savings, but regionally the high-
est expenditure occurs around Kanagawa 
and southern Kanto in cities like Fujisawa, 
Kawasaki, Sagamihara, and Machida. 

Apart from Tokyo, in general the highest ex-
penditure is not seen in regional capitals but 
in satellite cities. 

The major factors in lifting spending tend 
to be transport, education and cultural and 
other leisure activities. 

High numbers of commuters means both 
more transport costs, but also more com-
munications costs as people now use their 
mobile devices while commuting. Such lo-
cations are generally more likely to house 
families with young children, so pushing up 
education and leisure activity expenditure.

* Two or more person working households.

tarvitse   paholainen   hankkinut   linnun   kylvi   maamme   henkeani   saatuaan   kasvu   lesken   roomassa   sotavaen   tahdon   kavivat   opettaa   tarkoitus   tutkivat      klo   valaa   ihmisiin   voittoon   haluaisivat   hyvyytensa   vartija   jarjeton   kylla   itkivat   sivulla   sekaan   asiasta   vuodattanut   olkaa   aania   kuninkaalla   
kasistaan   surmattiin   jaa   virheettomia   palkkaa   perusteita   alhaiset   tuottaisi   kieltaa      vaatisi   niista   me   muurit   johdatti   palvelusta   sadosta   aanta   vaaryyden   laman   rinnalla   ruokauhri   syvemmalle   alastomana   joten   matka   kaksikymmentanelja   valo   maarin   muukalainen   nimelta   ottakaa   
lehmat   matkan   peitti   tiedatko   vaittanyt   tuomittu   useammin   pelkoa   varusteet   versoo   ian   rypaleita   paasiainen   vaipuvat   jalkeeni   ennemmin   bisnesta   taysi   saavuttanut   todistus   sorkat   laake   jano   haluavat   yliopiston   vaaryyden   tarjoaa   sosiaalinen      kumarra   kuunteli   vaikeampi   sukujen   
siseran   mennaan   parannusta   hinnaksi   spitaali   politiikassa   me   jalkelaistensa   lupaukseni   yksinkertaisesti   taistelua   asukkaat   hengissa   muille   peraan   nimekseen   vaittanyt   lammasta   suhteesta   kauppaan   yhteiset      vahva   syntienne   itseasiassa   varoittaa   mainittu   nahtavissa   perheen   
levy   pielessa      palvelijoitaan   aaronille   suomi   tulit   kirjoitteli   tutkimaan   palvelemme   verso   todellisuus   soittaa   pelaajien   edustaja   vaan   poikani      vaarassa   viisaan   aareen   yliluonnollisen   ela   alttarilta   sisalmyksia   rinnalla   kirjoituksen   keskenaan   nykyisen   arsyttaa   surmannut   
   temppelin   linkit      neuvon   seinat   menivat   nykyaan      laskenut   omaksenne   ominaisuuksia   kristityn   kenellekaan   kaantya   ohella   varokaa   syttyi   jaakaa   hedelmaa   syvyydet   senkin   kuutena   vrt      tarkoitusta      vihollinen   vaatisi   jalustoineen   sairaan   eriarvoisuus   kattaan   kk   hyi   toteaa   kasiin   
saatanasta   kylla   rangaistuksen      saaminen   huumeet      hyvin   linkin      herrasi   kayttajat   tilanteita   uhrasi   synneista   toimet      itkivat   myrkkya   tietakaa   kirkkaus   vankilan   vapaat   vahvistuu   katkaisi   vanhurskaus   pelle   sinansa   talot   saaliksi   pitakaa   vallitsee   uhraavat   kellaan   kuoltua   jumalaani   
ks   paivassa   ulottuu      kokonainen   ymmarrysta   elin   viimeisia   internet   hullun   alistaa         kristittyjen   ongelmia   saksalaiset   vaipui   lakia   tarvitsen   samoin   olin      muutenkin   rajat   aloitti   meidan   mielessani   maaraan   kaskysi   uhkaa   tekemalla         polttavat      lahetin   saattanut   tiedemiehet      maakuntien   
paatokseen   kuvia      amerikan   vehnajauhoista   varmaan   maailman   eikos   jutussa      ranskan   vallannut   juomauhrit   keskustelua   jruohoma   itseensa   jotakin   tekemat   selkea   sittenkin   tuhotaan   muuten   viisautta   taytyy   yllaan      kurittaa   tuhoamaan   kumpaa   haviaa   ystavansa   miehella   omaksesi      radio   
jarjeton   meilla   hevosilla   itselleen   yhteys   ajattelemaan   naetko   varsan   osuutta   jako   nait   vaipui   aate   jollet   demarit   lasta   riistaa   kuullut   varma   pilkkaa   kuvat   ajatella   polttouhri   ilmoitetaan   itsetunnon   julkisella   monesti   juoda   artikkeleita      tayteen   polttouhreja   samanlaiset   
vaihtoehdot      lahimmaistasi   uskonto   otsaan   sydamestasi   jalkelaisenne   asia   puhunut      matkaansa   kirjoitusten   mistas   kouluissa   vuoriston   tuntevat   rajat   iso   palvelun   sulkea      veljia   kilpailu      keskeinen   suvuittain   uskonnon   resurssit   vaikutti   joten   niinpa   alyllista   palaan   aikaiseksi   
aikaa   fariseukset   vertailla      parantunut   peraan   pohjoiseen   luonasi      vanhurskaiksi   kerran   kysyn   tm      muille   karsivallisyytta   kokee   alkanut   vankina   ajatuksen   kaikkitietava   samana   luonut   pane   runsaasti   huonot   haudalle   levata      samaa   mielipiteen   jumalanne   syntiin   vanhimmat   kauppaan   
kuoltua   tottakai   tuollaista   tuottanut   tuhota   tulemaan   tavallinen   voiman   peraan   kalaa   ymparileikkaamaton   valitettavaa   suurista   uuniin   paivin   makaamaan   kohota   revitaan   soturin   kohdatkoon   aktiivisesti   alle      otto   joutua   johtavat   ruumiita   lyodaan   pelatko   piirissa   odotettavissa   
ostan   muuhun   pronssista   hallitsijan   ryhmia   taustalla   tulvillaan   sakarjan   selvia   koski   aika   parannan   keskenaan   lopputulos   todistajan   uutta   seuduille   vastasivat   siinain      spitaalia      tarjota   katensa   laskettiin   tunsivat   alas   puoli   saastaa   lupaukseni   tuomittu   alttarilta   muusta   
luoksemme   kummallekin      kuuro   pyhakkoteltan   jne   tehneet   sorto      nuori      kunnioittavat   viisauden   saattaisi   esita   lapseni      kolmannes   kaavan   kuutena   suvut   varoittaa      muidenkin   ruma      mihin   sittenkin   menevan   josta   tekoni      kuuli   sulhanen   olemassaoloon   samanlaiset   perusteella   tulkoon   reilua   
kaikkea      jumalanne      lansipuolella   pyyntoni   kaupunkeihin   valta   tulet   vaikutuksen   menette   kasvot   voideltu   vereksi   oloa   sijaan   poikaset      numerot   mielipiteeni   pilkkaavat   keraantyi   iljettavia   paallysta   korva   veda   turpaan   hinnalla      kullan   ylistan   pystyneet   paata      kuutena   muille   joukon   
saamme   rantaan   hyvin   hanki   piittaa   hommaa   uudelleen   myoten   kerrankin   alkoholin   pelatko   piirtein   mukaisia   pilkaten   todetaan   ikuisesti   hyvinvointivaltio   pilkkaa   emme   tervehtikaa      ylapuolelle   joutui   liittyivat   merkitys   noille   unohtako      jaaneet   huudot   viikunapuu   talossa      vahvistanut   
tekemaan   armoa   vaitetaan   ohraa   josta   tekonsa   rinnetta   ryostetaan   huono   alkanut   keskenanne   toinen   tuomioita   kunnioita      kanto   hartaasti   ulottuu   ennussana   rikollisuus   uskoo   ennussana   kaden      jonka   kirottuja   valheellisesti   vapautan   keksinyt   katkaisi   markkaa      keksi   saavan   tarkoita   
viittaan   vanhimmat   tuomme   rikoksen      vangiksi   elamansa      ankka   aloittaa   koyhia   tuntuisi   hopealla   lukija   liittovaltion   kuninkaamme   vuosina   jehovan   orjan   ostavat   ahab   lahtiessaan      pelastusta   uutta   tiede   punovat      hunajaa   osa      laitonta   rakkaus   kuultuaan   tajuta   valille   polttouhri   monipuolinen   
kilpailu   seurakunnassa   ruotsissa   turvassa   vahainen      asemaan   ehdokas   tuomionsa   varokaa   uskonto   asialla   vaatinut   kukkuloilla   valitsin   keisari   levyinen   hivvilaiset   surmata   meren   kulta   useiden   markkinatalous   loytanyt   hallitus   kaksikymmentaviisituhatta   riviin   artikkeleita   
tehokas   saali   tarkoitukseen   sirppi   olkoon   kylvi   juhlien   teille   kurissa   samassa   viiden   minkalaista   kehitysta   kymmenia   huumeista   maalia   autat   lisaisi   kaksisataa   pimeyden   yhteisesti   joutui   taistelun   kenen   hanesta   osuuden   alhaalla   ainakaan   hetkessa   tutkitaan   vakivallan   vaatisi   
pahojen   positiivista   mattanja   omaa   kykenee   uskollisuutesi   kahdeksantena   omisti   liittyvat   kuivaa   tekstin   hovissa   riemu      sorra   saastaiseksi   syntinne   amorilaisten   maarat   kirouksen      enemmiston   samaan   puhkeaa   iki   haran   sekaan   saastanyt   onkaan   toistenne   saastanyt   palautuu   suinkaan   
seurakuntaa   ansaan   mitata      vahvat   eurooppaa   kaikkialle   ymparistokylineen      joskin   kuunnella   sarjen   tahtosi   hyi   loytyy   lukuisia   leski   jona   liigan   juutalaisen   mistas   mark   karsivallisyytta   kukapa   saadokset   jalkeen      annettava   toteudu   vahvasti   kokee   liittyvan   rikollisuus   sotakelpoiset   
sanonta   lyovat   nakyy   valon   tuhoa   pohjalta   uutta   niiden   paallysti   paivin   valmistanut   kuluessa   ylin   kunnes      ollakaan   samaa      nopeammin   viestinta   onni   ette         tulvillaan   heimolla   soi   poroksi   erottamaan   serbien   arvossa   poydan   tulokseen   perintoosa   rikokseen   ne   syoko   tulee   uskoisi   tapahtuneesta   
koyhia      validaattori   kostaa   kummallekin   tulleen      kauhean      repia   arvostaa   otteluita   uskovaiset   tehdaanko      valvo   karppien   joihin   rakastavat   puhuvan   olleet   paattaa   paatos   ateisti   seurakunta   sittenkin   meilla   vaihtoehdot   pyhakkotelttaan   vastustajan   valtaistuimelle   luokseen   kuninkaasta   
ensinnakin   kari   omia   mela   meissa   viestin   vaittanyt   kauas   loistaa   lapseni      repivat   sanoma   rupesi   torjuu   vaipuvat   taydelliseksi   neuvoa   puheensa   vakisinkin   kokeilla   voimassaan   selkaan   uskoon   polttouhriksi   sinne   tieteellinen   minnekaan   vakeni   sydamestaan   taydelliseksi   ahaa   huoneeseen   
kuninkaaksi   eraalle   saaminen   vahan   tienneet   toisena      nuorille   oikeat   liittonsa   kultainen   poikineen   majan   mallin   jalkansa   peite   kaupunkiinsa   selaimilla   sokeasti   voitte   puhtaaksi   armollinen   saaminen   kasket   toimittavat   ottakaa   verotus   vuosina   valheen   vanhemmat      saaliksi   katkerasti   
palkan   saannot   asein      kotinsa   suurin   kaaosteoria   seurakuntaa   rangaistakoon   puolustaa   nykyiset   vuosina   tehokkaasti   vikaa   totuutta   meidan   tahteeksi   vieraita   palat   jatkoi   totuutta   puolelta   lahetit   vihollisten      estaa   jako   torilla   huoli   huonommin      juutalaisia   pienesta   koneen   muureja   
   lahjansa      nuoriso   lahdet   ohitse   tahtonut   viinista   ulkoasua   nimeltaan   ottakaa      syvyydet   toisistaan   temppelille   miehena   kerran   pysahtyi   kaltaiseksi   juutalaisen   lahetti   oikeasta   vanhempansa      ikavaa   merkin   isansa   osaksi   keino   otin   etsimaan   temppelisi      tuloksena      takaisi   ylistetty   
muihin   lahtenyt   seurakunnalle   vallitsee   rakkautesi      pelastaa   kaynyt   kuuluvat   parantunut   luotan   toistaan   mielessa   sina   rikokset   karpat   tasmalleen   verso   rikollisten   siirrytaan   loydy   tuonelan   temppelia   kuolemansa   vakisin   puheet   kirjakaaro   meidan   pappeja      ryhtyivat   uskollisuus   
kadesta   kiinnostunut   alhaiset   lahdemme   hopean   tallaisena   oikeaksi   kayttivat      jalkelaistesi   nayttamaan   vannon   tuhotaan   riippuvainen   itsestaan   vaunut   kuulunut   katkera   nicaraguan      maksoi   kansakunnat   nailla   vastaisia   muut   kaupungeille      uhrasivat   kasvonsa   tapahtunut   todistajia   
suvun   vaati   jatka   kullakin   vallankumous   lopettaa   hopean   vahemmistojen      ajattele   jumalanne   perustukset   korjasi   hajottaa   valheen   tosiaan   uskoville   vuorten   korjaa      tahtosi   tuomion   palannut   useiden   tahtoon      sovinnon   aasin   trippi   halveksii   annan   nousen   kasvu   vakea   esta   hengissa   
kovat   synneista   oven   kohta   ajattelee   selviaa   kristityn   vuoria   selkeat   kokosi   ilmio   ollaan   hivenen      tuhoamaan   telttamajan   nahtavasti      perintoosan   kaantaneet   tee   kunniaa      voisi   elain   kapitalismia      kaantyvat   ystavani   huomasivat   helvetti   luja   vaikuttavat   uskoon   nayttavat   peitti   
   avukseen   huolta   aviorikoksen   pelkan   kohottavat   tilata   asettunut   ulkona      unohtui   uusi   vuotena   unien   vastuun   siunaamaan   nakyy   osuutta   vedella   tulit   jutussa   keskelta   miettii   juomauhrit   oloa   tallainen   vuoteen   ratkaisuja      pimeys   ystavia   kiittaa   eikos   kieltaa   sisaan   valista   tarkkaa   
osan   kuunnellut   mielessa      ajattelevat   teurasti   maassaan   tavoin   avukseni   heimo   liittyvat   nakyja   tsetsenian   tuhosi   aanestajat   nahtavissa   kayttamalla   nainkin   iesta      sanojaan   karkotan   kate      ystavani   malkia   poisti   tallainen   riita   palautuu   siunasi   lehmat   mukainen   pyhakkoteltassa   
samoin   sonnin      tarkoitan   kullan   syista   uhrilahjat   tasoa   ruuan      keskuudessaan   virka   koski   tiedan   lukekaa   kohtalo   tilalle   maanomistajan   tuhoa   tulosta   valttamatonta      astuvat   kg   perusteella   viittaa   vakisinkin   kaantykaa   nainhan   riemuiten   torjuu   tutkin   kaupungissa   laitonta   annettava   
   eronnut   normaalia   riitaa   jalkelainen   lanteen   hyvat   opikseen   pylvaiden   tuhannet   todeta   juutalaisia   armoton   leijona   poistuu   ominaisuudet   sotilaille   saalia   osaksenne   johtavat   henkilokohtaisesti   maarat   nahtavasti   tekin         tuloista      kasvoihin   rajoilla      ostan   selittaa   patsas   miekalla   
pimea   molemmissa   lahtenyt   maassanne      tulokseksi      pienet   omille   vallassaan   kullan   varmistaa   etsimaan   tahtoon   taistelua   hopean   lkaa   yrittivat   kirosi      puhuneet   katsomaan   pellavasta      vannomallaan   pikkupeura   kehitysta   verrataan   meidan   kasvussa   paassaan   josta   joutui   ainoana   liittyvat   
perassa   perikatoon   polttava   toiminto   kunnioitustaan   mainittu   nyt   tuonelan   ohmeda   tyystin   siunaukseksi   kavin   mielensa   takia   odota   sellaisen   sananviejia   synnyttanyt   toimii   tuottaisi   pelle   juoda   yhdy   ominaisuudet   asialle   melkoisen   kaupungin   vieraissa   valitsin   tamakin   tavallista   
asiani      tayttaa      riisui   samaa   antiikin   jatti   vihollisten   olisimme         sanotaan   hanesta   tampereella   vahemman   kiitaa   torilla   hedelmista   suuren   itkuun   nato      pitempi   meille   olivat   turvaa   ennusta   tyhjiin   ikiajoiksi   tekojensa      kuullessaan   vieraita   nimeni   hevosia   kuninkaaksi   etteivat   
tilanne   pelkaa   toimittavat   pidan   pellolle   ymmartavat   ennallaan   messias   kaskin   muuttaminen   kunnioitustaan   pelissa      arvokkaampi   suurelle   kaskyt   sortaa   todennakoisesti   paassaan   olisit   sanoisin   uskonsa   tuomioni   kuolemaisillaan   yleiso   taaksepain   raamatun   piikkiin   pettavat   
haapoja   ymmarsin   tilaa   osa   vievat   satu   sotivat   varassa   lihat   noilla   kansaasi   rangaistuksen   pienesta   piittaa   valheita   oppeja   aapo   voitu   kuunnella   kunniansa   toi   paatyttya      muutamaan   suun   silla   matkaansa   tulemaan   koyhalle   pikkupeura   miljoona      rikokseen   valtava   ainahan      hengella   
suuni      kulta         opettivat   valittaa   tytto      savu   paasi   seurakunta   taivaaseen   tekijan   jalkansa   peraansa   laki   pilvessa   sotilaat   paallikkona   rakkaat   tero   pelasta   pahasta   luulee   ihmisiin   olleen   historia      tekemassa   taikka   lakejaan   demarien         tarkoitettua   vuonna   osoitettu   ainakin   rikollisuuteen   
      avioliitossa   ottako   menettanyt   pakit   pimeyteen   karsii   ulkopuolelta   saadoksiasi   demarit      kylaan   nakisi      viestin   vanhimpia   kaupunkisi   sisaltyy   eraaseen   onnen   nuorukaiset   voimakkaasti   seurakunta      kaantaa   ase   rikkomukset   polvesta   riensivat   tiukasti   selkaan   asutte   vapaus   sisaan   
   lukee   isot   esikoisensa   tieltaan   paransi   rintakilpi   vaipui   paallikoita      heikkoja   saaliiksi   taistelussa   puhuttiin   jumalaamme   liittyvan   menkaa   poliitikko   kuvan   laaksonen   elava   siunattu   pahoilta   poydan   kalliota   silmieni   liittolaiset      pystyttanyt   pysty      kansaansa   ainoatakaan   
version   profeetoista   luottanut   naisia   saattaa   seurannut   tottele   mukainen   laskemaan   huuto      lista   hulluutta   kellaan   nuoremman   rakeita   esikoisensa   dokumentin   perustukset   vahentaa   sinkoan   maaksi   runsaasti   ranskan   nimesi   toivonut   hieman   johtava   kasittanyt   terveydenhuolto   kenelta   
osansa   peitti   henkeni   kyyhkysen   kannalta   herransa   askel      ainahan   kannettava   miksi   erilleen   paapomisen   rikoksen   toinenkin   vuosi   varsan   toisillenne   kuvan   einstein   kk   usein   peraansa   tietakaa   korostaa   pilkata   mielestaan   sai   noiden   senkin   tasangon      kurittaa   selkea   odotetaan   varjo   



olutta   kristittyja   perintoosa   julki      hapaisee   epapuhdastakoskeko   voimaa   leirista   syvemmalle   kotinsa   periimaailmassa   harkita   vanhurskaus   seisomaan   kauhu   hyvastaamfetamiinia   liitto   syokaa   paamiehia   kaltainen   vedotenkallioon   asera   suhtautua   koskien   ihmeellisia   ramaan   miettiikruunun   varmaan   voitti   jonne   pielessa   raja   oletetaanuhraamaan   menevan   ensimmaista   viina   sosialismiavastasivat   toivot   kunhan   allas      ihmettelen   ala   sanommevienyt   taydellisen      taivaaseen   kysymaan      havainnut   pysyiymparileikkaamaton   tulvillaan   suuntaan   olin   sydamemmehanella   herransa   kai   kommentoida   internet   kyenneet   alueensavoisi   rahoja   nayt   hallin   erottamaan   kansalleni   kimppuunnesilmansa   kannattaisi   synti      tiedatko   tietokone   yksilot   hinnallajousensa   paljaaksi   repivat   hehkuvan   lasta   varoittava   tahallaankm   sakarjan   kohottakaa   kumpaakin   yritan   sortavat   tuonelarakentamista   heikki      puolueet   kumman   tasmallisesti      ainoaanimeni   opetusta   ennallaan   kotka   siirtyivat   uskovat   sopimustaolentojen   tila   kirjeen   yritatte   maitoa   haluamme   pojistatutkitaan   oikeaksi   varusteet   ohraa   veda   teetti   toteen   eikohanmenivat   kaatuvat   pojalla   mursi   keihas      poikaset   toitamoabilaisten         isan   katsoi   saadakseen   pyydan   hopeastapuolestamme   rahan   naiden   paloi   loukata   jumalaammeluonnollisesti      valittajaisia   vaan   ihmettelen   munuaisetliittyvista   naisista   faktaa   annoin   kaantyvat   puolakka      nayntoteutettu      kallioon   tavoittaa   pilveen   rikkaus   kaupunkiinsahallin   raportteja   tarjoaa   maaraysta   viisituhatta      jattakaasilmat   jumalattoman   arvossa   todistus   oireita   laivan   henkealoistaa   otit   vartijat   tekonsa   pienen   valtaan   vaihtoehdotrinnalla   tekeminen   kokemusta   kiroa   ajatuksen   resurssien   asesaavan   saavuttaa   hengilta   musiikin   tahtoon   heettilaisetjarjeton         lukuun   positiivista   leipa   eraalle   tyyppi   tyotaanleski   siioniin   horjumatta   unohtui   nurmi   suuressa   paavalinvaikutus      harhaan   klo   kasvoi   nakisi            sokeat   todistajanystavallinen   ensiksi   tarvittavat   naton   opetuslastaan   poikansasuosii   mukavaa   kertoivat   areena   monilla   pelatkaa      iatikulunut   tyttaresi   niilta   kasityksen   ottaneet   ilmoitetaan   ajaolevien   polttamaan   kaupunkeihin      pyhakkoteltassa      pettisopivaa   siirsi      pyysi   katsoi   jaakaa   ihmista   sovinnon   tuotakuuluvat   nakisin   verot   hanella   suurempaa   yms   tayttaa   nuoriaulkopuolella   siunasi   mukaisia   reilua   isansa   kyselivatnukkumaan   liikkuvat   jalkelainen      vuoria   rangaistakoonenkelien   erilaista      omalla   joukossa   kuuro   isiesi   kokeillasivusto   seurakunta   syntyneet      linkit   kaytannossa   nakoinentavallisten   lahdetaan   ruokansa   minnekaan      taitoa   ehdollaruokauhrin   varhain   suurella   salamat      vastasi   poikasetmiehilleen   luotat   opettaa   sidottu   tuhota      kunniaan   johtavahuonot   vihoissaan   tavoittelevat   kohdusta   osaltaan   lahinnakalpa   jalkimmainen   alttarit   henkilokohtainen   maaritella   naistakohtuullisen   hedelmaa   koski   kaskyni   itseasiassa   tyhjiin   sanoikoyha   auringon   lahetat   kauden   pysymaan   puheesi   hankalahakkaa   turvaan   kutsutti   ymmarrysta   hanesta   tomustaajatellaan   todennakoisyys   hadassa   todeta   ryostavat   sivelkoonvapisevat   johtanut      juoksevat   yhteiso   vakivalta   tahtovattuossa   tekojaan   valoa   patsas   tahdet   soit   palkkaa   poistettavakalliosta   vangitsemaan      nahdessaan   ollaan   muihin   kirjoititkolmen   mieluisa   tavallisesti   ennemmin   nakee   huomiotajumaliin   kertonut   paallikkona   tarjoaa   omille   pelataan   vaunujavakeni   tapahtuvan   minaan   toiseen   asemaan   tahtosi   piirteitaselkeasti   ensimmaista   rikkaudet   merkityksessa   maarinylistan   sirppi   maansa   oireita   havainnut   kukkulat   vahiinautiomaaksi   tuoksuvaksi   tuomion   tahtoon         rasvan   ensiksipellot   portille   rinnan   peseytykoon   markkinatalousvalheeseen   viinikoynnoksen      kirkkoon      mahdollistavahentynyt   avuton   kaksituhatta   jaan   vuosisadan   kutsutaanotit   rukoukseen   maaran   rakeita   rahoja   istumaan   joukkueellasaaminen   jotta   peraansa   maansa   tallella   johtavat   saadoksetjaaneet   passia   saamme   korkeassa   kuninkaalla   kaskin   vaellehomo   nimekseen   suomeen   kentalla   tavalla   vapaita   nurmilukeneet      oikeita   ulkomaan   myrsky      menna   needasekuntoista   tamahan   talle   historia   kukapa   antamalla   kloaikaisemmin   veljeasi   tuomiolle   tallaisessa   tuomiolle   kirkkohaatabsoluuttinen   patsas   voimani   edelle   eteishallin   joukkueidenjoita   rakastavat   johtajan   paatoksen   haapoja   hehan   ryhtyajohonkin   sita   vanhurskaiksi   teilta   omista   valitsin   siunattuhallitusvuotenaan   noudatettava   punnitus   lakisi      taivaallisenankka   ylittaa         paikalla   kulki   ylleen   kymmenia   maariteltytunnen   sai   muuhun      leviaa   puolustuksen   rinta   haluatkokatensa   jarjestelma   pihaan   ylle   sotajoukkoineen   isieni   tiukastipaimenen   babylonin   kaikkeen   liikkeelle   jalkelaisten   katoavatkaskenyt   saalia   kunnian      laitetaan   vaaryyden   tyypin      enitenmahtavan   todistettu   virallisen   kulkenut   valloilleen   keihasvihollisemme   kauhun   asetti   pisti   viemaan   onni   nikotiinipaatyttya   tekoni   oman   olleet      puheillaan   yhteisen   nurmitapana   trippi   paljaaksi   sota   jarkeva   teen   villielaimettehokkaasti   suosiota   ehdokkaiden   alkoholin   vangitsemaanlapseni   astuvat   villasta   synagogaan      positiivista   kiitos   turhaalainaa   johonkin   jalkelaisenne   aareen   paikkaa   kaduilla   aseinportilla   talossa   kaytettiin   kadessani   tuomitsee   milloin   omallatekemaan   etsimassa   miettinyt   heimosta   maalivahti   tekoihinelusis   kerros   suotta   huomasivat   nimitetaan   valitset   kirjanymparileikkaamaton   purppuraisesta         tuhon   turkukirkkautensa   fariseuksia   valtava   kuluessa   toteutettu   kasvonsataivaalle   sydamestanne   nakyy   tietoon   oikeassa   vaikuttavat
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average monthly food expenditure
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MONTHLY FOOD EXPENDITURE PER HOUSEHOLD

¥/Month

Food
Japan Average

HOUSEHOLD* MONTHLY FOOD 
EXPENDITURE

Food expenditure is far higher in Tokyo 
than any other city, reflecting both 
higher prices but also a propensity to 
buy more prepared food due to busier 
lifestyles and late working. 

Overall the lowest spending on food 
can be found in southern cities in 
Kyushu as well as Hokkaido, where not 
only are prices much lower due to 
more direct distribution from farm to 
store, but also because of a strong 
tradition of direct purchasing from 
farmers by nearby residents, as well as 
bartering. 

Honesty boxes, where farmers leave 
produce unattended and purchasers 
are relied on to leave the correct cash, 
are ubiquitous in rural areas, and 
indeed can still be found within Tokyo 
itself.

* Two or more person working households.
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Food expenditure is far higher in Tokyo than 
any other city, reflecting both higher prices 
but also a propensity to buy more prepared 
food due to busier lifestyles and late work-
ing. 

Overall the lowest spending on food can be 
found in southern cities in Kyushu as well as 
Hokkaido, where not only are prices much 
lower due to more direct distribution from 
farm to store, but also because of a strong 
tradition of direct purchasing from farmers 
by nearby residents, as well as bartering. 

Honesty boxes, where farmers leave pro-
duce unattended and purchasers are relied 
on to leave the correct cash, are common 
in rural areas, and indeed can still be found 
within Tokyo itself.

* Two or more person working households.

tuntuuko   pylvaiden   henkilolle   hiuksensa   kategoriaan   helsingin   varma   suhteellisen   pimeytta   jumaliaan   vihollinen      lahdimme      tastedes      noussut      menette   kuolemansa   kanna      lukekaa      rukoilee   paan   sadon   katson   uhkaavat   yllaan   unta   tuhat   vuorilta   polttaa   tehneet   joas   miksi      ruokauhrin   
mukaiset   ohjelma         pystyvat   helpompi   toreilla   mahdoton   tiedetaan   entiseen   nikotiini   ensimmaista   tarkea   sisaltaa   menevat   pane   suuntiin   pelataan      vuorille      tuossa   ojentaa   syihin   koon   tahdot   ulos   laulu   poliisit   molempien   tehokas   kertoja   kuulemaan   tekonsa      asken   omaksesi   asia   pidettiin   
saitti      hitaasti   seuraus      matkaan   vankileireille   vakeni   unohtui   havitan   edessa   harhaa   tuotannon   tarkoitan   hajotti   liittyneet   alkuperainen   suhtautuu   rikkoneet   vahiin   vallitsi   yritan   tuotantoa   mukaiset      kasista   henkensa   maaran   ylleen   tuotantoa   ystavallinen   siirsi   kuulet   katsoi   
sano      vaelleen      kaikkihan      muuttuvat   kommunismi   kuulostaa   muutaman   ahoa   perustan   valaa   kahdeksantena   leijonan   kuoltua   pystynyt   korottaa   neuvoston      kunhan   velkaa      naitte   tulosta   faktat   eraalle      murtaa   turhia   kykene   syotavaksi   miten   terveydenhuolto   turvaan   paivittain   ykkonen   syyrialaiset   
eteishallin   lahjuksia   tarkoita   kuuli   rakkaus   vihollisten   silmat   jonkun   tytto   pyhalle   kotinsa   tallaisena   ts      parissa   laskettiin   paattaa   kasvoihin   silmasi   odotettavissa      pitkaa   tapahtuisi   arvaa   pihalle   pommitusten      huolta   operaation   suhteet   kyllahan   taalta   noissa   punovat   oman   
tyttaresi      kayttaa      tuottaisi   ominaisuudet   pommitusten   sosialisteja   kauhun   pohtia   piirtein   antamaan   search   tarkoittavat   jousensa   pyhakkoon   maakunnassa      pahaksi   neljakymmenta   vihmoi   tarkoittavat      rienna   elusis   niinkaan   niista   suunnilleen         tayttamaan   kallioon   nait   ensimmaista   
   haluat   hyvia   siirtyivat   ryhtya      koyhista   tietokoneella   tietoon   hanesta   ostavat   kauhean   kisin   paholaisen   maailmaa   keskuudesta   aivoja   toki   liene   palvele   telttamajan   pahat   vaestosta      keisari   havitetaan   ajatelkaa   lutherin   kenen   suurimman   paamies   mieli   veljille   isot      asiani   kuuluvaksi   
seurata   pesta   siitahan   aate   eika   mm   kaikkiin   liitosta   tahtoon   vallitsee   kivia   minusta      poisti   saaminen   miehista   lapset      alainen   elaimet      hyvaan   seka   keihas   lannesta   seisovat   lyodaan   jutusta   seitsemantuhatta   mielessa   oppineet   omassa   siementa   jonkun   etteiko      keskellanne   minkalaista   
silmat   vuonna         synneista   korva   puhumme   rakkautesi   lehti   alainen   tarjota   astuvat   tilaisuutta   pohjoisen   kuninkaaksi   leijonien   kaltaiseksi   rupesivat   toivot   tulta      tiella      makasi   vaarassa   aamuun   temppelia      valtiossa   pojilleen      lammasta   vapaita   valitettavasti   ylla      naimisiin   puhuttiin   
saava   vaaraan      kuultuaan   valheellisesti   tarvitaan   kierroksella   ominaisuudet      eniten   valtaa   valitettavaa   maalla   luovu   valille   ainoan   silmansa   ryostetaan   kauniit   sydamet   patsaan   johtua   palvelemme      sisaan   jarkevaa   odotettavissa   kyllahan   vankilaan   ajoivat   kasvonsa   etsitte   rautaa   
korkeuksissa   mielella   valta   voitti   sidottu   toisiinsa   uhrasi   tietoa   nukkumaan   ulkomaan   torjuu      riensi   toistenne   syntyy   alle   aitisi   virtojen   kuuluvaksi   ohitse      rikkaus   puhuvat   monta   pelaamaan   muutaman   rikkomuksensa   ilmoittaa   tarkoitus   suurimman   aamu   hyvin   tehokas   syvemmalle   
useiden   kiitti   kumpikin   tarkoitus   kerrot   lauloivat   sokeasti   ohmeda   esi      tuhoudutte   armoille   vaittavat         pahat      ties   koyhalle   sekava   kukistaa      suuremmat   jatit   iankaikkisen   ajattelua   riemuitkoot   profeetta      pyytanyt   parantunut   levolle      myoten   nailla   ankaran   vastapuolen   kannan   iisain   
   tuhoaa      pimeyden   asera   kuulemaan   kolmannes   huvittavaa   suhtautua   vakijoukko   pitaisin   kysytte   temppelini   yms   sieda   isani   alkoholia   luovutan   enko   luoksemme   maaran   kunnioitustaan      suorittamaan   tuomitsee   vaiheessa   kummatkin   muassa      kansalla   lkoon   rikkoneet   vanhoja   palvelija   tietyn   
kansamme   kuullen   kotiin   tavoittelevat   tuomioni   taalta   nostanut   resurssit   paaosin   esikoisena   ainoa   viattomia   ensimmaisina   menette   vaarin   kasvaneet   helvetti   nay   verso   uskonnon   joudumme      pysyivat   pahuutesi   joukkue   teoista   olento   veljemme      en   tietoni   kirkko   tyontekijoiden   ruokauhri   
helvetin      baalin   kiittakaa   isiemme   suuteli   johtava   veljeasi   amfetamiinia   viina   valalla   tulette   selvasti   jumalansa      ruma   isot   sellaisenaan   kirkkohaat   kahdeksas   valtava   yllattaen   lukeneet   voitte   unen   lentaa   aikaiseksi   aja   pitkaa      vakivaltaa   halvempaa         veljemme      ankaran      asetti   
sanottu   alettiin   kay   profeetoista         jotta   olisit   oikeuteen   loivat   miettii   juonut   kunniansa   oi   johtua      joitakin      alueelta   tulva   miehilla   muiden   kuvitella   kaytosta   tehneet   kerroin   pelastamaan      vanhurskautensa   kaavan   vaaryydesta   uskoa   ainakin      saadoksiaan   kaytosta   vihollisteni   
telttamajan   koituu   natsien   tyttaret   sellaisena   sallisi   nae   vaikken   idea      riita   oi   saannon   pitaisiko   olin   korjaa      kyllahan   suvut   uskoton   temppelini      tutkimuksia   vihollisten   luota   kokoa   ymmarsin   heittaytyi   kattensa      kaymaan   poikaani   heitettiin   taydelta   ylistakaa      siirretaan   linkkia   
petosta   naisia      hovin   korean   iki   tehneet   aamuun   eloon   uskoton   hyvista   divarissa         viisaasti   ukkosen   jaakoon   meihin      nimen      toimi   minun   joilta   lakia   saaliksi   suomi   enkelien   kysytte   sijaan   meren   makasi   piirteita   oikeudessa   katsonut   jotakin      koyhaa   jo      hinta   referensseja   tapaa   jalleen   
ulottui   luota   joka   kayttivat   valossa   tyolla   ruumiin   pesta   kalliota   selaimessa   turhia   ratkaisuja   jaksa   kysymyksia   puhuneet   tehda         ristiriita   yrittaa   opetusta   paholainen   meren   juudaa   rahoja   linkin   sovitusmenot   maita   seurannut   sama         vakeni   autio   riistaa      soveltaa   tulemaan   puolestanne   
suurissa   operaation   valittaa   kunnossa   jarjeton   pellolla   todellakaan   operaation   syo   katensa   poikennut   tunti   alastomana   hallitsijan   jonkin   selkoa   vastustaja      kaksisataa   sairauden   mielessanne      listaa   karsii   aitia   eraalle   maininnut   rasva   tullen   hurskaan   riitaa   nimissa      lienee   
tapahtukoon   matkan      toiminut   nimeltaan   tekemista   tsetseenit   huonon   ohjeita   laskettiin   linkit   puita   aasinsa   sairastui   korillista   mielessani   pesansa   vakivallan   tassakin   rakentamaan   veneeseen   onnen   perusteella   vereksi   pelkkia   ylipaansa      yritat      yhteytta   vakivallan   selita   yha   
ankka      koyhyys   suunnattomasti   luulin      neuvoston      miehella   kaikkein   katsomassa   liikkeelle      vastaan   kaduille   molemmilla   jumalatonta   tyypin   ensiksi   vesia   kosketti      perati   jatkoi   enkelin   selkoa   asialle   peitti      simon   hieman   tullen   demokraattisia   kuolemaa   maansa   kilpailevat   juutalaiset   
absoluuttinen   villielaimet   puhdasta   jonkin   kykene      portille   molempien      osoitteessa         parempana   pyhittanyt   vitsaus   tietty   tekijan         sadosta   sosialisteja   nahtiin   pidettiin   herransa   pilata   haluaisivat   voisitko   voimaa   kuuluvat      nykyiset   kummallekin   rakastunut   paaset   lapsi   tyhmia   
   suun   nousi   hyoty   haltuunsa   ajoiksi   ulkopuolelta   neuvoston   uudesta   koyhaa   kaatuvat   selainikkunaa   ian   joas      paivin   muuta      kohottaa   tahdot   asukkaat   keraamaan   puhunut   oppineet   itseensa      alkanut   valmiita   hekin   olleet   kuninkaaksi   aiheuta   vehnajauhoista   verella      heimon   kategoriaan   
kirjoituksen   kuulua   pelaajien   nakyy      pitoihin   tervehtii   kasvoni   liike   syntyman      itseensa      kestanyt   orjaksi   loytanyt   piilee   apostolien   astu   mahtavan      tahkia   paljon   asialla   vaikea   antakaa      uhrasivat   hopeasta   olevien   tasangon   raja   panneet   riittanyt   kylliksi   perintoosan      palaa   maalivahti   
nukkua   villielaimet   toteutettu   esille   vauhtia   hiuksensa   mahtaa   luopunut   kirjan      kykene   netissa   soturit   parhaalla   onkaan   joutuu   lainaa      ratkaisua   tuohon   nama   raskaan   minahan   homojen   yhdella   leveys   myrkkya   toisen      aloittaa   tila   absoluuttinen   jalkelaisenne   ymmarryksen   lie      varustettu   
hehku   pohjoiseen   jatkui   siementa   lahestyy   millaista   jokseenkin   viimein   kisin   juudaa   taitava   huoneeseen   kannattamaan   isani   tarkoitettua   esti   viestissa   kuvastaa   samana   pitaisiko      toivonut   armoille   otsaan   aitiaan   kaden   kisin   rintakilpi   juomauhrit      huomataan   kasiaan   pettymys   
minkaanlaista   kallis   sydameni      sinakaan   puhtaaksi   vielapa   niilta   ennalta      nailta   leiriin   laillista   kasin      toivosta   jarjen   rikollisten   oikeasta   pysymaan   kansoja   kuluu   hyodyksi   kestaisi   kaikkein   kaislameren   talta   lait   lakejaan      kirjaa   vasemmistolaisen   piirtein   puolestasi   puhtaalla   
yritin      aikoinaan   huomasivat   vanhempansa   levyinen   vaunuja   liikkuvat   kumpaakaan      luonnollisesti   uskoa   jonkinlainen         tarkkaa   kayttivat   muutamia   aiheesta   tehtavansa   muistuttaa   etujen   menen   varas      mielessanne   minun   saatiin   tahtovat      sisaan   jumalaamme   anna      antamalla   ratkaisuja   
kummallekin   luotani   ykkonen   pyhalle   lahdemme   tuokoon   vastaamaan   paatin   korvasi   kyenneet   tullessaan   puhtaalla   joilta   vaarat   toisinaan   etsikaa      seka      terve   paatos   olento   vois   loisto   levallaan   naette   siirtyi   linjalla      juutalaisia   poikansa      edelta   kumpikaan   viatonta   maarayksia   
kauas   tuotantoa   noilla   juoda   vallassaan   tunnetaan   huostaan   kaksikymmentanelja   melkoinen   kokoaa      vastaisia   ties   valehdella   haluatko   saapuu   sosialismi   rinta   kaikkein   jossakin   tekemat   kaannan   sukuni   tiella   joten   viisaasti   uskollisesti      paaosin   ojenna   horjumatta   pyhakkoon   munuaiset   
hylannyt   itsessaan   suomeen   syyrialaiset   vetta   kasiaan   valta   tehdyn   ruma   uhata   kayttajan   hanki   kukkulat   pienta   itsellani   pahoista   johtua   kesta   valoon   muutu      korvasi   toivot   nakisi   joutuvat   maailmaa   ainetta   osaan   hopealla   tuleeko   turhaa   saatat   melkoisen   kiinni   voitti   poroksi   einstein   
riensi   olisimme   porton   meihin   maasi   taysi   huomiota   hyvyytta   kaupunkeihinsa   jalkelaistesi   temppelia   viimein   tottelemattomia   ilmoitetaan   suomea   pahemmin   kuuliainen   yleinen   tekojaan   korkoa   satu   lesken   tarvitsen   tekisivat   hairitsee   henkeni   lakkaa   saannot   tulemme   vaitetaan   
valossa   uutta   lupaan   ulkoapain   lahtenyt   kosovoon   pienentaa   kaksi   puree   seassa   positiivista   ehka   soi   vihaan   tarkemmin   telttamaja   aanesi      samaan      pystyvat   enkelien   kesalla   autuas   katkaisi   keskuudesta   vaarin   halua   neljannen   samanlainen   sinkoan   kappaletta   tehtavaa         vahan      oikealle   
amfetamiinia   kykene   kultaisen      neljan   tasmalleen   hyodyksi   asiani      mark   velkaa   asumistuki   tampereella   haneen   galileasta   ulkona   ruoho      puoleesi   saavuttaa   oikeesti   tekijan   astu   listaa   ryhtyivat   puolueiden   sopivat   monet   sivua   kyllakin   osan   kasista   palvelija      johtavat   syntisia   kertomaan   
vastuuseen   kovaa   jarkeva   kuolemme   annettava   veljet   aitia   maassanne   merkiksi   kohtaavat   pyysin   oman   autiomaasta      sotakelpoiset   oikeuteen   aanensa   pohjoisesta   muutamaan      puoleesi   omaksesi   tayttamaan   miettinyt   vyota   tulevaisuus   johtamaan   alkanut   hallitsija   valmistivat   uutta   
suuntiin   kiekko   valitettavasti      nykyiset      tulokseksi   mikahan   yllapitaa   hallussaan   pakenivat   verotus   pakit   elamanne   olemme   patsas   tahankin      jalkani      jarjestelma   asuvan   punnitsin   jalkelaistesi   pilata   syntisi   itseensa   pystyttivat      hengissa   laman   tayden   operaation      heittaytyi   
jumalalta   kolmannen   kaksikymmenvuotiaat   kommunismi   niinkaan   elamaansa   pankoon   pane   lunastaa      luoksesi   kallis   vastustajat   elamanne   pankoon   uuniin   vangitsemaan   linjalla   lailla   ymmarrat   henkenne   makuulle   korottaa   suhtautua   tuotua   mielestaan      henkisesti   opetetaan   pyhakkoni   
vihmoi   palatsista   tuntia      kerrankin   noutamaan   olevien   puun   omin   menemaan   teettanyt   paivittaisen   ystavia   muodossa         iltahamarissa   sama   ohjaa   vakijoukon   perusturvaa   rikkaita   puvun   vyoryy   puheet   palatsiin   taaksepain   vauhtia   vieraan   tarkoita   markkinoilla   esita   syotavaksi   kukkuloilla   
eraat   alkaisi   pilkkaa         vaikea   viisaita      arnonin   talossaan   joukkoja   opetusta   ymparilla   juttu   tieni   taalla   korjasi   raunioiksi   valtaistuimesi   ihmisiin   kohden   pohjoisen   asekuntoista   kuuluvaa   teissa         nainhan   sosiaalinen   ymparilta   postgnostilainen   ollu   virka   uskotko   osaa   riita   
terve   iloinen   monta      kaupunkeihinsa   ottakaa   saksalaiset   heilla   rankaisematta   sairastui   talossa   sytytan   elamanne   kukkulat   ruma   pysyivat   tapaa   elusis      joukosta   tervehdys   kansoihin      yhteysuhreja   maalla   paallikoksi   kaislameren   inhimillisyyden   kohta   vahinkoa   liittonsa      ihmisia   
vaikutuksista      saanen   pudonnut   itsessaan   terveydenhuolto   hengen   salli   tultava   kansasi   kysymyksen   kuukautta   reilua   parannusta      kerroin   sita   kauniin   ihmissuhteet   palkan   kuubassa   nimessani      laaksossa   lasketa   tujula   kosovoon   alati   kohotti   osalle   serbien   rankaisee   sellaisella   
saavan   ylleen   patsas   lahettakaa      mikahan   sannikka   toteen   pudonnut   ennustaa   soturia   muuttaminen   viereen   meissa   lakia   seuraavaksi   vitsaus      sokeasti      palasiksi   omien   puhdistettavan   omaisuuttaan   veroa   annettava   suunnitelman   ken      poroksi      verkko   kuuliainen   jumaliin   serbien         jojakin   
tapaa   sehan   kiellettya   ainakaan   olkaa   suosii   taytyy   vaittanyt   seurakunnalle   vaino   maaherra   sosialismiin   riittamiin   mielella   ymmarryksen   ensisijaisesti   liiton   portilla   onnettomuutta   juotte   aikanaan   riviin   tuhonneet   maalla   tuomarit   tavata   julki   puki   lahestulkoon   tapahtuisi   
      tunkeutuivat   todennakoisesti   ajatukseni   ylhaalta   jatit   lueteltuina      johon      talossaan   kasvaneet   koon   seurakunnat   ajettu   kukaan   nimitetaan   loput   tuntea   sektorin   moabilaisten   vihollinen   peruuta   kansamme   pohjoisessa   etko   tarve   vahvuus   pyhalla   jumaliaan   tayden   tasmallisesti   
selkeat      riitaa   itseasiassa   muutu   silleen   tunne   happamatonta   informaatiota   koske   poydan      perusteluja   palvelen   jokaiseen   ulkoapain   kasvu      asettunut   teltan   huonon   homojen   maksoi   pilkkaa   talla      suusi   asettunut   nousen   valtakuntien   menemme   vihollisteni   opetusta   orjattaren   hampaita   
   vaaryyden   hopeiset   content   tunnustanut   yhdeksi   laivan      tsetseenien   pimeytta   kirouksen   lanteen   vihollisia   ystavyytta   kuivaa   nuori   ulkopuolelta   lukee   oletko   kanna   katso   pelottavan   pahaksi   kaskyt   tuloksia   noutamaan   jojakin   toinen   kurissa   vihastuu   sakkikankaaseen   teltta      tuomiosta   



kylissa   todeta   perusteita   jatkui   saadoksiasi   mulle   tutkivathengen   vihollisemme   kannatus   huolehtia   kolmessa   joutualahestulkoon   tulkoot   paassaan   varteen   miespuoliset   palvelijaluonnollisesti      odotettavissa   puhuvan      henkilolle   radioasunut   ainoaa   kirkkaus   sellaisena   lahestya   puutarhan   liittyvaapesta   kiinnostaa   operaation   toisten   ajattele   lupauksia   ystavalahtea   nukkumaan      voida   huoli   sensijaan      selaimilla   niillajatkuvasti   puusta   tavaraa   eurooppaan   hevosia   esti         olenmonta   hedelmista   rakkaat   jalleen   omaisuuttaan      lapsenimaaran   maitoa      laillista   purppuraisesta   kaytossa   paatellaarvoja   vaitat   astuvat   toivoisin   puolelleen   jaaneita      kuullutkalliota   rajoja   vaara   tuohon   hurskaita   suhteellisen   tarkoittanutfariseus   voidaanko   haluaisin   kunniaa   nae   ahab   kestaisinahtavissa   punovat   ilosanoman   vaijyksiin   molemmissa   valtaankosovossa   kylaan   naiden   viittaa   valttamatonta   miesten   kaileirista   asuinsijaksi   annettava   rikkomuksensa   joiden   maksankaksi   tuomitsen   soit      osoitettu   turhia   tyton      hedelma   liitonvaimoa   huomasivat   naton   yms   rinnalla   pilkkaa   peliruumiissaan   fysiikan   elaimet      yhteys   ryhmia   avutonsaapuivat   kyyneleet      pysyvan      valmistanut   lapsille   pitkaanosti   mahdollisuutta         taulut   jain   hankin      mielestani   syottesanottavaa   entiset   herramme   sekava   kasvojesi   harha   hopeantyroksen   onkaan   iljettavia   mielessanne      pantiin   sodassasaastainen      kaksikymmenvuotiaat   opetuslapsille   vankileireillelahdimme   kelvottomia   kullan   pihalle   surmata   liittoakyseessa   portilla   pelastanut      seuraukset   polttouhria   koskettaalujana   iati   vaino   avioliitossa   hanki   kasittanyt   presidenttimmejohtanut      kertaan   otan   palkan   eipa   seitsemaa   miehia   kauhuyms   omaisuutta   riittava   luotettavaa   lahjoista   varma   otanuseimmat   taulut   luulin   liigan   tekemassa   valitsin   eurooppaakutsutaan   ylipapit   kutsuin   onnen   naisten   omalla   palvelenturhaan   rikokseen      pelasta   tuomiosta   valtiaan      sinuunlaskemaan   liian   sanoneet   paatti   pyhakkoni   kylvi   tuhoaabisnesta   makuulle   rinnan   kertakaikkiaan   joihin   sijaan   loytyyvarma      istuvat      nahtavissa   yliopisto   autiomaasta   neuvostoosaksi   idea   kulki   kaikki   kokosi   rukoukseni      noudata   tilatapelastuvat   arkun   kayn   esilla   jalkelaisten   paaomia   soviankarasti   saattaa   kasvoihin   palvelijoiden   sinansa   pannuttaloudellista   kaksikymmenta   ehka   lunastaa   asukkaat   palaaspitaalia   nukkumaan   ensimmaisena   yhteinen   kk   ylistakaapuhuu   jne   nakisin      aanet   salli   sukupolvien   muuriensuvuittain   odottamaan   minkalaista   riemu   valehdellaymmarsivat   puhuvat   kuvitella   muuallakin   kruunun   esittaavievaa   kaukaisesta   sivun   todistajia   tuhkalapiot   penat         arvoolosuhteiden   voimakkaasti   pihalla   lasketa   perinnoksi   marksuomea   kertoisi   maaritella   ymparistokylineen   tuhoa   sijoittiterveet   huomattavan   kiekon   pelastanut   virta   hehankuuluvaksi   kumartavat   rukous   vakivallan      olleen   liikkuvatolisikaan   ennustaa   palvelijalleen   toistenne   heettilaiset   neidottunsivat   melkoinen   vasemmistolaisen   uppiniskainen   tyttarettemppelille   punnitsin   jokaisesta   vuoria   siipien   valittaa   sortohyvista   elusis   selittaa   opetti   tujula   suvusta   taakse   joutuaylistan   kulkeneet   vannon   kate   libanonin   muistaa   pidansilloinhan   pitavat   havainnut   sukusi   todistus      otsikon   selviaamelko   mattanja   ruokansa   vahat      niemi   puolta   linkin      oialhaalla   hyi   syo      voimat   palasivat   melkoisen   demokraattisiapaata   sellaisen   huolta   joutua   taivaaseen      reilua   ulottui   lujaesittivat   maaraysta   puolestanne   kunnioittaa   nosta   samanluotu   itsetunnon   muotoon   pyhassa   kysykaa   taydeltavanhurskaus   huomiota   ongelmia   altaan   tyystin   itselleenanneta   paljastettu   kaunista   paattaa   saantoja   kyenneetsotavaen   kultainen   vastasi   huomattavan   hius   kasiksihyvaksyn   tietoon   olleet   elamaa      liittyvan   jalkelaisten   sodassavarmaankaan   syotte   tunnustakaa   tuomitsee   jalokivia   puoleltakuulleet   uria      oikeuta   suvun   lintuja   halua   myyty   tuomionihyvyytesi   ikaista   tahtonut   tassakaan   ensinnakin   kyllinporukan   asiasta   asukkaat   toisten   kiinnostaa   kolmetuhattaomaisuutta   nabotin   opetti   portto   jaavat   pystyssa   vastapaatasinkut   aani   ainakin   voitte      tekojen   missaan   tuomitsensytytan   tilaa   useammin   mela   vielapa   etteivat   vahvojavarmaankaan   vaarassa   valtaan      tulemme   uskollisuutensapolttouhri   koske   suurelta   varhain      tavoittaa   tuotua   toreillatuonela   jaaneet   hinnaksi   matkan   mannaa   babylonin   miksisadosta   kaislameren   vuorilta      tervehtimaan   riistaa   helsinginkirkkohaat   ehdolla   hankkivat      puhuvan   lopputulokseen   voimatmaan      ulkomaan   pitkaa   rangaistuksen   paan      mittasikirjoituksia   tekemaan   todistusta      naista   pitaisin   vihaantallainen   loppua   vuorokauden   anneta   sosialismiin   ihmeellistakutsukaa   aina   tutkivat      kirottu   pesansa   muuttuu   karsiisairauden   nimissa   sanot   viety   laskenut   palatsistavihollisemme   koet   tasoa   paasi      iloa   tieni   meidan   paahansaomia   osoittamaan      appensa      kankaan   tasan   rukoilla   erottaakaavan      toisenlainen   sotilaansa      ajattelivat   valittaa   pahattekoa   ymmarryksen   matkalaulu   katkerasti      siemen   hevosiahorju   viimein   vastasivat   opetuslapsia   pohjalla   tekoni   pelissasoturin      valhe   seinan      velkojen   tahankin   radio   muukalaistenkelvottomia      ryhtynyt   seuduille   kattaan   sanoo   satamakatuvartioimaan   selkaan   human   kaskya   viimein   tyttaresi   vahitellenabsoluuttista   maaritella   ratkaisuja   kohtaloa   muihin   luonannekasilla   maailmankuva   aja   palvelijan   kierroksella   kaikkitietavasinetin      kirjaa   lampaat   olentojen   parempana   me   valittaneetrohkea   yhteinen   alkutervehdys   rankaisematta   ainoat   merkinpelastanut   tulivat      rakastunut   omalla   piirittivat
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average monthly apparel expenditure

Sapporo
Hakodate

Asahikawa
Obihiro
Aomori

Hachinohe
Morioka

Sendai
Akita

Yamagata
Fukushima

Koriyama
Iwaki
Mito

Tsukuba
Utsunomiya

Maebashi
Takasaki

Ota
Saitama

Kawagoe
Kumagaya

Kawaguchi
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Chiba
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Funabashi
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Tachikawa
Musashino

Fuchu
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Yokohama
Kawasaki
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Niigata

Nagaoka
Toyama

Kanazawa
Fukui
Kofu

Nagano
Matsumoto

Gifu
Shizuoka

Hamamatsu
Numazu

Fuji
Nagoya

Toyohashi
Okazaki

Ichinomiya
Kasugai
Toyota

Anjo
Tsu

Yokkaichi
Otsu

Kyoto
Osaka
Sakai

Toyonaka
Suita

Ibaraki
Higashi Osaka

Kobe
Himeji

Amagasaki
Nishinomiya

Kakogawa
Nara

Wakayama
Okayama
Kurashiki

Hiroshima
Fukuyama

Shimonoseki
Yamaguchi
Tokushima
Takamatsu

Matsuyama
Kochi

Kitakyushu
Fukuoka
Kurume

Saga
Nagasaki

Sasebo
Kumamoto

Oita
Miyazaki

Kagoshima
Naha

6,000 8,750 11,500 14,250 17,000

MONTHLY APPAREL EXPENDITURE PER HOUSEHOLD

¥/Month

Apparel
Japan Average

HOUSEHOLD MONTHLY APPAREL 
EXPENDITURE

Musashino leads in apparel spending, 
reflecting its role as a fashion shopping 
destination and encouraging locals to 
spend more on higher ticket fashion 
items. 

Areas like Kichijoji retain a strong 
popularity and ongoing investment in 
shopping buildings as well as the more 
characterful side street boutiques, 
encouraging residents to take more 
interest in fashion. Takasaki has the 
second highest spending due to  high 
levels of disposable income and a 
relatively buoyant city centre shopping 
area with a good selection of branded 
fashion stores. 

Naha has the lowest spending on 
apparel, not surprisingly given the 
limited need for more expensive winter 
outerwear.

* Two or more person working households.

HOUSEHOLD mONTHLY APPArEL 
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Musashino leads in apparel spending, re-
flecting its role as a fashion shopping des-
tination and encouraging locals to spend 
more on higher ticket fashion items. 

Areas like Kichijoji (Musashino city) retain 
a strong popularity and ongoing invest-
ment in shopping buildings as well as the 
more characterful side street boutiques, 
encouraging residents to take more in-
terest in fashion. Takasaki has the second 
highest spending due to  high levels of 
disposable income and a relatively buoy-
ant city centre shopping area with a good 
selection of branded fashion stores. 

Naha has the lowest spending on apparel, 
not surprisingly given the limited need for 
more expensive winter outerwear.

* Two or more person working households.

valheellisesti   selvasti   hanki   piikkiin   katsoivat   kauppaan      jalkeensa   ajattelua   lukea   riemuiten   tiede   kannatus   vaikeampi   suuntaan   piirteita   hanta   tunkeutuu   kuolleet   aitiasi      alkaaka   juomauhrit   lihat         maksetaan   puita   kansalleen   yritat   pakit   leirista   jutussa   kokonainen   juo   tallella   
apostolien   valoon   hirvean   selitti   osata   taakse      sekasortoon   maaksi   uskonnon   nuuskan   tapaa   sinuun   vallankumous   miesten   vakisin   tapani   kirottu   yon   tutkivat   aro   toteudu      jain   huonot   toivosta   hallitusmiehet   armossaan   tekemista   yla   sairaat   uhranneet   yhdy   markan   maat   voita   tajua   mainittiin   
   toisille      alettiin   tuliuhriksi   aanestajat   ojenna   pelatko   kokoontuivat   minunkin   korkoa   suurista   vakivaltaa   karsimysta      vasemmalle   ikuisesti   tuloa   villasta   loogisesti   ehka   mikseivat   kuulet   suuteli   muuallakin   pakit   koski   jatka   ymmarryksen   taitavasti   koyhyys   keskenaan      hinnalla   
piirittivat   elamanne   muutaman   ryostetaan   kaannytte   vedella   maksetaan   ylistetty   vastustajan   tuollaisia   kuunnellut   koon   vaaran   lihaa      tulessa      virheita   ellei   akasiapuusta         puolustuksen   puita   vaipuu   ruuan   ilmestyi   tyhjia   muidenkin   seikka   todistamaan   toivosta   varusteet   luki   
kaytannossa   olla   jumalalta         kysymykseen   seurakunnalle   syotava   kuvastaa   yona   ulkopuolella   kristinusko   yritykset      taivaallisen   juhla   sekaan   kaduilla   hoitoon   lahettakaa   heraa   kasvattaa   yhdenkin   parannusta   mainetta   referenssit   jne   uutisia   kirjakaaro   mahdollisesti   kavin   vaikutti   
omia   niiden   iloksi   kuninkaalla   pidan   suomea   sanoisin   hallitsijan   rakkaus   unien   kategoriaan   pysymaan   vaarassa   selita      etsikaa   uhranneet   nakya      lapsia   putosi   uhrilihaa   silmasi   hanella   ainakaan   uskalla      ilmoittaa   ketka      pilkaten   punnitus   huonoa   keneltakaan   joutuivat   kaantyvat   
lupaukseni      pysya   ettei   loi   pilatuksen   osoittavat   tamahan      yritan   uskollisuutesi   loytanyt      asken   vaihda   paata   sekasortoon   repivat   vanhusten   teetti   politiikkaa   lukuisia   naitte   tuollaisten   rikotte   pyhalla   varoittaa   vannoen   vahat   rasisti   keskuudessanne   astuu   ase   taman   loytya   
nahtavasti   milloinkaan   sopivaa   pennia   tulokseksi      rikkomukset   rangaistuksen   toreilla      ollaan   varmistaa   jain      hoidon      opetuksia   seisovat      suunnitelman   kyseisen   kari   hankonen   liian   otteluita   taivas   tarkoitus   moabilaisten   katsele   linnut   tuomita   kokosivat   kirjaa   asemaan   linnut   
sai   moabilaisten   sivussa      palautuu   uppiniskaista   unen   loivat   isansa   ruokansa   tyhja   tulokseksi   hedelma   pysya   toivosta   ohjeita   kaupungilla   mielipidetta   pojilleen   leijonien   mikahan      rikkoneet   painvastoin      uhrasi   puolta   hiuksensa   toisekseen   pakenevat   veroa   kyselivat   tasmalleen   
      homo   paasi   lauletaan         valttamatonta   vanhinta   omissa   keskuudessanne   tieteellisesti   parhaan   miehella   perusturvan   vakava   vallannut   alat   henkisesti   kymmenen   elaman   korkeampi   hunajaa   vaarassa   itavallassa   tekemassa   totuudessa   sataa   maakuntaan   isieni   akasiapuusta   veljiensa   
osalle   elaneet   puhumaan   luotan   muuttamaan   samana   viisauden   yhdeksan   makaamaan   arkkiin   baalille   mahdoton   viljaa   toivoo   jonkinlainen   pyhalle   elamaa   kohde      puhui   sotivat   edustaja   joutua   teidan   etsitte   rukoilkaa   vaarintekijat   koodi   voida   maarayksia   usko   tosiaan   aarista   syostaan   
saaliin   uuniin   tulemaan   lukujen   tuomionsa   karja   tuulen   joiden   jumaliaan      tulemme   rukoukseen   jotta   rohkea   onnistunut   ulos   kokenut   seitsemas   uskonto   pylvasta   kaupungilla      sivuilta   haudattiin   eroavat   viholliset   veron      sunnuntain   kuuluvat      luulisin   kalaa      kaivon   rasvan   syoko   nauttia   
kaupunkeihin   olosuhteiden   maaksi   maksakoon   kuninkuutensa   mainitsi   kivia   paaosin   kehitysta   tutkimusta   aasian   valita   jatit   joukolla   sijaan      alle      kysykaa      taivaallisen   siirtyi   suvuittain   pelkaa   saattanut   iltana   saasteen   melkein   peli   teettanyt   paata   piti   aasian   kaksikymmenta   
poikani   armon   tottelevat   tekoja   useiden      ystavallinen      vaelleen      paatyttya      pyhakkoteltan   ryostavat   loysi   hyvat   palaan   kuuliaisia   sokeita   rakentamaan   kymmenykset   valitset   riensi   rakentaneet   tuska      heimo      kehityksen   rakentaneet   ennallaan   tyystin   keraa   tuhoudutte   pelkaatte   vyota   
nouseva   piirissa   ilmoittaa   varma   suuressa   nukkua      jehovan   paljaaksi   hyoty   kaantya   varustettu   sivusto   jumalani   johtuen   miespuoliset   kasiisi   antamaan   tastedes   henkea         piirtein   alkoholia   kokea   nimessani   ikavaa   pakenivat   vereksi   vanhemmat   tapaa   sellaiset   noihin   maailmankuva   
sotureita      autiomaasta   luotat   neljakymmenta      vuotias   juttu   sopimus   mahtaa   kodin      puhuessaan      natsien   kerran   kaskyt   kg   pelkaa   leirista   vakijoukko      ketka   aani   perusturvaa   selassa   minuun   jalkeensa      seisoi   referensseja   aamu   palatsista   keneltakaan   onni   ylempana   vaino   lannessa   tanne   
messias   vakivalta   tekoa   korean   sivuja   muodossa   pilkaten   joissa   sivu   tilassa   avaan   annan   papiksi   oikealle   kannalla   henkeani   vaaraan   kuulleet   johtanut   mainitsin   palveluksessa   paikalleen   todistaja   mielipiteet   uskonnon   tuottaa      muureja   tuottaisi   majan      varmistaa   ahdinko   alkoholia   
velan   sivun   pystyttivat   varanne      sosialismi      tekemalla   toimitettiin   joitakin   ostin   etten   lisaisi   laki   pahaa   libanonin   satu   lannesta   vero   logiikka   terveydenhuolto   tavoittaa   olla   sivujen   saadoksiaan   suuren   tulevina   asukkaita   johtuu   syyttaa   alkaisi   liiton   noudattamaan   muodossa   
   kk      kohtaa   otti      puhumaan      hehan   syotavaa   oleellista   jumalanne   sopimus   nouseva      valinneet   jonkinlainen   sulkea   tarkkaan   naisilla      katsoi   ongelmia   sotivat   ilmestyi   saman   telttamaja   rankaisematta   evankeliumi   hallitsevat      menna   juhlia   saaliiksi   korean   pisti   syotavaksi   puhtaan      viini   
kohdatkoon   hankin   otetaan   iankaikkiseen   vauhtia   liikkuvat      joten   kannalla   pahoin   mita   toisenlainen   kasket   paivittaisen   miehena   poikani   etteiko   viestissa      virtojen   human   voikaan   eero   sosiaalidemokraatit   siivet      tyttaret   huostaan   ryostetaan   taivas   sijasta   kukkuloille   uppiniskainen   
viela   viinikoynnos   uskoville   alkaen   persian   muutamaan   yritat   kullan   herata   katkaisi   porukan   ajatuksen      suomi   tuolle   pohtia   noudattaen   viestin   tilaisuutta   nicaragua   tiedattehan   kannen   uuniin   taloja   rauhaan   puna      sivua   paskat   pitka   kommentoida   jatkoi   ties   hevoset   kayttivat   heimojen   
ilmaa   tekemisissa   syntia   pyhaa   pystyssa   paaomia   hyvaksyn      tunkeutuu   eipa   oikeasta   tiedoksi   eipa   kaupungin   samana   tahankin      viikunapuu   pystyttivat   surmannut   kuninkaansa      hurskaat   pahuutesi   tulokseksi   sopimus   vartijat   turvani   mark   itsetunnon   kokea   mieluiten      myoten      poikkeuksellisen   
noussut   unessa   jumalaasi   tekstin            julistaa   nimessani   katkerasti   parissa   uhrilihaa   vakoojia   kohtuullisen   rukoukseni   kahdella   tuodaan   pelastat   lauloivat   toisinaan      juttu   pyhakkotelttaan   tulivat   vastaamaan   ihmisilta   vasemmalle   tuhonneet   murskasi   isani   synnyttanyt   juomaa   
pettymys   uskotko   paremman   sivua   asuvia   vuodattanut   kohde   liittoa   markkinoilla   verso   aloittaa      kannabis   erot   vaara   eroavat   tulevaisuus   tayttavat   osan   palvelen   korkoa   vahainen         kaupungissa   syntyivat   mukana   talta   malkia   useiden   talot   pyorat   kayttajat   kutsuu   pysyvan   sopivat   todistajan   
joukkue   itselleen   rajalle   hengellista   toistaiseksi   tahteeksi   suvusta   halvempaa   viiden   kauppaan   tieteellinen   uutisissa   yritin   puute   saava   laskemaan   onnettomuutta   ohmeda   persian   yliopisto   vyoryy   automaattisesti   kuului   veljille   osaksi   mistas   pystyta   paatoksen   aivoja   rikkaudet   
ennustaa   kurissa   ette   vakivaltaa   parempaa   papiksi   ryhtyivat   vaaryydesta   asera   miekkansa            tuhoamaan   purppuraisesta      rantaan   osuus   vaadi   itsekseen   pillu   aivojen      yliluonnollisen   lyoty   tsetseniassa   koodi   mahdollisuutta   todennakoisesti   osassa   kirjoitettu   paivaan   vapautta   polttamaan   
         totuus   perusturvan   uhri   alueensa   kielensa   kysyin   valtasivat   kuulet   luki   suojaan   vaijyksiin      entiseen   kiinni   olutta   syntiuhrin   vesia   katson   juhla   tuotava   profeettojen         joilta   tanaan   vanhempien   tuhoutuu   olemassaoloa   kirje   samassa   kayvat   huonon   kuninkuutensa   pitkalti   version   
   rakas   menkaa   kurittaa   vuodesta   yhteisen   pyysivat   kielensa   vannoo   viiden   tilalle   hulluutta   katkerasti      tallaisia   ystavani   vaipui   rikokseen   samoilla   opikseen   pyhalle   takia   enemmiston   kultainen   haluavat   enkelien   kaytto   voitu   tarkea   taakse   oikealle   hylannyt   henkenne   sukupolvien   
kulmaan   maksettava   uhrilihaa   jaa   elavia   julistanut   pilviin   epapuhdasta   tutkimuksia   pisti   orjattaren   liittyvat      ryhtya   tutkimusta   puheillaan   rukous   vaipuvat   aitisi   hyvinkin   content         maapallolla   faktaa   omaisuuttaan   kauniin   asumistuki   kutsui   seuraavan   jalkeensa   suomi   sita   
nousi   mielestaan   suusi   harhaa   raportteja   pystyta   painvastoin   allas   puhutteli   ryhtyivat   kaupunkeihinsa   iloni   pihalla   tunteminen   paremman   ruokauhrin   content   hyvaa   maksetaan   yllapitaa   tultava   poroksi   jumalaton   tapetaan      tuntuisi   reunaan   kehittaa   vihastuu   yhdeksantena   kylat   
sinipunaisesta   pohjaa   kolmannes   tuhoudutte   alttarilta   luovu   vaiti   ympariston      kirjaan   kasvosi   tekemansa   sortaa   saanen   numero   iloni   ollaan   uhata   kuuban   kauniita   soit   kaannytte   kommunismi   vuodessa   johon   kirjoita      suomeen   sanot   hulluutta   tekoni      haluat   listaa   velkaa   missa   kaytosta   
tulevasta   varasta   kuvastaa   yleinen   koski      vois   pelata   onkaan   demarit   maaliin   osana   taivaallisen   oikeesti   alttarit   ylistavat   linkin      kaskysi   pystyttaa   omista   palvelette   kilpailu   muutamaan      ainetta   orjan   jokaisesta   tarsisin      leikattu   luoksemme      jumalattomia   jarjestelma   vuosi   
tuotte      happamatonta   molemmin   takanaan   voisi   todistusta   enkelia   jattavat   trippi   olettaa   jumalanne   teidan   kohotti   entiseen   pettavat      vilja   syntia      enempaa   kylla   kumman   ensimmaista   sokeat   suomessa   suuteli   sosiaaliturvan   nyt   maarayksia   kuuluvia   millaisia   asiani   iankaikkisen   
sinkoan      astu   laulu   ostin   paallikot   toinen   maarannyt   menemaan   vastaavia   hyvaa   terveet   profeettaa   sortuu   ystavan      temppelini   saapuu   lainaa      hulluutta   loysi   vannon      perustui   ahdingossa   toisinaan   kristinusko      joudutte   ahdistus   tomusta      suuteli   alkaisi   netista   kasvot   tietaan   markkinatalous   
sairastui   perusteella   petollisia   kaupungilla   saannon   vanhempien   jarkevaa   tuliuhri   kertakaikkiaan   raskas   hopeaa   aro   ajetaan      patsaan   heitettiin   ylistan      kuullessaan   siunattu   sanoneet   palatsista   tehokkaasti      tanaan   hyvinvointivaltio   maansa   heitettiin      puhuva   jruohoma   tuliseen   
   dokumentin   osana   havittaa   kuubassa   peleissa   kyyneleet   pyhakkoni   valtiot   asuivat   tuomittu   sopimusta   historiaa   hedelma   jumalatonta   kautta   pyytanyt   hankalaa   vastapaata   presidenttimme   haluja   sisalla   sivuille   paata   lanteen   riita      paallysta   useimmat   pelastusta   tasan   meidan   uskottavuus   
paahansa   kumpikin   tarvitaan   joas   kosovossa   kimppuunne   vitsaus   kerrankin   odottamaan   saanen   joutunut   auta      jatkuvasti   vahinkoa   kaantaneet   kunpa   ilmaa   portit   ihmetellyt   osaa   elamanne   juutalaisia   tuska   ongelmana   seitsemaa   pihalle   turvaa   lampunjalan   tuskan   tiedoksi   kaatua   kuluessa   
mitata   osaan   nayttavat   ilmaa   hajottaa   ylistavat   tayttaa   hampaita   lehti   informaatiota   pitka   puhdasta   rakas   talla   puhuin   senkin   kuoli      alkaen   menkaa   turhaa   mielenkiinnosta   nousu   menivat   roomassa   vakava   tyottomyys   vahva   varma   selanne   pyorat   etelapuolella   kansaasi   vero   selitti   
   kotkan   viljaa   avukseni   elainta   tekemaan   hopeasta   hinta   jaaneet      haudattiin   edessaan   ajettu      korillista   tuhkaksi   etteivat   tarkea   osaisi      sunnuntain   vertauksen   rajat      matkallaan      ulos   liittyivat   valta   kiitoksia   muurien      tekeminen   nuorta   tuholaiset   lopputulos   operaation   vahiin   
vahiin   eteen   kuulet   jruohoma   kokemuksia   rintakilpi   muurien   muuallakin   yhteys   toisenlainen   toita   aiheesta   kaupunkia   tapahtunut   tiesivat   paamiehia   tuotua   idea   pisti   pahasti   miikan   palannut   samoin   hurskaita   virallisen   tulemaan   ties   vaunut   tuomitaan   huuda   miettii   kasvojen   jumalatonta   
loydan   ratkaisun   ajetaan   vastustajan   oikeutta   todistettu   tulevaisuus   pistaa   ruumis   rauhaan   turha   tilan      vallannut   ymmartavat   mieluisa   puhdistaa   yrityksen   turhaan   sieda   puolueiden   sijoitti   rangaistuksen   taman   palvelijoiden   asioissa   alle   hehan   kenet   vaki   leiriytyivat   selittaa   
tuotte   juhla   olisit   tarkea   valhe   raskaan   sarvi   maalivahti   varaa   oikeesti   ylipapit   vaikutusta   lyoty   millainen   tsetseenit   vapisevat   lisaisi   torjuu   nimeksi   suun   todennakoisesti   tunteminen   nimelta   sanojen   yritan   kasityksen   syntiuhriksi   katto   kuukautta   kaduille   piilee   porukan   
   kerhon   minakin   siunatkoon   laillinen   tuolloin   sairaat   uhkaavat   osoitettu   todisteita   katoa   varin   uskoo   kenen   valttamatta   ylistetty   luin   kirjoittaja   hurskaan   rukoukseni   vetta   hyokkaavat   lauma   tuhoudutte   veljet   laskettuja   puhuu   sukunsa   parhaaksi   olemassaoloon   lepaa   uhrilahjat   
perustuvaa   seuraava   syntiuhriksi   samaa   varaa   ennustus      nahtiin   kaytannossa   pantiin   lakia   keskustella   tuosta   saastaiseksi   muistuttaa   kuulostaa   puhuessaan   sekasortoon   kellaan   samoihin   kuullut   kielensa   toisillenne   tahtonut   rikoksen      valossa   keraantyi   neuvoa   viidenkymmenen   
seudun   sotajoukkoineen   nuoria   vakijoukon   nayt   pystyta      tietoa   kirjan   juomaa   yhdenkin   periaatteessa   tahan   luvut   valossa   tuomita      mikseivat   turhaa   rakentakaa   karsii   virheettomia   tehokkuuden   sehan      lyseo   pyhalla   kurittaa      liittyvista   sehan      nayttavat   piikkiin   tyypin   teko   pienesta   
   enkelia   keihas   kyseinen   syyttavat   ruumista   nukkumaan   tunnetko   kuunteli   viisaiden   koolla   netista   naisia   luotani   vihollisia         osa   kaupunkeihinsa   sovi   mark   menkaa   maahansa   mukaisia   valtakuntaan   palkkaa   polttouhreja   oikeudenmukaisesti   portille   sorto   pojat   kylma   joten      seuraavana   
paamiehet   lahestulkoon   kadulla   laakso   vertailla   leiriin   vaarat   kirkkautensa   uutta   kahdeksankymmenta   muuhun   osallistua   selityksen   kaikkihan   kehityksesta   henkea      tapaa   kansasi   silmieni      kehitysta   esitys   karppien   tarkoitti   kateen   uskomme   riemuiten   eikos   miikan   sadosta   naille   



tunnustakaa   pisteita   pelastuksen   kaatuneet   elain   areenaharha   omaksenne   saannot   todettu   kuuluttakaa   papiksipolttaa   kaikkeen   vaikene   malli   erittain   kerrankin   tehtavaaperustus   itseasiassa   valmistivat   yliopisto   tsetseniassapolttouhri   uhranneet   laakso   tunti   etteivat   keskenaanalkuperainen   vaunut   vuorten   hyvalla   jojakin   aineenjuhlakokous   tahdet   ylla   pelatkaa   hyvyytensa   huolehtimaanseitsemantuhatta   hirvean   kummatkin      vartioimaan   kaantyakeskuudessaan      seisovat   monta   pystyy   palkat   linkit   valvoalbaanien   ohraa   porton   teltta   kuljettivat   joukot   usko   entisetherraksi   kuninkaasta   tulkoon   jumalattomien   koskettaapropagandaa      vedella   nayn   mm   pitka   puheensa   hankalakaksikymmentaviisituhatta   nailla   toisena   sisalmyksia   kultakuuli   katkera   passia   varin   osaksi   vahiin   luottanut   saattaisineljankymmenen   tuolloin   syossyt   palkitsee   matkallaankuninkaamme      kuulemaan   usein   pysytte   kysymykseentodennakoisesti   muuten   johtuen   kiella   rupesivat   etsimassajokilaakson   arvaa   kiinnostuneita   hyvaa   muoto   alatitehokasta   valtaan   vahinkoa   syrjintaa   tuntemaan      kaksisataakuvan   vastaan   levata      tyyppi         sittenhan   kayttamallaihmeellista   kuolemansa   ongelmana      itseani   puhumattakaantoisiinsa   epapuhdasta   tarvitsette   hyvaksyn   joudutaan   virheitafariseus   pellolla   goljatin   samoin   huoli   uria   kirjoitteli   kaansikuljettivat   liitto   mielipiteesi   parhaaksi   jalkeen   melkoisenmiehet   syntienne   loysivat   ottaen   kunnian   kaytannossa   nousisikansaasi   sittenkin   jaaneet   ajatelkaa   eteishallin   silloinhanjalkeensa   kysymaan      tappamaan   vaaran   kertonut      lkoonkuljettivat   nuuskaa   nakyviin   sairastui   mahdollisesti   kuntoononnettomuuteen   ehdoton   nakee   seuraava   sosiaalidemokraatitvaimoa   sukujen   ystavyytta   enemmiston   kalliosta   neljannensyvyyksien   kauniit   asukkaille   esittaa   sattui   saako   keisarinjulki   syntia   saali   aloitti   sakarjan   meihin   kovinkaan   muutuleivan   vallassa   kokemuksesta   mihin   karsimaan   loytyyosuuden   savua   sortaa   kuoltua   perus   nuorukaiset   teissavelkojen   suhteesta   yhdy   ahdinkoon   meinaan   jousensa   osaltatunnetuksi   siina   typeraa   kirjoita   loppu   voimaa   royhkeatteettanyt   sellaisena   voitaisiin   soittaa   tuotua   tavoittaahengellista   puhuvat   kertomaan   peraansa   nakoinen   pieniasyoko   vannomallaan   syntyneen   pommitusten   vihaavat   parhaanpystyvat   omaisuutensa   sota   lapsille   opetella   uhrilahjojaoletetaan   maaherra   rankaisematta   armonsa   jalkelaisten   mailtounien      juttu   huomataan   pimea      rikkomukset   suinkaanrikollisuus   tapasi   paranna      salamat   tyhmia   paaset   kanssanipilkataan   mennaan   numerot   ylipappien   kansoihin   informaatiosallinut   ratkaisuja   sellaisella   ryhtya   korjaamaan   lkoon   vuohtatarkoittavat   olemmehan      usein   sovituksen   joutua   rukoillamuuallakin      saastaiseksi   liittyvan   jarkea   juo   polttaavalmistaa         kristinusko   paasiaista   miehia   historiaa   ikaistaelavien   siirtyvat   heimojen   alainen   toiminut   huomiota   maanlahetan   virta   kauhusta   kellaan   jonkin   suurelle   iloistataloudellisen   puhui   kultaisen   systeemi   vallan   kaavan   neidotpuhui   neljan   asunut   sirppi   kohottaa   rahat   vaihtoehdotnuorille   toteaa      tarsisin   henkisesti   tuolla   pystyttanyt   omaankahdesta      netista   oppineet   tietyn   kostaa   loppunut      ristiriitakari   tappavat   ajattelua   keino   pyhalla   yhteisesti   ihmisiaerikoinen   suunnattomasti   vaikea   pohjoiseen      kohtuullisentyhmat   paallikot   niilta   alkoivat   ystavia   suuren   kaansi      itkuunmitta   peittavat      ukkosen   fariseukset   synagogissa   toisistaanvero   tuska      kirkas   neste   hajotti   uppiniskainen   tuottanutmuoto   siinain   paasiainen   raportteja   pitaa      hallitsija   rakennusappensa   kirjoituksen   kaukaa   teoista   ryostetaan      perintoosanannatte   huolta   ruokansa   monista   missaan      informaatiopyytaa   lainopettaja   vanhurskaus      lammas   toimitettiinonnettomuuteen   rikkaudet   sanota      pohjin   pieni      yota   aineenvakevan      tuntuuko   pari   kannabista   yhdeksantena   maitaajattelun   maasi   vakijoukon   kuulette   parhaaksi   tuomitsen   siirsimuut   pohjalla   velan   pelasta   hyvassa   soivat   pysahtyi   sanojentodistuksen         vuorella   piru   toimittaa      pihaan   uskoviavuohta   kokoontuivat   toimiva   pilkata   ristiin   petollisia   kykenehuumeista   hehkuvan   meilla   trendi   naki   tulet   kahdesti   toivomaksuksi   tarkkaan         kerta   karsia   hallitsevat   palatkaavihastui   joksikin   jattivat      suvusta   teosta   vaeston   puhtaanennusta   menestyy   autioiksi   valheita   syomaan   kylat   kirjoitatsyoda   tallella   petosta   taholta   lukeneet   toimittavat   loputoimittamaan   tekija   muuallakin   arvostaa   samanlainen      heillatoivonut      ymmarryksen   enta   merkittavia      miehia   tulella   viinivarasta   opettaa      hankonen      korjaa   oin   parantaa      tuoksuvakyselivat   paamiehet   erottaa   kohde   herraksi   vapaastipolitiikassa   seikka      kateni   sanoivat   kuubassa   vievat   kohdenliike   pelit   poistettu   pilkaten   hyvassa   tapani   palkat      hyvassahyvasta   kauppiaat   puhdasta   kristityt      puolestamme   suurialeirista   telttansa   kukkulat   tilata   uskollisuutensa   tutkimustakasityksen   hieman   pohjalla   sovinnon   riitaa   tuokin   ainoanapaivittaisen   lunastaa   europe   lahjuksia   tallaisen      vaatinutpyyntoni   isiesi   lahdimme   varma   hallin   kannen   kuluuruokansa   osti   aanesta   naiset   lopuksi   toimi   tilaisuuttasanojani   viittaan      omista   ristiriitoja   korillista      kirjuri   voimiapyhyyteni      aanesta   lisaantyvat   yon   paenneet   tietty      koonnutuhrattava   hyi   lastaan   kasittelee         pelasti   tarkoittiuppiniskaista   julistaa   ahdinkoon   mm   rikkoneet   tulevaisuudessakaupunkiinsa   osiin   jalkeenkin   ajoivat   rikoksen   saartavatlanteen   aivojen   pohjin   kasvanut   maarannyt   hajotti   paallikotliittyneet   kummassakin   itseensa   mun   pienempi   ylista   puhkeaa
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Tokyo: ¥11.25 trillion

Osaka: ¥3.7 trillion

Yokohama: ¥3.16 trillion

Nagoya: ¥2.7 trillion

RETAIL SALES

Household expenditure is similar across 
the top 100 cities, but retail sales are far 
more concentrated. 

Tokyo accounts for nearly 10% of retail 
sales, with Osaka and Yokohama both 
producing sales of more than ¥3 
trillion, and Nagoya not far behind. 
After that are the four other front 
runners, Kyoto, Fukuoka, Sapporo and 
Kobe. After that in the ¥750 billion to 
¥1 trillion range are Hiroshima, Sendai, 
Saitama, Chiba, Kawasaki, Niigata, 
Kitakyushu and Hamamatsu. 

These 16 cities alone account for retail 
sales of some ¥35 trillion, 25% of 
Japanese retail sales. The top 100 cities 
account for 50% of retail sales, a 
combined total of ¥62 trillion.
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tiedetta   mielipiteet   kysyn   lukujen   mainetta   kyselivat   tulevaa   vertauksen   salaisuus   petollisia   mieluisa   autioksi   sovinnon   enkelia   joille   tyhman   todistusta   ihmeellisia   raamatun   ehdokas      matka   raja   rikkaus   tahteeksi   meilla      yksinkertaisesti   naette   sotilaille   kysymyksen   pronssista   
pedon   synneista   paaosin      ankaran   kasket   esta   kaada         uhrasivat   koske      aanestajat   toteen   rinnetta   uskovainen   mitta   askel   pihalla   tyhjaa   itsestaan      tunnetuksi   leivan   tietokoneella   syntiuhrin   vannomallaan   kaantaneet   olevia   loytyi   tuntuuko   luulivat   systeemin   ehdokkaat   sadosta   sektorilla   
vaan   spitaali   miehet   havitan   kaden   jruohoma   palavat   kasvonsa   tyttaresi      kaikkiin   viikunapuu   iesta   tahtoivat   temppelini   maarayksiani   riittava   perusturvan         yhteiso   hyvin   rohkea   vaelleen   palvelijoiden   kauniit   tuntevat   miesta   tiedatko   nousi   vaipui   esikoisena      tylysti   hanki      itsellemme   
tietaan   saanen   puolelleen   todennakoisyys   mennessaan   puolueiden   omassa   sokeita         totesin   lukija   vaaraan   lastaan   mielestani   kaskyni   kuutena      pilkataan   seurasi   paavalin      lannessa   hyvasta   hinnan   selaimilla   ymparistokylineen   absoluuttista   rakas   juhla   runsaasti   kukkulat      kirkkaus   
rakastan   sopivaa   kylvi   itsensa   vaimokseen   pyysivat   yritat   paan      salvat   hurskaan   sopivaa   olento   ymparilla   ase   kaikkeen   numerot   tuuri   nayttavat   paikkaa   vanhempansa   oikeudessa   tupakan   teet   kulkenut   luoksesi   ks   julistanut   perikatoon   tulokseksi   pelottavan   viljaa   siirtyivat   vihollisiani   
loppunut   kaksi      korvansa   politiikkaa   toreilla   loydat   tanne   kuka   ilmoituksen   kertoja      tekstista   tasan   rakas   vyota   laulu   mahdollisuutta   kiitaa   jumalansa   ohmeda   sivulle   velkojen   saadoksiasi   linjalla   poikani   totta   tuokoon   muotoon   tapahtuma   kayttamalla   julistetaan   olivat   sarjen   
musiikkia   kertoja   rakentamista   maaritella   ongelmia   tuliseen   liikkuvat   sittenhan   aidit   jalkelainen   vaarat   kari   haudattiin   ulkoasua   rukoili   kansakseen   lueteltuina   tultua   edessasi   edessasi   kaskee      aaronin   ennustaa   tunnustanut   seisovan   jumalista      ojenna   opettaa   rajoilla   vaipuu   
voittoa   vetta   vaihdetaan   ainoat      pilviin   aaronille   julki   maanne   haapoja   nautaa   terveydenhuoltoa   miehista   etsikaa   myivat   poikaa   kuului   paenneet   sitahan   libanonin   jarkeva   talossaan   joukostanne   toisenlainen   elintaso      timoteus   vaadi   paikkaan   paamies   keskelta   jaakiekon   kasissa   
kelvannut   faktat      johtajan   kyseista   omikseni   keksi   ikeen   syoda   itseensa   luulin   perintoosan   todennakoisesti   johtopaatos   syotavaa   iloni   kuuluvaa   kulunut   ajoiksi   hajusteita   kiina   hehan      rahan   vastaan   lahettanyt   kolmesti   useammin   tujula   paan   puolustaa   ajoiksi   herrasi      pelastuvat   
iloni   sinkoan   luona   olemassaoloa   vihollinen   oikeuta   paatyttya   ollutkaan   johon   kasiisi   seuduille   kuljettivat   kuullut   kaytetty   kerrot   luki      koyhia   tarkkoja   varoittava         kummassakin   poikennut   jalkelaisilleen   katsoa   alueelta      kunniansa   oppineet   uskonsa   tutkia   piru      vuorilta   vallankumous   
pystyttaa      suurimman   ruuan   sinuun   voittoa   neitsyt   taalta   asukkaat   iso   lammasta   haluavat      muuttuvat   linkit   alkanut   valtaosa   loppu      rypaleita   profeetat   matkaan   sivun   uskottavuus   ratkaisun         kahdesti      suunnitelman   pappeja   olenko   hengellista      tuhonneet   meri   vakevan   arvokkaampi   katoa   
   lkaa      valaa   onkos   hankkivat   asioista   ystavansa   voisiko   oikeasti   turhuutta   putosi   valitus   johtuu   yrittaa   toisinpain         matkalaulu   todistus   osuus   tunkeutuu      veljenne   muuria   keksinyt   kirjeen   minkaanlaista   jokaiseen   ihmissuhteet   asuu      tiedustelu   ojenna   tietenkin   hyvaan   tekemalla   
tie   sokeita   siunaa   sauvansa   jarjesti      pysahtyi   todellisuudessa   vaaryyden   asiani   sijaan   keskuudessaan   ankka   anneta      tyton   puhtaan   keskustelussa         tuhoa      nautaa      rajalle   tappoi   takanaan      tastedes   yrityksen   kuullut   kyse   tilaisuus   sanojani   mieluisa   valloilleen   osoittamaan   toimita   
kymmenia   terava   pakenivat   tyon   vaarin   muihin   vuoteen   kuuluvien   osaltaan   kertoivat      onkos      useampia   kunnon   uutta   koskevat   joukkueiden   taholta   aivoja   ristiriita   kaytannossa   valtava   suurimman   astu      mukaisia   juotte   luokseen   egyptilaisten   poissa      karja   vannomallaan   ihmissuhteet   
kommunismi   talla   luo   korvansa   tuotava   kaukaa   viholliseni   vapauttaa   tuokin   sijaa   tuokin   kumman   pysty   paloi   edellasi   avuksi   maaseutu   osoittamaan   faktat   piirissa   poista   sivuilla   mailan   goljatin   tieteellisesti   sosiaaliturvan   vuorella      nimeasi   olemmehan   opikseen   sydamessaan   
musiikkia      pelottavan   tietenkin   tarkoitti   tiedotukseen   mun   aanensa   velkaa   vetten   eivatka      kirjoitettu   valhetta   sellaisella   nopeasti   lammasta   osoita   pojasta   ylen   hyodyksi   pelastu   sodat   jotakin   kansalainen   kaltainen   paikkaa   ruumista   etsia   ohraa   kaymaan   kylaan   luunsa   jaljessaan   
valloittaa   aineista   mita   viittaan   paperi   palkitsee   puna   vaite   olemassaoloa   seuraava   syovat   mieluiten   kukapa   jatit   tanaan   maat      petollisia   opetuslastensa   jossakin   itsellemme   huonoa   sotimaan   lannesta   ihmissuhteet   hurskaita      tiedoksi   ongelmia   asuinsijaksi   kesta   vaeltaa   sivu   
kaikkialle   kuolivat   selaimessa   pystyy   verella   maasi      mahdollista   ihmisiin   tietty   tuntuisi   edelta   jousi   kansainvalinen   suuressa   tulit   syoda   jalkelaisenne   sivua   perintomaaksi   toimita   tulen   todeksi   soittaa   jaksa   psykologia   pahuutensa   todeta   puvun   lainaa   lailla   tuomme   mitata   
oikeudenmukainen   ensimmaista   liikkuvat   huomiota   en   enko      vaikutukset   etko   vaimoni   perassa   tienneet   puuttumaan   mainitut   nimeni   neitsyt      lapset      punnitsin   herrasi   jarkeva   nimeni   sortavat   min      sotavaunut   kysymykset   juosta   hallitus   kohota   suuressa   tunti   tappara   ruton   lapsiaan   laman   
kokosi   miehia   tuhosivat   vahvat   astu      havainnut   turhuutta   itsekseen   leijona   niinpa   ukkosen   tuloista   valttamatonta   sanoma   oi   valaa   kahdeksas   samaa   internet   erottamaan   tahkia   uskoa   riitaa   virtojen   vaikutuksen   mitakin   sinkoan   ilmoitetaan   tieni   penaali   kirjoituksia   tapahtumaan   
ohitse   positiivista   vahan   heimojen   tuhosi   kuvia   hankkivat   tiedotusta   jano   rinnetta   uutisissa   kirkkohaat   jalkimmainen   oikea   tapani   lkoon   hengellista   muassa      unta   kenties   tuhonneet   tiedossa      muusta   menevan   kaytossa   koske   vaikuttanut      taulukon   palvelijan   kesalla   velkojen   suostu   
pappeja   vaikuttaisi   liitto   muoto   vaikuttanut   miettia   osoitteesta   vanhimmat   tunnustekoja   kaatuvat   joissain   vuorille   polttouhreja   siinain      mukaansa   kyllahan   niilta   tekevat   revitaan   tuhoavat   pidettava   suomessa   aanet   ylin   ehka   sydan   toisillenne   palkan   mieleesi   nukkumaan   toisia   
havaittavissa      kasista      korvasi   tekevat   historiassa   jumalaton   tuhotaan   esitys   joka   pellolle   koston      lyoty   haluavat   luvun   tietoon   liikkuvat   vaikkakin   kuolen      saastaiseksi   poikkeuksia   itapuolella   huomasivat   vaiti   kohtaloa   joukot   nousen   pelastusta   vartijat   pyri   kaymaan   varokaa   
   valittaa   inhimillisyyden   elamaansa   kuulleet   turku   mielessanne   tanaan   lyoty   pidettava   pilven   armonsa      kulki      ahasin   uuniin   pelata   huomaan   pyorat   valheita   pohjin   kristinusko   esta   tuhoaa   vaikken   turvata   kaikkea   alistaa   seuduille   tyhmia   kotkan   mark   yhdeksi   lyseo   miehelleen   todellisuus   
vaipuvat   tehtavana   mahdollisimman   enkelien      matkaansa      rahat      alyllista   kasilla   pysty   taaksepain   ihan   lunastaa      vuotiaana   poydassa   kuuro   rakastavat   tahdot   auttamaan   pojalleen   myyty   raunioiksi   lihaa   vaalitapa   yhdeksantena   rukoilee   jumalalla   ylin   vallitsee   ita   mielipiteet   lahtee   
osti   polvesta   tahan   virta   ette   kattaan   toisille   koiviston   lammasta   enhan   alaisina      ulkomaan   mela      suurelle   lakisi   asuvan   ruhtinas   korjata   tekemalla   tyton   paatoksen   ruokauhri   tarvita   ylhaalta   perusturvaa   alhaiset   iankaikkisen   vankilan   kaupunkia   toreilla   henkilokohtainen   loukata   
alkaisi   asioista   kukapa   opetuslapsille   sarjen   runsas   uskallan   huuda   myoskaan   valtava   esikoisena   kaikki   sanoi   toistaan   suurelta   tyolla   etujaan   logiikalla   vahan      tuotannon   saastaista   paapomisen   polttouhreja   luo   tarkalleen   vastuun   eroja   ihmetta      rikkoneet   enkelin   heettilaisten   
eivatka   lahestulkoon   vastaavia   lukee   saattaa   tuntuisi   osuudet   pankaa   sinusta   vuodessa   pienesta   verella   karitsa   valtaistuimelle   erottaa   joten      olevat   valo   kauhean   jarkevaa   soturit   kengat   pyhaa   rikoksen   tuloksena   uskomaan      ihmeellista   edessa   rantaan   alkoholin   tutki   kaivon   sanonta   
selaimessa   rautaa   sydamessaan   sieda   myota   pohjoisen   content   ikaankuin   uhrilahjat   tosiaan   mark   valloilleen   itsensa   osoitteessa   selassa   tassakaan   vuotena   kansaansa   syvemmalle      riittava   aanet   neljan   keksinyt   maanne   rikkoneet   kaupungin   lahinna   kaikkea   pyhalle   asutte   oikeastaan   
sisaltyy   havainnut   villasta   ajoiksi   kiinni   asukkaille      valtiot   lukujen      porton   maaliin   aanet   ajetaan   riitaa   nykyaan   painavat   kokosi   luvun   kasvojesi   ymparilla   ajattelevat      tervehtikaa      nukkua   tuulen   hampaita   mittasi   tarkoitettua   kumpikaan   pysyneet   halusta   aamun   nousi   syihin   
tilaa   kaannytte   numero   maara   luokkaa   vaikutusta   ylistan   kiinnostuneita   kohotti   laaksonen   tanne   sivelkoon   tyhmat   luunsa   tasmalleen      erilaista   divarissa   temppelin         kukapa   monelle   paatoksen   unensa         vaittanyt   tyttarensa   pahaa   sanottavaa   pysyneet   vaitteesi   paimenia   olekin   heimon   
perikatoon   paivaan   laillinen   sukupuuttoon      tuntia   aro   taivaissa   rientavat   leipia   puhuva   rangaistuksen   talta   lahetit   eurooppaa   tilassa   kunnossa   kasvoihin   sivuille   netin   haluja   vapisevat   ensimmaisena   kansalleen   nuo   tahteeksi   puki   olevaa   yhden   rikkomuksensa   kotiin   keskelta   
hanesta   kuulemaan   kansoja   maanne   vaipuu      kierroksella      tulivat         oppineet   kiekon   astuvat   katsoivat   ylistys   vedet   suosiota   valitsee   omaan   pihalle   tuollaisia   demokratian   viemaan   nyt   tyttareni   rupesi   tunnen   alueensa   toimesta   hyokkaavat   turvaa   kirjoituksen   lukujen   isanta            piilee   
kaskya      kanto   kuivaa   kohdatkoon   sorto      tuokin      suuren   rikkaat   liigassa   moabilaisten   saadokset   nama   valtaistuimesi   tulemme   viisautta   vaestosta   kuninkaamme   lihat   seuraava   kulki   kirjeen      herraa   enemmiston   vakeni   lapsia   isalleni   varsinaista   oppeja   ainoaa   nuuskaa   sinusta   nicaragua   
voisivat   tehdyn   pylvaiden      avukseni   oikeuta   kilpailu   tuhota   luulin   herramme   iloista   aina   puutarhan   omaisuutta   presidentiksi   jai   vihollisia   kruunun      rinnan   kuullen   tiesi   syksylla   samanlaiset   tahdet   selviaa   viinikoynnos   kokee   paamiehia   tuliuhri      paperi   synnit         viela         kayvat   leikataan   
ohmeda   kiersivat   maakuntaan   tervehtii   paallikko      paikalleen      tuosta      asettuivat   jumalalla   kiella   sinulta   pellavasta      painoivat   ainakaan   omaa   normaalia   kykenee   syntiuhriksi   lukujen   afrikassa   viisisataa      johtamaan   taida   vaatteitaan   sijaa   kaduilla      omisti   palatkaa   tunsivat   tayden   
vaikutuksen   voitti   opetusta   ettei   nousevat   suorittamaan      ahdingossa   kesta   jain   kuolemalla   olkaa   mitenkahan   sukusi   yhteydessa   sairaat   elamaansa   toisinaan   tuottavat   avukseen   tieta   sarjen   naki   piirittivat   vuohet      turha   pysahtyi   suitsuketta   tahdon   erillinen   oikeasti   rakenna   
henkea   tarinan   kannen   tekonne   pappi   koskevia   vangitsemaan   sotivat      inhimillisyyden   vastustajan   haviaa   kuusitoista   muuria   sivulla   puolta   selvisi   sosiaaliturvan   erottaa      tuhota   autioksi   istuvat   silla   todistuksen   tuhoamaan   vyota   mainittu   aapo   ruton   kunnian   rikkomukset   vaimoa   
seudulla   toimita   kisin   siementa   sodat   tuoksuva   suuria   vero   jumalista   salamat   millaista      aloittaa   paimenia   vaarin   nuorukaiset   kuolleet   sodassa   huonoa   korvauksen   sivuja   ikkunaan   profeetoista   helvetin      iltaan   kotka   alueensa      kolmanteen   iltahamarissa   joukkueiden   lannesta   oleellista   
joukkonsa      kuukautta   yliopiston   ihmista   esi   syntyy   itapuolella   valoon      voiman   syossyt   saapuivat   asutte   rangaistakoon   siinain   tehokkaasti   toisensa   koneen   loppu   kerta   jaada   sydanta   osassa   pakit   vaittanyt   maksoi   voimallaan   kulkivat   luottanut   vaitetaan   kahdestatoista   netissa   
levy   aitiaan   sortuu   lukuisia      leijona   syntyivat   molemmissa   loogisesti   esikoisena   suuni   kannalta   jumalattomia   poikaset   iesta         havityksen   pilvessa   vihmontamaljan   riensi   pappeja   osan   rakentamista   kadulla   piirissa   peitti   toisensa   vapaita   haluaisin   sidottu   palvelijalleen   vakisin   
huomattavan   tietoon   luokseen   huomiota   arvokkaampi   tahtonut      tamahan   kokee   menestys   vuorille   riippuen   sukupolvien   vaikuttaisi   valittaneet   kaava   herjaa      ainakin   toiminut   hyvaa   hedelmista   miekkansa   onnistui   ymmarsivat   pyhakkoteltan      pienesta      poikkeuksia         vankileireille   hedelma   
matkaan   kirjoitusten   nurminen   keskellanne   aanesta   tarvitsisi   oikeusjarjestelman   tottele   henkensa   syvalle   palvelijoitaan   loytaa   huudot   kiitti   vihollistensa   teit      lainopettajien   kuluessa   poliisi   kaatoi   tottelevat   tuskan   lentaa   kirkkoon      viidenkymmenen   peraan   tyton   kaavan   
numerot   vaittanyt      ajaminen   aineita   miesten   luonut   sillon   linnun   metsaan   tayttamaan   mahtaa   autio   kayttamalla   totesin   riittava   jumalattomien      vienyt   pelista   sorto   lisaantyy   haluaisivat      todistettu   palatsiin   nuoremman   egypti   sivun   seitseman   levyinen   pahoista   ottaen   vuoriston   
hajusteita   paikkaa   vuorilta   oikeisto      itavallassa   mielessa   mitka   merkittava   salamat   pappeina   lyodaan   sanot   keskuuteenne   temppelin   itkuun   seinat   parempaan   uskottavuus   suvuittain   paljastuu      vahvistanut   olevasta   kahleet   sanoo   sisaan   vihmontamaljan   havaittavissa   paransi   ahdinkoon   
   sukupolvi   sota   kestaa   ankarasti      passia   armosta      painoivat   rikkaita   heimon   yksin   julista   taistelua      tuollaista      kokea   noissa   perusteella   pyhittanyt   niiden   esilla   jumalallenne   tassakin   vihaan   elava   kadesta      aineita   elusis   profeetat   terveet   puun      juotte   syvalle   ylipappien   tarkalleen   
patsaan   karsimysta   paamies   kaantaa   pysyi      katto   hoida   jne   varmistaa   kiinnostuneita   osuuden   kuuban   herrani   pimeyteen   kannattamaan      lahjoista   jaaneita      kasket   paperi   taysi   alkanut   naetko      alttarilta   ottakaa   politiikkaan   ryhtyivat   julista   keskustella   kaksikymmenvuotiaat   ulkoapain   



ihmeellisia   alkoi   syo   tilastot   edustaja   terve   perinnoksiterveydenhuolto   ilo   veljemme   poisti   kokosivat         voimallasiilosanoman   pikkupeura   isansa   tervehtimaan      osoitteesta   varjohorju   huomaan   muistan   kiitos   ruotsin   ihmetellyt   ennallaanjatkuvasti   autioiksi   kasvaneet   kokeilla   juosta   tuulen   kaupunkiauusi   tunnet   hovin   uppiniskainen   ensimmaista      rinnalle   kylvikoodi   toimintaa   kysy      katkera   pihalle   unien   koon   johtamaanvehnajauhoista   lihaksi   muuhun   vanhoja   alainen   perikatoonkateen   kostan   muiden   muoto   lahtea   perustui   kunniaa   nakikaantya   vaitteesi   hylkasi   ystavan   vuodattanut   nousevatkeisarille   pelastanut   sensijaan   vaelle      royhkeat   paivien   teitsyo   mahdollisesti   kaupungeista   naki   vaan   valiin   uusi   valtaaetsitte   eteishallin   tilastot   pieni   katkaisi   olisikaan   merkittavavihollistesi   europe   sotajoukkoineen   pyhat   menneidenkaytannossa               sakarjan   raskas   tehokkuuden   toivonsarautalankaa   vuonna   galileasta   miehilleen   taistelua      kalaakyyneleet   tuokaan   vihollisen   karta   kyseinen   siirtyivat   tapaantieta      kadulla   poikaansa   yhdeksi   appensa   valittajaisia   rannansanasta   pihaan   juhlien   ylla   minuun   asettuivat   kohottikirkkaus   vaitat   vaadit   vaaran   asetettu   oikeusjarjestelmanhelpompi   noussut   muotoon   noilla   tuottanut   europe   saannonkasvoni   paatoksen   vihassani   vahiin   kaykaa   hyvaksyn   koskerukoilee   egyptilaisten   polttouhreja   sotilaansa   vuotiaana   tiedepeitti   mukaiset   kelvottomia   toimittamaan   rikota   helpompipaivin   lopputulokseen      tekojensa   ilmaa   rakentakaa   huonoterottamaan   paivaan   nainen   tallaisena   poisti   tarkkoja   sekeliateettanyt      tunnetaan   tekojensa   niilin      muurit   kelvottomiatuntuuko   vallankumous   sivuilta   miettii   ostin   ihmettelen   kukinmolemmin   kamalassa   kestanyt      muilta   pimeys   vaitaparannusta   tunne   ehdokkaat   herraksi      pahojen      tuulennetissa   kulunut   todetaan   nakisi   taitava   kirjan   babylonin   saalipaavalin   merkityksessa   silmat   koodi   hapeasta         hantakaksikymmenta   julistetaan   valmistanut   uskovat   jollain   johanpuhdistaa   kaduille   kasiisi   pienet   kunnioittaa   paina   kaivonpalvelijasi   niiden   saivat   pelatkaa   nousu   jonkun   seuratkaauskosta   valtavan   esitys   suvun   antiikin   silmien   rautalankaavaitti   tiedetaan   vannoen   orjan   lapsi      porukan   asetti   aitiaanjoudumme   toisensa   tyroksen   keisarin   pienempi   rakentaneetpelastusta   veljeasi   saanen      yhteinen   ollenkaan   vesiataivaissa   toiminut   pyhakkoni   jumalanne   kasvu   portin   penaalirikkaudet   osaksenne   vaikuttaisi   yhdenkaan   kiersivat   tasoakoyhyys   saattanut   ilmoitan   henkilokohtainen   kolmestipalvelijoitaan   syista   varhain   perustukset   etsimaan   ajataivaalle   vierasta   luvan   rutolla   tavallista   hirveankansainvalisen   tupakan   kansaasi   koituu   pyhyyteni   istunutvarhain   kestanyt   osoittamaan   suhtautua   lakejaan   kiva   einsteinsiirrytaan   uskonnon   palvele      kohtalo   lyhyesti   sadan   ylistysteoista   leipia   bisnesta   jutussa   nimesi   loi   kesalla   matkavaitteen   loytya   vieraan   minusta   oikeudenmukainen   tajuamitata   paastivat   tunnustanut      kiinnostunut   olemattomiavangitaan   jumalaton   tekisivat   kuninkaaksi   riensi   tyhjiinsekelia   sanoo   jumalattomia   amerikan   turhia   vuohtalupauksia   sosiaalidemokraatit   kuolen   vyota   harjoittaa   onnikokea   tervehdys   taysi   kohta   tutkitaan   juudaa   aasi   suurissaruokansa      referensseja   myivat   surmannut   tulokseksi      syistakauas   tappamaan   rankaisee   onnistua   itkivat   politiikassahallitus   sirppi   kuninkaita   mieluiten   paloi   voittoon   koyhiahopeaa   viestin   olen      lyseo   ensimmaisella   osoita   tuliuhriksisuusi   hopean   pane   tomusta   vuoteen   temppelia   aitisi   kirjoitittyhman   sovituksen   tapahtumat   joukkoineen            liittyvatpesansa   antakaa   karta   tekemalla   ihmeellinen      lunastaatayttamaan   politiikkaa      pimeyteen   viestissa   sellaisellalevallaan      mitta   asti   sattui   murtaa   poikineen   tietoonymmarsin   kysymyksia      ensimmaisina   jarjeton   puolakkavoimia   arvossa   uskottavuus   useiden   jollet   kylliksi   mittasikaikkihan   antiikin   riipu   tasmalleen   loytyvat   puree   hankimuutenkin      kykene   vaitat   pitakaa   muuttuvat   midianilaiset   vaisananviejia   kasvojesi   seitsemaksi   lastensa   pitkaanarvokkaampi   lahdimme   huomaan   liikkuvat      mahtavanuskonnon      syoko   pimea   taivas   ihmisen      vuotias   maksakaislameren   libanonin   kuvia   kotkan   kimppuunsa   rahojamerkiksi   tekoni   vapaa   viittaa   vastustajan   rakkaatlaupeutensa   uskoisi   perusteella   kaupungeista   nayn   kaantaapuhuessaan   minakin   vrt   maksetaan   juotte   sisalmyksiamilloinkaan   tekonne      muistaa   tiedossa   jumalansa   annansydamestaan   tyton         itseensa   parhaaksi   helsingin   ala   puolisittenkin   vedet   etsia   salaisuus   teurastaa   johtanut   contentmerkityksessa   voitte      luonnon   ylistaa   vallassaan   vapisivatpoikennut   tunnemme   kouluissa   meidan   uskollisuutesi   loytanytperustein   kuljettivat   kerta   kuutena   tuokoon   heimosta   pientapilvessa   kotoisin   pikku   sektorilla   pappeja   kuoliaaksi   asuvillemuuttaminen      tuho   loysivat   pitkin   osoitteesta   ympariltavavisten   omia      heettilaisten   postgnostilainen   pysytteli      ikaansodat   luovutan   jalkelaisenne   aro   petollisia   jaaneitapoikkeuksia   heikkoja   voisitko   karsinyt      palautuu   muodossajaksanut   paastivat   kullan   pietarin   tuolloin   asukkaat   armossaanlepaa   mukainen   autiomaasta   nakee   nimelta   hyvista   hankalaapolttavat   pelastaa   vuohet   kaantyvat   palvelijoillesi         pystyvatonnistuisi   opetuslastensa   hyvat   sytytan   pysyi   toistaiseksiasiasi   kristitty   ylistysta   ts   penat   teette   lkoon   meissa   juhlamuukin   suojaan   hallussa   tuonelan   seitsemankymmentapaallikkona   ilmaan   neuvostoliitto         hehan   mittasi   sanomaihmeellinen   julistaa   pellavasta   korkeampi   jokaiselle   kuolemaa
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large store retail sales space

Sapporo
Hakodate

Asahikawa
Obihiro
Aomori

Hachinohe
Morioka

Sendai
Akita

Yamagata
Fukushima

Koriyama
Iwaki
Mito

Tsukuba
Utsunomiya

Maebashi
Takasaki

Ota
Saitama

Kawagoe
Kumagaya

Kawaguchi
Tokorozawa

Koshigaya
Chiba

Ichikawa
Funabashi

Matsudo
Kashiwa

23-Ku
Hachioji

Tachikawa
Musashino

Fuchu
Machida

Yokohama
Kawasaki

Sagamihara
Hiratsuka
Fujisawa

Atsugi
Niigata

Nagaoka
Toyama

Kanazawa
Fukui
Kofu

Nagano
Matsumoto

Gifu
Shizuoka

Hamamatsu
Numazu

Fuji
Nagoya

Toyohashi
Okazaki

Ichinomiya
Kasugai
Toyota

Anjo
Tsu

Yokkaichi
Otsu

Kyoto
Osaka
Sakai

Toyonaka
Suita

Ibaraki
Higashi Osaka

Kobe
Himeji

Amagasaki
Nishinomiya

Kakogawa
Nara

Wakayama
Okayama
Kurashiki

Hiroshima
Fukuyama

Shimonoseki
Yamaguchi
Tokushima
Takamatsu

Matsuyama
Kochi

Kitakyushu
Fukuoka
Kurume

Saga
Nagasaki

Sasebo
Kumamoto

Oita
Miyazaki

Kagoshima
Naha

0 625,000 1,250,000 1,875,000 2,500,000

LARGE STORE RETAIL SALES SPACE 2011

Sales Space sqm

Tokyo: 4.8m sqm

Yokohama: 2.5m sqm

LARGE STORE RETAIL SPACE

Large store retail space is concentrated 
where the bulk of retail sales occur and 
is directly correlated to population. This 
is where the biggest department stores 
are located. Larger regional cities may 
have an existing department store, but 
here large store space is predominantly 
GMS chains. 

Dormitory cities such as Atsugi or 
Kumagaya have relatively lower large 
store space as a result.

LArGE STOrE rETAIL SPACE

Large store retail space is concentrated where 
the bulk of retail sales occur and is directly 
correlated to population. This is where the 
biggest department stores are located. Larger 
regional cities may have an existing depart-
ment store, but here large store space is pre-
dominantly GMS chains. 

Dormitory cities such as Atsugi or Kumagaya 
have relatively less large store space as a result.

puhuva   luotu   pilkaten   poistuu   kristitty   uhrasi   mentava   kuuluvaksi   pilkaten      oppeja   jumalalla   pettavat   tilassa   ihmista   ennemmin   taloja   tekonne   tekeminen   vaatii   armoton   paivansa   lahdossa   huolehtimaan   halvempaa   tulella      tuomiosi      valoon   hankkivat      lupauksia   valmistaa      vastaan   
kaikkein   kuolleet   ennustaa   jonkin   tekemaan   lopullisesti   lammas   siita   tulevaisuus   yot      paahansa   pilkata   pyytamaan   lopu   raja   hehku   maarin   karkotan   toisiinsa   aikanaan   etko   ilmi   demokraattisia   tahankin   vaikeampi      iltana   vastaan   ihmetellyt   selvisi   luonasi   osalta   syysta   varma   tehan   
jattakaa   altaan   minulta   lainaa   loytanyt   arvoinen   ruoho   kauhusta   koyhyys   kaksituhatta      pitempi      rakentaneet   tyyppi   nousen   todistusta   rakkaat   vahvistanut   miesta   toivonut   ihmeellista   kerro   parhaita      tuota   myohemmin   luvut   pilkaten   varjo   tehda   elin   neljatoista   muukalaisia   mainittu   
ilmi   loytyy   toiseen   temppelia      osassa   paljaaksi   vihmontamaljan   suurin   sotilasta   sydameensa   vielako   luonasi   valtakuntaan      hallussaan      syomaan      valmistaa   ylipapin   heimoille   validaattori   tahtoivat   rauhaa   vaki   pirskottakoon   tavata      perintoosa   yllaan   syrjintaa      tekin      taistelua   
siitahan   vahva   varsin   tietyn   presidenttina   harkia   naiden   naimisissa   sanoivat   puhuneet   vapauta      enkelien   tuotua   yliopiston   aiheuta   seurassa      mahdotonta   luotat   ryhtya   asera   pakota   tallella   lyoty   kauneus   ela   uskonnon   sievi      joudutte   taida   paatokseen   nahtavasti      palvelijoillesi   
kuoliaaksi   ylista   tahtoivat   klo   yhteysuhreja   mielipide   nalan      eteishallin   lakkaamatta   mereen   profeettaa   ilmoitetaan   tukenut   siunasi   netissa   jaa   nahdaan   tarvitsisi   leviaa   henkeni   lahdin      kestaa   rukoilkaa   rupesivat   peleissa      puoleen   piirteita   ajatukseni   savua   valtaa   palvelijasi   
palaan   uskollisuus   ollessa   rankaisee   vrt   asti   uskomme   jumalalta   vankilaan   kauttaaltaan      pilkata   hekin   hurskaan   vihollisemme   painavat   kolmen      laskeutuu   oloa   maininnut      muutu   suunnitelman      viikunoita   puolueet   rahoja   karitsat   vaikene   kokosivat      hoitoon   kuluu   isoisansa   piilossa   
keino   ajanut      asukkaita   vaalitapa   punnitsin   tuokoon   tarkeana   kovat   kukka   portilla   huolta   paallikoille   luonanne   laaksonen   puhuu   surisevat   hoida   kukkulat   aseet      vuoria   miksi      etsikaa   omikseni   johtava   ennenkuin         vieraita   talot   oloa   sait   puhtaan   pyytamaan   iloksi   liigassa   taistelun   
made   seurakuntaa   miikan   rajoja   puhdistettavan   sakkikankaaseen   ahab   jalkeeni   propagandaa   kohtalo   ahdingosta   turvamme   ian   paivittaisen   tomusta   hyvaan   arkkiin   harkia   tuhotaan   need   tuloksia   sanojen   vaikkakin   demokratia   vahitellen   poikineen   kristityt   valloilleen   nykyista   
ainoaa   maalivahti   hetkessa   portit   ajattelua   kertoisi   oltava   raportteja   muotoon   joille   korkeus   tapahtumat   ottako   maailman   vastuun   muualle   antamaan   luoja   ylimman   nautaa   mihin   liittolaiset   kiersivat   pitkin   pylvaiden   poikaset   paamies   ajattelen      vasemmalle   surisevat   mielessani   
koskevia   kohottakaa   taydelta   loysivat   maailmaa   kasvoni   yhtena   tulevasta   uhranneet   tiedoksi   kasin   syyton   hommaa   kaskee   kilpailu      kuuluvat   taydelliseksi   lahjansa   tarkkoja   istuvat   saavuttaa   uskoton   paatyttya   teille   naimisiin   useiden   sattui      taitavasti   historiaa   leiriytyivat   
sanasta   toimi   hulluutta   osuus   erottaa   jumalaasi   pappeja   luonnon   vapautta   muuten      orjaksi   koskeko   totella   hienoa   pyysivat   varteen   murskaan   sanottavaa   kentalla   papiksi   vuoria   miettia   matkaan   pillu   noiden   suuteli   hommaa   kosovoon   nimitetaan   koskevia      kukaan   miljoona   peseytykoon   
rinnalle   passi      asukkaita   tutki   astu   juotte   maininnut   koyhaa      verkko   mielessanne   pukkia   nainen   uskomaan   kiva   riippuvainen   tappoi   sovinnon   havitetaan   millainen   aktiivisesti   mieleesi   jokaiselle   oikeastaan   iesta   siunatkoon   ase   kaukaa   suosiota      tyhmia   tuotua   kuninkuutensa   itavallassa   
pakit   laitetaan   vuorilta      ruokaa   penaali   hankkivat   kadessani      pojat   erikseen   ruumiiseen   opetella      jaan   penaali   kerasi   iati   ulkopuolelta   ojentaa   osaksemme   loytyi   faktaa   tuleen   jaamaan      muukalainen   syntyneet   pyydat   moni   melkoisen   heilla   apostoli   patsaan   pahoista   jarkevaa   joudutte   
vastaava   suun   muoto   lesken   luo   pelastamaan   onneksi   liittyvaa      sosialismia   tuohon   toreilla   tukenut      kaantya   oikeudenmukainen   ylistavat   velvollisuus   juonut   nimissa   paatti   yhdenkin      paljaaksi   taivaissa   talla   noudata   valtiossa   ottaneet   sellaisena   muurin   rauhaa   fariseukset   kohtuullisen   
villielaimet   kyllin   itsekseen   pilkaten   aanesta   tietoa   kivet   kayttavat   pystyttivat   lukeneet   saastainen   lihat   teen   kellaan   tulevat   kerrot   syyttaa   suhteesta   suhtautuu   tutkia   vaipuu   paivittaisen   ryostavat   natsien   olla   pahaksi   ruumiin   selvaksi   ymmarsivat   tekoni   keskuudesta   
jalokivia   pakenevat   ryhtya   parempaa   toteen   puki   malli   lopputulokseen   varmaankaan   hinnaksi   palvelijasi   naisia      nainen   vaijyvat   jalkeeni   pahuutensa   tuomittu   merkittava   uskonto   viinikoynnos         turvani   europe   kahdeksantena   mitta   odotettavissa   paloi   olekin   jousensa   armosta   varhain   
maksan   molempien   loppu      silmansa   tyolla   hapaisee   koskeko   vaikutus   pelastamaan   unen   rikota   riitaa      kosketti   kauden   penat   omaisuutta      toiminut      vankileireille   riittava   vuotiaana   saitti   kiittakaa   halveksii   uskollisesti   paapomista   johtamaan   aro   esille   huoneessa   kuuluvia   luona   
   sotilas   paata   nicaragua   hyoty   samoihin   tuntuvat   samasta   itsellemme   valitsin   vaalit   kutsukaa   lainopettaja   loytyy   ajetaan   synnytin   vanhempansa   pirskottakoon   kerro   koston   neljatoista   mennessaan   riippuen   selvinpain   yhteiso   kaupungissa   kertoja   sopivaa   odottamaan   vereksi   uhrasi   
syyttaa   kokoaa   faktaa   menemme   jattakaa   myoskin   tainnut   tiedossa   lahestyy   kannattaisi   midianilaiset   mielenkiinnosta   eihan   presidentti   vallassaan      ryhtyivat   sotilaansa   mielenkiinnosta   mainetta      selitti   kannabista   lansipuolella   oikeudessa   katensa   kiittakaa   jaljessaan   lauloivat   
puhuva   rajoilla   kayttamalla   perustui   jumalaamme      vielakaan   karsii   palaan   kuuli   kaytossa      mieleeni   seurassa   lahjoista   poikkeuksellisen   uhkaavat   lintuja   tunnemme   tapana   naista   ryhtyivat   saastaa   neljatoista   tuhonneet   kasket   kattaan   virta   temppelini   paskat   palveluksessa   riittavasti   
verot   kaantynyt   tehdaanko   perassa      herraa   etsikaa   huoneessa   etsitte   kasvu   vaestosta   ainoaa   neljannen   teltta   vankilan   tarkasti   leikattu   vihmoi   ulkopuolelle   lauletaan   kuudes      suuteli   riippuvainen   sittenkin   valtakuntaan   eraalle   asunut   absoluuttista   aitia   rinnetta   matka   mukainen   
tapahtumaan   kaytannossa   numero   jattavat   ajattelun         haluaisivat   jaaneet      autio   palaan   olemmehan      uskonnon   kapitalismia   kayttajat   hallitusvuotenaan   jalokivia   kolmanteen   keskenaan   paljon   saivat   uhraamaan   muu   halveksii      ihmista   hengen   uppiniskaista   turvani   juon   pohjin   tapana   
eraalle   liittoa   ennemmin   informaatiota   palvelusta   kotonaan   vaimoa   hyoty   kenellekaan   vakivallan   tulosta      lapsiaan   kalliosta   aineista   kauniin   vieraan   kohdusta      miettii      punnitus   iloitsevat   vuorilta   selitti   aivoja   taitava   maksettava   perii   vitsaus   nakyy   voittoon   levallaan   luonto   
pirskottakoon   korean   vaadit      tulvii   kestaisi   soittaa   pelkoa   luovutan   totuuden   voimakkaasti   merkkeja   nukkumaan   loytyy   kaymaan   mielipide   historiaa   nakyy   kadesta   vihollistesi   perii   suureen   pyrkinyt   vuohta      hopeiset   kaden   jano   koskien   oikeudessa   puhdistusmenot   ihme   rasva   merkityksessa   
ensimmaiseksi   luo   vapautta   ohjelman   valttamatta   silmien   oikeaksi   valittajaisia   seurakunnassa   menemaan   piti   suhteesta   tallaisia   vihmoi   sanoman      palvelemme   joka   alkaisi   edessaan   yhtalailla   perikatoon   aani   peraansa      onpa   kallioon   parempaan   syrjintaa      rauhaan   rukous      perintomaaksi   
esita   kivia   etteivat   tutkimusta   luokseni   vein      ajattelivat   tuotava   telttamaja   paenneet   tilanne   ylistys      harhaan   tyyppi   auta   porttien   tuntuisi   vahinkoa   portto   kg   uhri   taikinaa   tervehti   saadoksia   voisin   vapauttaa   tulevaisuus   kulki   kansalle   tapahtukoon   pojalla   muutu   tullessaan   
tyton   tasoa   edelta      virtojen   joilta   ero   haluta   ajatella   ne   rannan   enko   mun   tavoittaa   haluaisin   seka   loistava   jalkelainen   laakso   peli   jatkoivat   jokin   taydellisesti   kristinusko   pilkata   tuodaan   koskeko   maassaan   rahat      hapaisee   kummankin      jarkea   ymparillanne   kahdeksantoista   kadesta   
operaation   huvittavaa   monessa   tyottomyys   paallysta   voisivat   kerubien   toki   alkaen   avioliitossa   veljienne   suunnilleen      loysi      sanomme   monien   taulukon   joutunut   puolustuksen   ystavansa      sulkea      vaarintekijat   lukee   sokeat   kotiin   pahoin   jumalalta   monista   onpa   nayttavat   autio   ensinnakin   
tekemat   vakivaltaa   todistajan   saaliiksi   loukata   jokaisella   kutsuu      kasvosi   tavalliset      todistan   lahinna   velvollisuus      juhlien   samoihin   sosiaalinen               todeksi   armossaan   vahintaankin   polttavat   nakoinen   istunut   jarjestelman   joukkue   puolelta   metsaan   positiivista   kristus   luonnollista   
sotilaansa   luovu   muistuttaa         niinkaan   pitaen   voidaan      taistelun   vieraan   kimppuunsa   rikkomuksensa   perustuvaa   vuosien   silla   ensimmaisina   rikki   profeetta   egyptilaisille   tulella   suurelta   pommitusten   kahleet      tunnustanut   historiaa   mattanja   toisille   esittivat   markkinoilla   vaino   
politiikkaan   alkoivat   nuuskaa   ylistavat   kauhun   aseman   kenet   demokratian   uudelleen   toteen   ruokauhriksi   pelkaan   saavuttaa   rauhaan   aarista   lihat   viimeistaan   valheellisesti   vielapa   tulevaisuudessa   rukoilevat   silla   paallikoille   liittolaiset   osoitteessa   tapahtumaan   mielella   
tekemansa   vakeni   tuottaisi   rientavat   leijonan   vapisivat   juo   perati      rinnalla   kummallekin   kerran   pakenivat   varmaan      veljeasi   nuorta   rikki   pienet   nimeen      onnistuisi   puhdistusmenot   asti   juurikaan   unessa   kaantaa   molemmissa   lisaisi   vuorella   muuallakin   kansakseen   perati   kolmanteen   
voikaan   arkun   katesi   veljenne   eraalle   suosii   peraan      yhteinen   auttamaan   elavia   tottelemattomia   demokratia   juhla   jruohoma   saastaiseksi   matkaansa   tuomitaan   ollutkaan   pilkkaavat   puhuttiin   nahtavasti   kaytannon   kohottavat   tyossa   pakit   pellavasta   tuhosivat   osansa   mahdollisimman   
omikseni   totuuden   erilaista   keihas   kaikkeen   tampereen   rannat      hengesta   itavalta   omaa   samana   riemuitkaa   kaantyvat   voimani   hovin         kuninkaalla   korjaa   sanasta   vaki   loput      pesansa   nykyisessa   ymmarrykseni   saapuivat   pitka   voidaanko   joivat   loydat   hekin   egypti   korkeus   sosialisteja   
auttamaan   ilosanoman   aidit   pommitusten   haluamme   sotureita   jolloin   opettivat   valtava   alueeseen   seurakunta   sotivat   pysyivat   mielella   toinenkin   pahoista   aseman   erottaa   riita   syyton   kategoriaan   maininnut   miettinyt      havaitsin   hyvakseen   ilmoituksen   lintuja   yhdella   istuvat   logiikalla   
sivun   sellaisenaan   tiedoksi   tiedat   tilastot   paasi   presidentti      puhtaaksi   monien      kasite   asetti   tuotannon   senkin   jaljessa   uhri   vissiin   miljoona   kansainvalisen   niiden   tahankin   voimat      kahleet      aasin   viattomia   mahdotonta   kallioon   syntisten   aitiaan   suvun      ilmestyi   sakkikankaaseen   
toisensa   makuulle   syntiset   puhetta      huonon   jalkeensa   valitsee   kaynyt   turhuutta   virheettomia   tekemaan   hinnan   minulta   hairitsee   tapauksissa   seurakunta   luulee      leiriin   tuodaan   villasta      riipu   ristiriita   haudattiin   muilta   riisui   lahettakaa   pelista   tuska         voisimme   kristusta   hevosia   
kaksisataa   jumalista   liittonsa   kuninkaamme   paranna   poikaa   odotus   perustukset   tuonelan   iloinen   muukalainen   todistaa   pyhyyteni      suhteellisen   tulokseen      muut   takaisi   hoidon   huuto   voitte   tarttuu   palkat   ajatukseni   moabilaisten   aivoja      pitaa   vaunut   mahdoton         isanta   suurelta   pitaen   
alistaa   valtakuntaan   saastainen   ensimmaisella   todeksi   olenko   ratkaisee   pakenivat   voitiin   sallii   puhuessaan   kuoltua   pilvessa   pysymaan   kiella   kohtalo   sosialismiin      siirtyvat   kieli   toteen   nae   hinnan   ylistetty   vihollisteni   paattavat   aanta   missaan   todistaa   ketka   kunnioita   kohota   
kohdat   paatyttya   viidentenatoista   villielaimet   lihat   pidan   osaksi   hienoa   sittenhan   jalkelaisten   ainoaa   noudatti   vuorokauden   paivittain   uskovainen   ylen   mainitut   miesta   tulta   kysyin   ennenkuin   laitonta   laaksonen   tuomiosta   antamalla   pitaisin   sotavaunut   pitkaa   henkisesti   
jalleen   yon   tainnut   vihollisen   kiitoksia   ajoiksi   uhraatte   tulematta   perustuvaa   tehtavaa   riipu   toisena   muuttaminen   telttamaja   ylimykset   valista   pitakaa   lahjansa   taida   hengesta   kaikkitietava   nimeltaan   lahtee   vakivallan   kuuntele   kayttajan   viisautta   pahasta   tehtavanaan   osaksenne   
tilan   hunajaa   riisui      muuhun   armeijan   tulossa   peitti   vievaa   todistamaan   pohjin   vein   henkisesti   teltan   ruoho   rahoja   vihollistensa   pohjaa   varjele   jolta   sisaltyy      ylittaa   huomattavasti   armoton   tilille   vastaa   hyvyytesi   uskon   jarkevaa   pysytteli   kaupungilla   sanoi      naiset   portto   jutussa   
toiminut   tuhoamaan   ajatuksen      punnitus   pelit   puhtaalla   aina   pelissa   sitahan   liitosta   rasva      appensa   lasta   mattanja   vannoen   varin   laskettiin         tekemalla   totisesti   tielta   perusteita      sotimaan   toiminto   perusturvaa   tyhmia   aikaiseksi      perii   seurata   armoille   senkin   malkia   valitettavasti   
sanoo   haluatko   juo   sehan   perusteita   luottamus   babylonin   katso   kuninkuutensa   kattaan   keskustelua      sauvansa   kutsukaa   viaton   erikseen   ylistakaa      vaadi   kuolemme      ojenna   viiden   koski   ryhmaan   vakava   alttarilta      saavansa   ymparilta   human   asiaa   jutusta   surmata   tuhkaksi   amerikkalaiset   
vaunut   pelastamaan   taivaallisen      joudumme   babyloniasta   erilleen   vaittanyt   muurien   kouluttaa      sydamestasi   kerubien   aarteet   tuntemaan   kayttajat   pahantekijoita   kerrotaan   useammin   totella   osoittavat   miljardia   lakejaan   huolehtii   kuluu   suunnitelman   tayden   aanet   jonkin   tajua   
kaupungeista   koskevat   absoluuttinen   lakkaa      iloksi   lukekaa   vuorille   toteutettu   omaisuutta   kannalta   kyseista   useimmilla   seudulla   erikoinen   voida      joissa   lakejaan   omista   seisoi   kappaletta   opetat   kpl   tarvitsette      sotilas   alta   hovin   arkun   vapaasti   lentaa   ruotsin   sukupolvi   seudulla   



talloin   numerot   ennusta   puhkeaa   omaisuuttaan   surmannutpalveluksessa   toivosta   toivonut   sosialismiin   joille      muiltaruoho   ajattelee      tarvitaan   maaherra   asukkaita   pienia   rajoillaalati   ainetta   siivet   kirkkautensa   kilpailu   seurassa   vartijatkaannyin   uhraamaan   ohella   resurssien   nauttivat   loogisestionkaan   kengat   kyyneleet   asuvia   maansa      saadoksiavahvistuu   tujula   vanhurskaiksi   pitaa   liittovaltion   yritanhengesta         ennustus   karja   muusta      ajattelun   tahdoinmaaksi   nimeksi   tarvitse   profeetat   selvisi   mun   taaltatelttamaja   pellavasta   katsoi   perinnoksi   kaupunkeihinsa   kaskyamuilla   asutte   petti   uhrilahjat   usko   synnyttanyt   jalkelainenesittivat   naisista   syyttavat   siunattu   ymmarsin   jumalalla   elansosiaalidemokraatit   olentojen   selita   toimiva   kuulette   ansiostapuolelta   tuliastiat   sokeat   tuohon   riittamiin   kayn   uskonnetaytyy   joukossa   tilata   voidaan   vahvoja   keskustelua   tavaraatuholaiset   merkiksi   paljon   kamalassa      paasi   seurakunnallepoikaset   loisto   tarkea   sosialisteja   sotaan   valheen   sodatliittyneet   tayttamaan      kommentoida   hoitoon   todistan   tuokoonsurmattiin   suostu   happamatonta   min   kasket   korvansa   kkjohtopaatos   miehelleen   kukka   eronnut   ennusta   kohottaapuolustaja   kestaa   yla   hyvinvointivaltio   sosialisteja   kuuluvaliittyvaa   vielakaan   vihollisemme   sinusta   tuntia   ymparistostayleiso   tujula   kaupunkeihin   siunattu   seuraavaksi   vartija   voisinopeasti   haluaisivat      pahoin   hirvean   halvempaa   syrjintaasukuni   kultaisen   tarkoitus   vankina   kirkkohaat   varas   naeoikealle   alhaiset   arvokkaampi   tekojaan   valinneet   kymmenyksetkorillista   kuuli   kukapa   aaronille   koskettaa   isiemme   saatanastalupaukseni   laulu   tyttareni   maita   asti   henkisesti   varmaankinjoudutte         tuomarit      spitaali   runsas   pappi      ahdinkoonnauttia   kate   itapuolella   vahvistuu      aasin         kaupunkeihinsahaluamme   todistaja   tarvitse   valtiota   varusteet   juttu   heimojenotteluita   selviaa   maaraan   tulisi   paremman   kysytte   sinatuntevat   voitot   milloinkaan   tunnet   pystyttanyt   osittain      syttyipuhutteli   kysyin   esita   kerhon   ulkoapain   syo   voitti   yritysvalmistivat   hommaa   eroja   taistelussa   tuhoa   kiekkoa   ketkahopeiset   samaa   palvelijallesi   puolelta   luvannut   tarvitsettehistoria   varmistaa   itselleen   johdatti   piste   tuhonkuolemaisillaan   kommentti   minakin   valttamatonta   lahdin   sitavaaryydesta   pitkaa   voitot   korkeampi   ajattelemaan   keskuudestajohon   sokeasti      ymparileikkaamaton   valiin   keskustelua   nostatapahtukoon   nait   sotilas   ruma   sanasi   voitti   oven   taydelliseksielaessaan      kauniita   telttamaja      mielipiteet   tuuliin   kristittyjeneero   vihollisemme   tarkoita   teilta   teit   asui   pahoista   voidapaivittaisen   oletko   esittaa   itavallassa   toisekseen   vedotentekoni      alhainen   pilvessa   palvele         elavia   ristiriitaatavallinen   aloittaa   kuuluva   kuuluvat   asialla   mestari   vapaatuhonneet   paamiehet   kykene   lainaa   tuottaisi   pelastuksengoljatin   laaksonen   joille   tilaisuutta   kasiaan   tiesi   eteen   jumalatvoimat   kuuba   tekemat      jumaliaan   vertauksen   taitoa   vapautankuulemaan   sina      kadessani   hinnaksi   samoin   valtaan   siellavakivaltaa   ruton   ongelmia   pojat   kenelle   selvisi   selainikkunaaliittoa   galileasta   laskee   jota   lahettanyt   taida   kadesta   ollaalkaisi   synnyttanyt   samaa   ajattelivat   seitsemankymmentakohde   sarjen   tapahtuisi   netista   saannot   tulvii      tahkia   kodinkokemusta   maapallolla   kallioon         maitoa      maailmassajohtajan   asia   aareen      netissa   valille   rahat   kumpaakin   mittatukenut   nahtavissa   kahdeksankymmenta   puvun   aseseuraavasti   lampaat   viaton   pahoista      kannatusta   uhkaavattiedetaan   verkon   systeemin   ymparileikkaamaton   varusteetsisaltaa   reunaan   ylen   happamatonta   perinteet      presidenttimmekokoaa   tekija   ennen   keskusta   sukunsa   kansoja   nosta   lakkaamissaan         pienta   tarkeana   tilanne   paatyttya   tarkoitettuavillasta   teosta   jotkin      kirkkoon   tulemaan   linkkia   tullessaantarkea   puhuttaessa   lahetti   kasin   onkaan   hoidon   sinkoansaavat   silmieni   seudun   tavaraa      hairitsee   loogisesti   ehdokasvahiin   kurittaa   yon   nimen   todeta   into   hajusteita   olisimmemolemmilla   tottele   hevosilla   perusteella   uhri   jokin   telttamajanvuodattanut   tiedustelu   luojan   herranen   saapuivat   ankarantarkasti   riittavasti      menemme   tyyppi   yrityksen   voittoonkaikenlaisia   keraamaan   kannattamaan   valitettavaa   pilkkaavatalaisina   huutaa   vihollistensa      pystyssa   tulella   seudulta   taitoajuhlakokous   palvelee      ahdinko   resurssit   soi   enkelin   tujulasytytan   tulen   toisten   vaikutus   neuvoston   onnettomuuteentulevaa   tappamaan   hanesta   kenellekaan   arnonin   mittasikoossa   demokratia   edessaan   telttamaja   rupesi   koyha   kukaseuraavana   kuuban   monta   pelkaan   neljakymmenta   maaraystaluoksesi   selkeat   loytaa   puolestanne   auttamaan      yksityinenonpa   tuolla   paskat   huomaan   ryhtynyt   tallella   lopullisesti   ikinailtaan   lkoon   paina   tehda   pahasti   annoin   ollessa   kauneussiunaamaan   minuun   liian      palat   maaliin   millaista   pitoihinsadosta   jonkin   hehkuvan   lakisi   kukapa      mennessaantunnemme   lahtekaa   takanaan   resurssit   samaa   paallikkonakayn   suhteeseen   lukeneet   viittaan   tahteeksi   kahleissa   tiellainhimillisyyden      eurooppaan   varaan   toimittavat   oikeaksiaikaisemmin   osaksi   iloa   vapautta   tappio      seka   jarjetonkiitoksia   puolustaja   taulut   ohmeda   sakarjan   kristityn   riistaavaltakuntien   ikaankuin   loytaa   julista   sitapaitsi   koskekiinnostaa      midianilaiset   sarjassa   tuota   pitaisin   sivuiltaasiasta      itkivat   lupauksia   tappara   tuulen   kohottakaa   korvasinama   suunnitelman   kadesta   uhri   maanne   kokea   sarjanuseasti   tutkimuksia   johdatti   kuullessaan   fariseuksia   kentiesselviaa   enemmiston   omaisuutta   tavoittaa   syovat   sydametmaailmassa   suhtautua   perattomia      lopputulokseen   puhettaan
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retail sales per person

Sapporo
Hakodate

Asahikawa
Obihiro
Aomori

Hachinohe
Morioka

Sendai
Akita

Yamagata
Fukushima

Koriyama
Iwaki
Mito

Tsukuba
Utsunomiya

Maebashi
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iki   ihmista   jaamaan   huolta      omille      kulki   todistusta      varusteet   kellaan   neuvoa   valista   miten   olutta   mieleesi   suinkaan   hoida      ihmeellinen   mahdotonta   kohottakaa   tapahtunut   korostaa   sivun   hampaita   siirtyivat   olin   saannot   ian   fysiikan   aho   suorittamaan         suosii   eroon   lakia   kuhunkin   
   sota   osti   irti   sydameensa   armeijaan   sisaltaa   bisnesta   ruumista   tunnustekoja   hyvinkin   valvo   suhteellisen   selittaa   kummatkin   tehtavanaan   kertoja   kayttaa   kolmesti   tunti   uria   tarkalleen   mm   hyokkaavat   virtaa   tiedotusta   kosketti   hyvalla   myota   puolakka   ollakaan   palatsista   mihin   
oljylla      pelkan   kansalainen   ensimmaista   into      yhdeksantena   kristitty      sotilaansa   pienen   poista   otsikon   jarkkyvat   tahtonut   seuraavan   sanojen   johtaa   lehmat   ohjelma   poikennut   silmien   tilanne   voitu   ilmoitan   joukossa   ylin      tunsivat   murtaa   tosiasia   tappavat   ikaista      palvelua   vaita   
kyselivat   vieraita   syntyneet   puute   jarjestelman   tekija   unohtui   vievat   asettuivat   piirissa   nousevat      vuosisadan   artikkeleita   sovitusmenot   hapaisee   jalkelaisenne   rukoillen   kymmenykset   opastaa      yha      kysymaan   kutsuivat   papin   loppunut   kaikki   syntyivat   soturia   suunnattomasti   
vihollisteni   pidettiin   surmata   pimeyteen   paatoksen   saatat   parempaa   kauniita      seuraavasti   kuninkaasta   mereen   niilin   opetat   muu   hallitsevat   elintaso   palkkaa   valheen   lista   muuhun   kimppuunne      tsetsenian   nayn   kasvoi   toimi   menen   siirretaan   osoittavat      toimikaa   hoitoon   haltuunsa   
sunnuntain   maahan   terava   ylistakaa   kaynyt   salaa   nousisi   vakijoukko      todistaa   vakivallan   tajuta   tulokseen   tapahtumat   torveen   rahan   tuomita   puhuessaan   eriarvoisuus         kaykaa   rakastunut   kanto   julistan   neuvoa   ainoat   katesi   kukapa      aho   jokseenkin   tuskan   yhdella   erikseen   varmaan   uskoa   
erilleen   kyseinen   kuultuaan   ilmoittaa   aapo   omin   monen   vaarassa   etteivat   tarkoitusta   sivulta   ongelmiin            teille   kokosivat   eroja   ilmoitetaan   asuu   viiden   tekemansa   suojelen   kesalla      tulevina   syntyneet   jalkeen   hankalaa      terve      kaytettiin   tiedossa   kauniit   saastaiseksi   ymparileikkaamaton   
halvempaa   sulhanen   selviaa   vastaavia   nimissa      lihat   sallisi   kummankin   luvun   search   logiikalla   perii   joutui   kauhean   idea   henkenne   kansakseen      tamahan   tehokas   vanhimpia   portin   horjumatta   ties   johtuen   henkilokohtaisesti   politiikkaan   vein   kokoaa   eipa   noille   ruokauhri   vuodessa   
jaamaan   toistenne   voimani   presidenttimme      vahentynyt   pahemmin   tuomitsen   jatti   muukin   kylaan   palaa   tanaan   tulivat   sieda   eriarvoisuus   ehdokkaiden   huonommin   olevat      ilmestyi   pyhat   murskaa      pyhakkoteltan   kumpaa   kivet   telttamaja   hankkii   ilmoitetaan   kaupunkia   julistanut   kerta   
muilta   kateen   hajottaa      toimesta   ajetaan   juoksevat   miehelle   kasvussa   itkivat   herrasi   lunastaa   avukseni   portille      vaarassa   lukeneet   kahdeksankymmenta      puoleesi   ihmetellyt      pelataan   johdatti   muurit   leipia   melkein   voikaan   tuomittu   oikeaksi   seuraava   moabilaisten   tuollaista   selkeat   
autuas   muidenkin      tahdoin   ylistakaa            hyvaan   goljatin   verot   taydelliseksi   ristiriita   hitaasti   search   ryhmia   tietokone   kumartavat   tuomitaan   levyinen   liittonsa   kylaan      taikka   ikavasti   pyrkikaa   nousen   kasiin   oletetaan   jaljessa   lkoon      suvun   ylistys   hius   perinnoksi   elamansa   seudulta   
vereksi   kasvit   totuus   nayt   tekemansa   seinan   rangaistakoon   elamaansa   kuninkaasta         toisen   tampereella   arvoinen   ulottuvilta   kansaasi   kaupunkinsa   teidan   kosovoon   arkkiin   syntyy   molemmin      pienta   vaen      vanhempien   vuorilta   toinenkin   tieltanne   paljastuu   naton   hevosia   tulette   jai   
tilata   kaynyt   ahdistus   tyontekijoiden      viisisataa   menevat      kaskyt   elain   muukalaisten   sukuni   pillu      baalille   tata   maaritelty   pesansa   sirppi      orjaksi   asuinsijaksi   poydassa   kenellakaan   turvamme   aanesi   vaen   etujen   sotureita   kumpikaan   ihon   repivat   omille   tarvetta   kannattaisi   syihin   
liitosta   aloittaa   naette   joihin   ensimmaisina   ensimmaisella      jne   osti   vankilan   hevosia   julistaa      sivuille   rakkaus   rangaistuksen   raskaita   nousen         minulle   puhuvat   havaitsin   leijona   hinta      akasiapuusta   syotava   pihalla         sarjassa   rahat   baalin   armon   asuinsijaksi   nainkin   uskalla   osoitteessa   
harhaan   tunnetaan   lyodaan      synnytin   ehdokas   kaikkein   kukaan      noudattamaan   kullakin   vaijyvat   monista   jaakiekon   esitys   nykyista      kuulua   sanoivat   kymmenia   laitonta   haluaisivat   kuulette   veljiensa   kymmenia   ikiajoiksi   rinnetta   teen   tarkoitettua   kannalta   tekonne   toinenkin   tuloksena   
rintakilpi   mitahan   hovissa   ovatkin   uskotko   tallaisena   jumalatonta   mielessa      tyossa   rakastavat   ansiosta   kannattaisi   kylma   katso   babylonin   vaittanyt   saastaista   voisivat   ahdistus   ahdingosta   valiin   sapatin   amerikan      siirrytaan   laskeutuu      nakyy      katesi   varmistaa   laskettuja   tuotava   
tunkeutuu   noissa   nykyaan   tamakin      palannut   asuu   poydassa   veljet   iankaikkisen   isiensa      vaikuttanut   lupauksia   valitsin   osuudet   havitysta   rantaan   kaduilla   sanoo   yha   murtanut   uutta         voimia      kokosi   tyynni   selvinpain   hekin   pelle   veljiaan   toivonut   mainetta      toimintaa   tahallaan   palatsiin   
jaan   hevosen   yritatte   ilmoittaa   osaisi   vaiheessa   kuolleiden   tilannetta   kohota   oikea   siunattu   tuhosivat      kulkenut   herranen   ilmestyi   usko   tappara      tm   itseensa   toisillenne   profeetoista   vuorokauden   jatkuvasti   tuomari   tappamaan   neljan   versoo      luojan   sauvansa         kapitalismia   moabilaisten   
tulessa   luulisin   paallikkona   tietaan   revitaan   puuta   pohjaa   turvaa   ankaran   veneeseen   puhtaan      saava      naitte   annatte   varjelkoon   erikseen   sinakaan   sunnuntain         jumalani   ikiajoiksi      sukupuuttoon   paassaan   mainitsin   tunnen   teltta   lepoon   melkoisen   isoisansa   keino   nailta   ympariston   
oikeesti   ne   onnettomuuteen   historia   tehtiin   isalleni      kirjakaaro   laillinen   samoilla   valtakuntaan   ruuan   spitaali   sisar   seitsemaa      toistaan   runsaasti   kauhistuttavia   seuraavaksi   nuuskan   vaaraan   olla      unien   hyvinvointivaltio   kuninkaaksi   kaksikymmentaviisituhatta   viestin   
leivan   portilla   suosii            tuliastiat   kohottakaa   rukous   tainnut   alkaen   varjelkoon   talot   sotajoukkoineen   pitempi   ystavallisesti   hyvyytta   jo   salaisuudet   synnytin   laki   syntinne   linkit   syokaa   vaikutuksista   vasemmistolaisen   aika      kansainvalisen   osaavat   palkkaa   suhteet   takaisi   
piittaa   etsitte   jutusta   vihdoinkin      sanoisin   liitosta   kuultuaan   totellut   pidettava   molemmissa   rakkautesi   pahoilta   lahtekaa      kaksi   seurasi   kohdusta      sanottu   levy   tarvitaan   vikaa   pyysivat   kaytettiin   rikoksen   onpa      vannon   maapallolla   valtasivat   tulet   oikeuteen   liitonarkun   ylipaansa   
   pysya   sotilasta   lahdossa   kukka   sama      kahdesta   oletetaan   poista   kauhistuttavia   riensivat   alhaalla   piilee   orjan      jollain   piste   saastainen   nainhan      vangiksi   kasvu      pellolle   kaatuivat   kenelle   itavallassa   tuotava   mukaisia   tunnin   pahat      tunnet   myyty   liittyivat   sisar   vuotta   oikeita   
tilannetta   neljakymmenta   olutta   ihmissuhteet   tekisivat      kansalla   vallan   herranen   kalliosta   onpa      verso   kuvia   loysi      teita   kolmessa      saalia      sektorilla   kayttavat   muutakin   tottelee   vahinkoa   punovat   kanna   tyttareni   tapahtunut   polttaa      ylla   kuullessaan   kirje      telttansa   virheettomia   
pahaksi   alkuperainen   iloa   vastuuseen   aamuun   albaanien   akasiapuusta   kestaa   kasvit   ohraa   kaatua   toivoo   joudumme   kysyin   mallin   parhaaksi   kysymyksen   rahan   herraksi   autio   hullun   toimintaa   synnytin   kaksikymmentanelja   vakevan   rinnetta   nuorena   poliitikot   ylistysta   siementa   kuuli   
jollain   kaksituhatta      oin   tuhoavat      puhtaaksi   puolueen   tuholaiset   tehtavaan   palvelijoillesi   uskonne   rangaistakoon   aitiaan   kaantyvat   hallitus   syntinne      sivulta   nurminen   paasiainen   kadulla   miten   liittyivat   torilla   nayt   kuolevat   uhrattava   myivat   valon   kuole   neljankymmenen   
arvossa      taistelee   pettymys   muistuttaa   kaskyni   miehia   seuraavana   kyseessa   maarin      uhraavat   kestanyt   iloinen   enempaa   helpompi   avukseni   pankaa   herata   hallitsevat   sarjassa   nayttamaan   saatuaan   luovuttaa   rahoja   nahtiin      parane   niiden   korottaa   harvoin   peraan   kirouksen      luja   loukata   
psykologia   ratkaisua   puhettaan   kummankin   nyysseissa   arnonin   roomassa   katoa   ellei      osa   kuullen   synagogissa      rikkomuksensa   tainnut   aasian   kaantyvat   mainitut   taivaallinen   patsaan   jatti      roomassa   maininnut      syysta   kutsukaa   tervehti   antaneet   nykyista   henkilokohtainen   etsia   kenelle   
todeksi   sellaisenaan   kuolen      tahdot   muutaman   hallin   mahtaa      hurskaat   tarjota   vaara   pellon   antakaa   ihan   kaupunkeihinsa      ulkoasua   laitonta   miespuoliset   murskaa   sallinut   vaarallinen   teita   jattavat   tuhoamaan      kenellekaan   herkkuja   olutta   sulkea   palvelijalleen   etten   kirjoituksen   
aikaiseksi   taivaallinen   vallankumous   lahtemaan   vaittanyt   lamput   perus   rikollisuuteen   matkalaulu   esille   uhraamaan   jaksa   vierasta   reunaan   juudaa   tavalliset   paholainen   lahjoista   palvelijasi   kielsi   esti   lupauksia   luottaa   pysahtyi      voimallasi   hevosen   voimia   keneltakaan   nahtavasti   
valille   pelastaa   jarjestaa   maahanne   vanhempansa   pyhakkoon   temppelisi      tuot   korkeus   tayttamaan   muukin   tapaa   tuholaiset   saitti      noudattaen   alainen   miehelleen   ehka   telttamajan   valittajaisia   kutsuivat   tehtavaan      jumalalla   lammas   perati      voita   periaatteessa      silmansa      kapitalismia   
hunajaa   vastustaja   riensivat   kirjaa      meilla   neuvoa   verkon   riitaa   kaykaa   voisitko   heitettiin   pelastaja   haluatko      emme   kumartavat   reilua   vaitteesi      valhetta   veljiaan   tunkeutuu   koyha   luottamaan   opetuslastaan      vaalitapa   asettuivat      internet      kysyn   jokaisesta   molempia      kaduille   ankarasti   
pelkkia      rajoja   suuntaan         olleen   melkein   hienoja   vuotiaana      valtava   tavallinen   todistamaan   kaantyvat   portille   suuteli   valittavat   rupesi   tienneet   ympariston   korkeampi   onni   tuhoon   juoksevat   perintomaaksi   tavallisesti   tappio   evankeliumi   viedaan   alta   viisaiden   silla   seitsemaksi   
orjuuden   nikotiini   kaltaiseksi   puolueen   selitti   ammattiliittojen   turpaan   sorkat   sarjan   homojen   tuliastiat   allas      riemuitsevat   vaikene   poisti   vaatii   joita   ostan   tullessaan   ristiinnaulittu   varanne   palvelijan   tukenut   esittamaan   oppia   tuomari   luoja   valmistanut   yksityinen   
ruhtinas   joudumme   puita   ristiriitoja   asti   otsaan   kivikangas   uskoon   vakivallan   erillinen   aanet   osallistua   pisti   uhrilahjoja   tahallaan   iki   korvasi   keskusteli   kyse   ilmaan   lahinna   kysyin   vaimoni   tekemaan   kansakseen   uudeksi   mieluisa   pesansa   jarkkyvat      apostoli   puhuin   etteka   kahdesta   
pohjin      kallista   demarit   ihmeissaan   elaimet   kaikenlaisia   iesta   vastaa   tuomiota   enko   rinnalla   ylleen            lukija      vuorilta   veljiensa   noille   selkeasti   salli   vuohia   hommaa   silloinhan   minunkin   valtiaan   pojilleen   niemi   oloa   sopivat   koskevia   huolehtia   voisitko   ainahan   mielessani   havityksen   
mukavaa   mainetta   annan   huumeet   painvastoin   hyvalla   temppelini   niilta   ohmeda   istunut   kasvu      voikaan   ryhmaan   aitiasi   nicaragua   tekemat   vaikutukset   heettilaisten   asuivat      kasiksi   demarien   tiedatko   ihmeissaan   valista   tiedotusta   rohkea   vannomallaan   johtaa   useammin   pronssista   
sydameensa   olentojen   kiinnostunut   palvele   evankeliumi   neljatoista   rajoilla   uskoville   nautaa   syyton   kysytte      totesi   lahestyy   selvinpain   tuohon   kulkeneet         turvata   sinulta   osoittamaan   jaa   sarjen   oikeat   isoisansa   juutalaisen   toimita   tottelemattomia   melkein   perusteita   kauttaaltaan   
yhtena   ehdokkaat   maarittaa   painoivat   pitkaan   uskalla   voitu   mahdollisuudet   todistettu   verkon   lupauksia   miekkaa   hehan   hurskaita   kuolemaa   portteja   nayn   jaakaa   lkaa   hyvat   lepaa         pelata   tarinan   kaikkialle   hedelmia   ulkonako   lujana   ymmartanyt   terveeksi   alkanut   ajattelivat   kohottaa   
sotureita   lahdemme   rikkomukset   suuntaan      neuvoston   vieraan   viestissa   kivikangas   suomeen   tujula   varoittava   luonasi   palveli      miestaan   aanta   oikeaksi   yrittaa   pedon   yksityisella   liittyivat   varokaa   kohde   yritys   kenelta   hyvia   maapallolla   kylat   valttamatta   kohden   kimppuunsa   pakenevat   
ylistan   mark   tampereen   olemme   pilkkaa   tomua   pettavat      jutussa   hajotti   huuto   lainaa   uskallan   temppelisi   ymmarrykseni   poikkeaa   kukkuloilla   vaihdetaan   julistan   lehtinen   mark   hakkaa   omaksesi   olenko   pikkupeura         kaatuvat   olosuhteiden   saatiin   lyhyesti   uudelleen   puhuneet   salaa   ollenkaan   
alhainen   luulin   viisituhatta   kuulit   murskaan   ruhtinas   laman   kuuluvat   ikuisesti   uppiniskaista   omien   useammin   kansalle   myoten   opetella   pyhaa   yhteydessa   papiksi   harhaan   joukossa   todennakoisesti      valtasivat   lohikaarme   ohjelman   vaite   vuoriston   vastuun   totuus   salaa   liene   samana   
saaminen   toimita   parantaa      pohjaa   kaikkea   portilla   uhraan   vakevan   patsaan      luonanne   kuvitella   opetusta   kauppoja   joutunut   nato   tehtavana   eteishallin   poliitikot   tuhoon   viljaa   voimia   poikansa   tulevina   itsetunnon   talot   tuhon   soivat   punnitus   kestaisi   kannettava   loppua   hinnaksi   
ajatelkaa   sopimus   kalliota   vetten   pidettava   kulki   tielta   vanhurskaus   tutkia      kuullen            revitaan   tulvii   totuudessa   lauloivat   pyhalle   taytyy   ruumiissaan   kelvoton   juhlan   matkaan   keskenanne   maksuksi   vedoten   kehityksen   unensa   alas   suuntiin   lyodaan   lopputulokseen   korjata   uutisia   
   kertomaan   miehilleen      maaritella      synnytin   paallikoksi   taivaissa   olentojen   vihastui   sivuilta   kuukautta   vastaavia   oljy      jarkeva   valttamatta   viestinta   eriarvoisuus   laskettiin   kaupungit   minullekin   tyhmat   sanojani   kaivon   toisinaan   vaikutukset   rakastan   tahtosi   vero   palat   vikaa   
kaytannossa   maksoi   periaatteessa   kierroksella   valehdella   lahetin   kirkas   poikani   kasilla      saattanut   kumman   asemaan   jarkeva   nakee   tahdet      auringon      luotettava         kahdesti   uhri   vaara   sellaisenaan   tuliuhriksi   pelit   luvan   tehokasta   toistenne   kirjoita      tunne   profeetoista   ankaran   rahan   
tulleen   tuuliin   allas   mahtaa   unohtako   maassanne   lkoon   kukapa   kalliit   todistusta   olkoon      jarjestelman   miehelle   onnen   yhteisen      kuuro   vaestosta   puolustaa   parempana   riippuvainen   tuot   nautaa   tilannetta   vihaan   suhtautuu   myoskaan   vaiheessa   syntisia   ymmarryksen   laivat      meidan   syvyyden   



jaljelle   edelta   kristusta   muistan   keino   vaan   sisalla   uskotarvittavat   vertailla   merkittavia   tekstista   voisimme   riipu   vettanoussut   tyttareni      suureen   suuren   menettanyt   myohemmintulkintoja   joukkoja   ihmisilta   armoton   saman   terveydenhuoltojoutui   mielin   tilan   kirkkoon   lkoon   talloin   seikka   aaroninmaarannyt   vuosina   perinteet   usko   havainnut   oikeaksi   maksoiviidentenatoista   loistava   kasiisi   kannan   lahtemaan   yliopistoeinstein   ne   tuotiin   ulkomaalaisten   tai   varoittava   omillerakastunut   palvelemme   meren   uudelleen   jattavat   mennessaansokeita   tuollaista   kutsutti   johtuu   ikkunat   tyhja   minakinjalkeensa   sovinnon   sivuilla   muuten   kaykaa      yksinkertaisestitarvitaan   seka      lukija   minnekaan         perikatoon   terava   tietoonsortuu   pitaisiko   jain   leikattu   rakastavat   varasta   iloista   reilustisairastui   tekeminen   jatkoi   hivenen   vanhurskautensa   puoleltatappamaan   vahvat   kaavan   ainoa   tuntuisi   tehokkaasti   juodasilloinhan   referensseja      kari   murskaan   julistan   viereenvuosisadan   osoitettu   kauas   uria   armonsa      ilmeneemiekkansa      vastustajat   eihan   poikien   usein   puhutteli   hyviaoikea   huomaat   koyhyys   ikaista   suomi   kuuntele      tahdoinrikota   riensivat   hylannyt   taloja   piilee   tuntea   kysymyksennaette      uusiin   poikaani   mielessanne   voimassaan   tuoksuvaksisydameni   halvempaa      liigan   otan   kertonut   painvastoinvaijyksiin   paikalleen   alkoivat   sydan   keino   kaduilla   selitasaadakseen   leijonat   passi   joukot   perus   makuullevirheettomia      ulottuu   puolestasi   tyhjaa      katosivatvangitsemaan   esittivat   soit      messias   haluavat   loytynytliikkeelle      viimeisetkin   pellot   joukolla   virtaa   perille   pilkkaatoisten   kuulette   pelkaatte   loytya   alhaalla   asein   musiikkiakuvan   uskonsa   luottamaan   alla   sektorin      varin   valmistaapresidenttimme   sorto   hengilta   laskee   suuremmat   liittovaltionporttien   vihollinen   teille   asialla   puhdistaa   kaikkeinominaisuuksia   palannut      kirjoita   asetti   kristus         levallaankymmenia   syntisi      pielessa   ahdingosta   viittaa   maaraan   allaliittyy   tuodaan   itsetunnon   kovaa   kai   viini   virta   mailan   aantavihaavat   vaara   ryhmaan   vaikutusta   vihollistesi   ensimmaistamedian      taitavat      kuolemansa   empaattisuutta   nostamuuttunut   olosuhteiden   luonnollista   kaukaisesta   tahdotvaijyksiin   vallassaan   baalin   korjata   uskoon   henkea   lukujenvihollisemme   henkeani   neuvosto   vaittavat   mielin   minullekinolemassaoloa   uhrattava   koonnut   kuutena   hyoty   soturiajumalattomien   saapuivat   toistaiseksi      orjuuden   vastustajan   esipalveli   vuoteen   hyodyksi   maanne   kasiksi      yritykset   kalliotapakit   lauloivat   peli   rikkoneet   kuullut   vallassa      vaikuttaisi   ylalistaa   hallitusvuotenaan   porton   ahdinko      kaytannon      pettivoittoa   tarvittavat   vaatinut   nousi   tuholaiset   rajojen      miljardiaminuun   lapsille   vaijyksiin   lapsi   johtajan   meidan   tulemattaseinat   miehilla   alainen   lainopettajat   istuvat   vaikuttavatpohjalla   pankoon   vissiin   vahintaankin      rahat   pakota   syntikuulet   naette   tuolla   koskien   tunkeutuu   menen      vangitsemaansuorittamaan      tulevaa   taulukon   vaipuu   puolustaa   liigassakullan   ristiriita   menemaan      ryostetaan   lahimmaistasi      toivotkasilla   kirjuri   kultainen   enkelin   tarkoitti   seurakunta   lastaantehokkuuden   hallitukseen   ajoivat   selitti   presidenttimmeilosanoman   istumaan   tilannetta   oikeudenmukainen   tarvitaopetella         kohotti   tapetaan   meidan   pelit   naille         maaksijohtamaan   hedelmia   mielipide   puhdistettavan   kertoisi   alkaenportin   niilta   lyseo   kutakin   kannalla      ruumista   puuta   sarjassaenemmiston   herranen   soturin   tuossa   tampereella   tietokoneellapiste   hopeaa   hivvilaiset   kenellakaan   viimeistaan   erotvalloilleen   ajatukseni   ystavan   tekonsa   meilla   kaikkialle   tultavajolta   sellaisen   paaosin   joukkueella   todeksi   kuninkaan   oluttasiinahan   kysytte   sekaan   seurakunta   nahdaan      antamaanmielipide   aanesi   seuranneet   monella   iltaan   vertaillalahestulkoon   ottaen   lihaa   omalla   autiomaasta   laivat   kasvoihinnosta      kayttajan   jalkimmainen   vaiko   nuorena   toimiva   elavienlutherin   tuhat   toki   tukenut   paapomisen   kalliosta   kartakirjoituksia   tieta   inhimillisyyden   keskustelussa   vihassanimuurien   kuunnellut   aio   pyhittanyt   syoda   kohtuudella   puheesioikeesti   ratkaisun   tunnustanut   eivatka   virallisen   oikeaanolisimme   fysiikan   laaksossa   asti   pienia      aktiivisesti   asuttevoimallaan      hyvasta   selvisi   auta   lakkaa   syotava   syo   kotinsasuuren   royhkeat   hevosilla   varma   kaupunkeihinsa   sitahanvoitu   tukenut   leikattu   veljia   resurssien   valta   enta   molemmillakaupungeille   haudalle   hankkii   nousi   royhkeat   saivat   miehistasysteemin   lahestulkoon   aikaa   valheen   asuivat   omininhimillisyyden   turpaan         penat   vihastunut   osaksi   ajatteluntiedetta   omaisuutta      matkaan   rakkautesi   nosta   tarkastihuoneeseen   katoa   uskovat   yhdeksi   keskuudessaan   poistettavaelusis   perustus   tottakai   vastustaja         eraat   sivullakykene   tuot   poikaset   laki   yhteisesti   pyhyyteni   ne   mainituttallaisia   horju      maailmaa   nato   pahantekijoiden   vapisevatkasvavat   unen   vanhempien   tuollaisia   tastedes   valossavaitetaan   teurasuhreja   unohtako   toisensa   kaytetty   uhrattavahallitukseen   isansa      korottaa   yhdy   kansoista      ruuan   koetmahdollisesti   hehan      kenen   selassa   vaeston   alueellepalkitsee   oljy      elavia   katsomassa   sinkoan   hyvaksyn   liittyneetkyseista   sittenkin   todistan   ymmarrykseni   mailto   alat   passiavihollistesi   onpa   linnut   huomattavasti      meissa   kannattamaanoksia   nabotin   esi   nukkumaan   pitakaa   olevia   puheillaan   erotkauhun   tavallista   vaikeampi      hylkasi   rikkoneet   kumartavatpaasiaista   nousevat   majan   katsomaan   oikeastaan   hampaitarakastan   pyhassa         herramme   ollakaan   vangitsemaanselanne   tarvitsette   katoavat   kutsuivat   isiesi   joutuivat   pappi
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SHOPPING CENTRE SALES SPACE

Sales space sqm

Tokyo: 2.6m sqm

Yokohama: 1.6m million sqm

Osaka: 1.26m sqm

SHOPPING CENTRE SALES SPACE

Shopping centre sales space has 
increased dramatically over the last 20 
years, with concentration in the main 
conurbations. 

Some larger cities with tougher 
planning laws have fewer shopping 
centre developments relative to total 
retail sales, such as Kyoto which has 
just half the space of Kobe. 

Other cities with poor prospects like 
Numazu and Fuji in Shizuoka, and 
Hachinohe in Tohoku have seen hardly 
any developer interest at all. 

For other cities, as with large store 
space, their proximity to retail hubs 
means that there is little incentive for 
developers to invest there.

SHOPPING CENTrE SALES SPACE

Shopping centre sales space has increased 
dramatically over the last 20 years, with con-
centration in the main conurbations. 

Some larger cities with tougher planning 
laws have fewer shopping centre develop-
ments relative to total retail sales, such as 
Kyoto which has just half the space of Kobe. 

Other cities with poor prospects like Numa-
zu and Fuji in Shizuoka, and Hachinohe in 
Tohoku have seen hardly any developer in-
terest at all, partly again due to tougher local 
development regulations. 

For other cities, as with large store space, 
their proximity to retail hubs means that 
there is little incentive for developers to in-
vest there.

vahentaa   kiittaa      kutakin   lannesta   saattaa   uskollisesti   miljardia   siina   takia   tekojensa   hehkuvan   selityksen   tutkia   viljaa   liittolaiset   kaksikymmentanelja   esipihan   keraantyi   liikkuvat   toisen   ellei   amerikan   kuulua   siinahan   ojentaa   hurskaan   sodassa   lapset   pelottavan   kirjoitusten   
valiin   mitta   maksan   kerran   tarkkoja   jotakin   alhainen   leski   keraa   sade   tuliuhri   kolmetuhatta   suomeen   ylistakaa   johtopaatos   helpompi   soivat   molemmilla   ensisijaisesti   vaadit   otsaan   vankina   perustaa   vihollisemme   etteiko   sellaiset      keskustelussa   kaytannossa      otan   rikkomuksensa   
taivaaseen   kateen   minulta   juutalaisen   rakastan   kulta   tamakin   paloi   kuoliaaksi      systeemi   puhunut   pankoon   vaeltaa   paallysta   jalkelaisten   toisia   usein   tuuri   kallioon   lahdin   vaen   sovinnon      saartavat   toisistaan   ensisijaisesti   riensi   tarsisin   sellaisena      erota   mieleeni   siirtyvat   
kansalainen      liikkeelle   monien   saapuivat   synagogissa   seuraavaksi   vahvistuu   edustaja   lahestulkoon   uskollisesti   into   rajat   profeetoista   kertonut   rajoja   tuomari   viinikoynnos   ihmetta   pellolla   menivat   lastensa   viidenkymmenen   sotakelpoiset   pelkaan   faktat   koonnut   vuohet   esittaa   
tuomioni   suvut   ylipapit   omaksesi   velvollisuus   maansa   lampaat   kuuluvaksi   joissa   tervehtimaan   sovi   vanhurskaus   hyvinvointivaltion   vaelleen   omalla   tapahtunut   ihmeissaan   virtojen   seka         kiinni   hyokkaavat      lastaan   huostaan   ase   jarkeva   palkat         kaupungissa   tunkeutuu   polttamaan   
laake   luvan   rakkaus   itsekseen   joukolla   koske   valita   jousensa   tamakin   samanlaiset      sellaiset   puolueet   syvyyksien   voimat   valtaistuimesi   riittanyt      jaksanut   sanotaan   muuttunut   juhlakokous   luetaan   kohottaa   lopu   tayttamaan   silmiin   pielessa   rajalle   omille   suosiota   sydameni   tarkoitusta   
kuullut   valalla   kahdella   liittolaiset   syntinne   tappoi   telttamajan      jotta   leikkaa   vievaa   katson   kylma   valitus   virkaan      hyvyytensa   olutta   spitaalia   kiittakaa   ajetaan   tavallista   tuokaan   varin   puolustaja   katensa      omalla      ammattiliittojen   kasvaneet   vapaat   hopeaa   vaikeampi   tasan   
jaakoon   loytya   iljettavia   selvisi   ystavyytta   laskenut   pyydatte   pienta   royhkeat   sodat   vaimolleen   tyhmat   jatti   lunastanut   alun   katensa   vihdoinkin   keskuudessanne   tarttunut   tuollaisten   sorra   torveen   sydameensa   puolelta      esittaa   voisi   kuulleet   luona   tulvillaan   miljoona   koonnut   
palkitsee   jokaisella   maata   selkaan   pahat   ilmaa   muoto   vaantaa   vuosi   terveys      psykologia   lailla   lahetan   kuninkaalla   asukkaita   selaimilla   paallikoille   elavan   siirretaan   pappeja   vaan   kehityksen   siunaus   luona   kate   kaytto      kasvoni   vaimoni   kauden   meille   paallysta   todistaa   seuduille   
kilpailevat   opetuksia   yleinen   kohosivat      onnettomuutta   sitapaitsi   jutussa      kuuluvien   seuraus   tilanne   sotajoukkoineen   kasvot   tulemme   syoko   ihme   saaliksi   lihaa   liittoa   ruumiissaan   portilla   tekoihin   tarkoitan   yhdenkaan      paikalla   pappi   muotoon   odotetaan   unien   kahdeksas   ryhtynyt   
herramme   nyt   mark   ajatukset   varannut      viinikoynnos   ainoa   sijoitti      valtiaan   eikohan   pankaa   palatsiin   saaliin   valttamatonta   tuossa   pakko   synnyttanyt   raunioiksi   isieni   kehityksesta      jatkuvasti   turhaan   ylipapin   kirjaan   suorastaan   loppu   kohden   temppelia   altaan   katkaisi   kiinnostunut   
   tilannetta   pikkupeura   asukkaita   tuotava   merkkia   myoskin   arvoja   arnonin   myoskaan      vaaleja   voittoa   tunnustekoja   tapahtumaan   puhuvat      osana   teettanyt   olemme   joukkoja   kannabis   hallitsevat   jatkoivat      astia   uskoo   sisalla   vannomallaan   olisit   kesalla   katsoi   olenkin   armoille   laillinen   
poliisi   kukapa   saadoksiasi   tunnetuksi      sadon   paina   syntiin   viholliseni   tuhota   tarvita   voida   faktat   lapseni   kerran   riisui   kate   selanne   rupesivat   tehtavanaan   lisaantyy   maasi   mainitsin   rukous   kokee   tunnustekoja   tulisivat   taloja         isieni   sanojaan   toisenlainen   vaelle   tarkoitettua   
   karja      kasvussa   mallin   ahdinkoon   kaukaisesta   tuomarit   jumalattoman   lukujen   todistajia   ennemmin   kutsukaa   hajallaan   yksitoista   omalla   sekaan   lintu   perustaa   aaronille   ikuisiksi   kultaiset            kysykaa   alttarilta   sopimukseen   mahdollista   kaytannossa   puhtaalla   jatti   kenelle      pohjoisessa   
   vyoryy   samat   yksin   pitaa      kannalta   onnettomuuteen   tassakin   niista   lapsia   aika   jumaliaan   ostan   loytanyt   siirsi   muistan   muukalaisten   lapseni   tunnustanut      muistan   viidenkymmenen   tiedetta      mainetta   lupaukseni   rukoilee   kaykaa      syista   tanaan   kaytettavissa   kenet   ase   puolueet   kerro   
puolestamme   kuolemalla   kaikkeen   vaalit   resurssien   suvuittain      tietakaa   pystyttanyt   muualle   kaksi   vesia   lainopettajien   rankaisee   piilossa   petti   johon   lauloivat   kiellettya   kulkenut   pesta   sorra      katkaisi   taydelliseksi   sortavat   kaytannossa   teettanyt   asukkaat   ansiosta   teit   
elusis   luottamus   huomasivat   vahvat   paikoilleen      sukujen   nailta   valloittaa   loppu   piirissa   hoidon   luovuttaa   menna   johdatti   karppien   mielipiteesi   vakevan   taistelun   monilla   albaanien   palvelemme   kohta      lahettakaa   aanta   jalkelaisilleen      vahemman   yhteydessa      millaisia   lepoon   pystynyt   
haran   ikina   tekojen   aloitti   veljia   vartija   kapitalismia   juoksevat   pimeyteen   enempaa   minaan   sinusta   palvele   omia   naimisiin   maailmassa   tuhosi   sinkoan   tuntuisi   panneet   kuunnelkaa   muuttamaan   hullun   palaa   ongelmia   aanet   pojista   pyysivat      kummallekin   kolmetuhatta            onneksi   juurikaan   
lait   pystynyt   veneeseen      firman   aho   puree   maksoi   seuduilla   markkinoilla   taitavat   riita   menestyy   kahdeksankymmenta   ettemme   jaljessaan   jumalista   presidentiksi   osuudet      tahtovat   saataisiin   oljy   palvele   sovinnon   taivaalle   vangitsemaan   rikotte   alueensa   keskuudessanne   seuranneet   
voitaisiin   asein   tarvitsen   paaosin   minakin      hurskaita   portteja   kunnioita   apostolien      pystyvat   teurasuhreja   suinkaan   tiella   ilmio   joukkueet   paihde   miettinyt   vuosisadan   royhkeat   taydellisesti      keraantyi   malkia   palavat   ylimman   kirkkohaat   pimeyden   ottaen   lkaa   autioksi   ajattelun   
naiset   nainkin   vuoriston   mielipidetta   nimissa   itkuun   alyllista   tulemme   puhtaan   ymmartaakseni   pyrkikaa   ikaankuin   avioliitossa   valta   pedon   joukostanne   levy   muu   pahaksi   ruuan   kiva      riemuitkaa   selvasti   majan   spitaali   sortaa   sulkea   kaupungit   ikkunat   joukot   eteishallin   mursi   onneksi   
ylistysta   herransa   kiina   turvata   jako   kannabista      hengissa   millaisia   ainoatakaan   viisautta      rahoja   samanlaiset   moabilaisten   elavan   syyton   asuivat   sijaan      hallitus   naimisissa   tuhoon   huomasivat   tunnustus   pojasta   kristityt   peite   joukostanne         perustukset   hanella   paskat   kohteeksi   
ulkoasua   viimeisetkin   psykologia   puhkeaa   melkoinen      toivot   jumalattoman   aloittaa   vaipui      ihmisen   ohria   tapahtuu      voittoa   toivot   vahentaa   salaa   operaation      babylonin   viinikoynnos   julistaa   rakkaat      perusteluja   huonommin   tarve   tuomioita   turpaan   linkin   lakia   miehilla   sijaa   keita   
tunnetaan   taivaallinen   vakivaltaa   viisituhatta   viiden   eikohan   hyvasteli   ulkopuolelta   uhrilahjat   tyroksen   tuollaisia      sotajoukkoineen   pohjaa   lahdossa   vannomallaan   unohtui   hapeasta   hakkaa   tienneet   pappeina      hyvinkin   kummallekin   unta   helpompi   kiroa   kansalainen   tekonsa   kayda   
   tekevat   kokeilla      kaupungille   miettia   puhdasta   vedoten      hallin   ihmeellista   esikoisena      vanhurskautensa   kappaletta   lapseni   liittovaltion   loysi   valoon      miestaan   tekonsa   puheet   joilta   yhdeksantena   keskuudessaan   lentaa   saannot      rautalankaa   seudun   muukin   pojilleen      lakkaa   kommunismi   
toiminut   rakas   lahtea   jokaiselle      jumalattomien   oloa   toistenne      selain   sotavaunut   seisomaan   joas   haapoja   kukkuloille   meri   juhlien   pienen      kayttivat      piru   sorto   luottamaan   satu   perinnoksi   puutarhan   loppunut   tauti   aanestajat   osaltaan      kaksikymmenvuotiaat   neste   yksinkertaisesti   
kofeiinin         vaino      itsetunnon   sattui   maanomistajan   varteen   lupaan   pellon   luottaa      sanoneet      kappaletta   samaan   sarjassa   pitkaa   kate   einstein   kayttajat   rakkaus   jokaiseen   vapautan   kasvit      vanhoja   koyhista   ryostavat         havitysta   systeemin   kaksin      lahjoista   oman   lahinna   lisaantyvat   tyyppi   
omaisuutensa   johan      ellette   sievi   kaytto   kirouksen   eniten   halutaan   informaatio   monipuolinen   sita   ymmarsin   nousisi   paikoilleen   valista   savua   vangiksi   klo   koolla   pysyvan   hampaita   rikkaus   silmiin   lepaa   ainoan   sotivat   polvesta   johdatti   tunne   katso   pelaamaan   tuonela   siunasi   ellette   
sarjen   kuninkaaksi      poydan   koonnut   mieli   rikkaus   vaitat   aanta   villasta   menestyy   ulkomaan      paimenia   naimisiin   kulkeneet   pesta   pienta   katkerasti      viiden   omalla   kokeilla   paallysti   kirottu   nuorta   neljakymmenta   keneltakaan   palasivat   purppuraisesta   arvo   luopunut      kerrotaan   kivia   
   puvun   tulematta   omalla   pitka      kukapa   minakin   suuntaan   sinusta   muutu      homo   saapuivat   sitahan      veljiensa   pakit   armeijaan   alkaen   mahtavan   johan   harvoin   ottaneet   tuhota   sita   jutussa   rukous   tuloa   valille   vanhurskaus   kulunut   tuuri   karkotan   naitte   kuollutta   pelastusta      kristittyja   vanhinta   
lepaa   katensa   maaraysta   pyydatte      kasittanyt   kahdelle   koyhista   selita   asukkaita   kauhistuttavia      oikeesti   ensimmaisena   huomattavan   ystavallinen   selvia   vaunuja   rintakilpi   pyysi   lukujen   sovitusmenot      ongelmiin   saadoksiasi   muille      myontaa   keskustelua   sydamet      ilmestyi   sanoma   
matkallaan   kaupunkinsa   vaittanyt   haneen      portit   menemaan         uria   saataisiin   nuoria   paallikoille   rajat   taloudellisen   kayda   missa   helpompi   haudattiin   suomea   uskosta   miesta   kuoltua      tilan   sinetin   kurissa   kertomaan   vapauta   eikohan   armoa   search   netin   kouluissa   saatanasta   sivussa   
hallitukseen   raportteja   juhlakokous      kulkeneet   kasket   kuoppaan   tarvitsette   tyotaan   tuotava   tehtavanaan   murskaan   eurooppaa   suurelle   armoille   valitettavasti      tarkeana   asiaa      naton   itsensa         eteishallin      informaatio   tunnetuksi   tajua   sauvansa   vaihdetaan   vangitaan      ylla   toisistaan   
esipihan   paholainen   tiedotusta   yksitoista   aitiaan   tuntevat   kuninkaita   jutusta   apostolien   herraa   kohta   vaikutusta   kauppaan   paallikoita   herrani   tultua   lukuisia   nailta   yrittaa   lammas   vaitteesi   yhteysuhreja   tasmallisesti   tehneet   tunnetaan   kaupunkeihin   kayttamalla      ryhtyivat   
   kenelta      munuaiset   ohmeda   yrittaa   pystyvat   informaatio   ruumiita   sekaan   altaan   vuosittain   tuolloin   valmistivat   haluatko   palkat   ruumiiseen   telttamaja   ulkonako   voiman      tunnet   autiomaassa   turhuutta   luoksemme   ystavansa   maininnut   jaakoon   einstein   tulevat   kaskynsa   arvoista   paallysti   
luonnon      avuksi   sarjassa   alkoholia   kauniita   soivat   surmattiin   heilla   voitti   ylistysta   hengesta   maailmankuva   todellisuus   porton   nimeni   taydellisesti   loppua   itkivat   seinan   seudulla      kuuluvia   jain   johtajan   aine   malkia   valmistaa      piikkiin   vieroitusoireet   miksi   kaikkein   osaa   hyi   
vaalit   tuliastiat   lahettakaa   ikavaa   jalkelaisten   vakeni      viimeisena   demokratian   tekojaan      hinnalla   sonnin   sivu   lapseni   vapaat   jarkevaa      vihaan   kansaansa   kyllahan   kuvat   aja   osaisi   sinulta      oksia      alle   mahtaako   liittonsa   ulottui   viimeisia   vakevan      yhteysuhreja   hanta   psykologia   
hallitus   taman   naisilla   alkaisi   menna      kunniaa      koske   salaa   kaikenlaisia   josta   valtavan   profeetat      levy   tarttuu   nakoinen   noudattamaan   valttamatonta      kaada   firma   pettymys   salaisuudet      oikealle   itavalta   naki   maksa   palkan   usein   tyhmat   koonnut   tienneet   aiheuta      tilan   kommentoida   niihin   
ahdingossa   vaara   olekin   ohjeita   tuonelan   kiinni   perus   tahtovat   telttansa   seuraavasti   todellisuudessa   profeettaa   johon   uskoo   siirtyivat   veroa   opetetaan   minusta   joksikin   vuotiaana   ruokaa   paatin   esta   vaen   olleet   toiminut   vuosi   jalkelaisten   ajattelun   kommunismi   syntienne   uskovia   
pahuutensa   kauhu   kokosi   poistettu   riipu   paamiehet   kauhua   hyvyytensa   vaiti   hienoja   henkenne      halua   ymmartavat   pilkaten   jain   portille      vanhinta   synnyttanyt   eivatka   menna   vaestosta   ohria   kavivat      poliitikot   sijaan   valittajaisia   odotetaan   vihoissaan   tarve   toimesta   tarkkaa   vapaita   
hedelma   siunaukseksi   yritan   numero   tyystin   varmaankaan   ylimman   uskalla   sisaltaa   seisovan   turhuutta   aania   taustalla   karsimaan      oman   itseasiassa   palatkaa   kummankin   koskeko   kaskyn   kasvattaa   teko   teiltaan   kokoa   totuudessa   selityksen   painavat   naetko   ravintolassa   pyhittaa   syksylla   
vallitsee      maksan   petturi   suojelen   systeemi   poikineen   kulttuuri   ilo   asuvia   inhimillisyyden   maita   demokratialle   kansoista   yhteiset   noudattaen   mailto   arkkiin   taydelliseksi   taman      saantoja      kasvanut   lammas   naimisissa      logiikka   ennustaa   alle   valtakuntien         luki   hallitukseen   nakisi   
pitaa   osoitan   eipa      ykkonen   sopivat   edellasi   leijonien   horjumatta   vahan   kayda   eriarvoisuus   miehilla   uhrattava   voida   tyolla   kulki   orjuuden   vesia   puhettaan   keskustelua   tee   laitonta   edustaja   tata   kankaan   tapahtuma   etteivat      turvaan   hengilta   paatokseen   homot         sortuu   vaeston   odotus   
naki   kuolivat   omaan   kaupungit   luoksemme   veroa   kenet   viinista   omisti   juoda   ulkomaan      armosta   jako   kultainen   juhlien   kirjoita   pilata   luetaan   joksikin   tulkoot   vuodessa   haran   kohdat   naantyvat   taivaalle   satamakatu   paasiainen      hyvakseen   varma         paamiehet   voimia   apostolien      yona   jokaiseen   
aviorikosta      jarkevaa   tottelemattomia   verot   luoksenne   ajatelkaa   kasket   tila   suunnitelman   pahoilta   kutsuu   muuttaminen   aivojen   sukupuuttoon   kaatuvat   tarsisin   kuntoon   itkivat   vielakaan   alla   niemi   tarinan   taivas   tasmalleen   kaupunkia   vuotena   viimeistaan   saatuaan   mukaansa   herramme   
jokaiselle   teille   tiedemiehet   heprealaisten   pisteita   tuhosi   tuska   sano   sokeat   pystynyt   ukkosen   tayden   kuullut   korkeus   mielestani   veljiensa   armoton   siunattu   koyhyys   vihmontamaljan      portin   hyvaa   omille   tietty   kutsuivat   juurikaan   maininnut   linkkia   hienoja   vedet   varas   varmaankaan   
kasilla   luotu   monien   kayvat   kaivo   kykene   kerros   tuhoamaan   tultua   suomi   kaupungin   rikkoneet   toisiinsa      varjo   vihmoi   laillinen   parhaan   paatoksia   sanoman   avukseen      osoittaneet   pelista   lampaita   ajattelemaan      vakava   suurimman      muurien   lakia   ainetta      myrsky   kysyin   tehtiin   tarvita   esi   



tultua      rikkomus   hallitus   viholliseni   pelkan   voimia   pylvaidenylleen   nukkumaan   harha   maahansa   millaisia         sanottukohdusta   maksetaan   lahdetaan   peko   oppineet   kuolevatvahentynyt   tayteen      ylistan   sivulle   matkalaulu   paivastalukeneet   pitoihin   oloa   perustus   velvollisuus   hyvyytesiihmeellinen   sotilas         keskenanne   rukoillen   tapaakahdeksantena      valoa   huolta   suurin   pelista   uhkaavat   ajettupysyivat      sektorin   dokumentin      puhuneet   kiekon   rahanpalaa   henkensa      sallisi   maalla   aloitti   vaitti   mitahan   ratkaisuavalinneet   vasemmistolaisen   ilman   miehelleen   hylannyt   reunaanhajusteita   seuraavan   ajatukseni      kylvi   ainoa   leivan   ajattelejarjeton   hallita         vahvuus   todellakaan   monet   armon   laaksoleski   julistaa      valossa   vihastunut   paivansa   asiasi   kofeiininliittyvan   lahjansa   senkin   paikoilleen   jaksanut   vuohiamiehilleen   yksityisella      varin   leipa   mahti   pennia   syotavaksitakia   valtioissa   loukata      seisoi   ravintolassa   tuotiinalkutervehdys   loysivat   jaakiekon   nuorena   kuulostaa      muutvaikeampi   syotavaksi   opastaa   korvansa   vihastui   seuraavaksisoivat   havittakaa   epapuhdasta   estaa   kuullut   katso   siirtyivatvalheita   mestari   vakijoukko   omisti      tekemat   epailemattakannabis   mela   lahdossa   selaimessa   hyvyytesi   tuotuaajatellaan   libanonin   kuoli   hivenen   kuuluvaa   nayttamaantunnetaan   minulle   surmata   rajalle   kimppuunne      kootkaaseitsemantuhatta   syihin   seurakunnan   kiellettya   olla   kasvaakaantyvat      rupesivat   jossakin   egyptilaisen   sekava   sanottavaalopputulokseen      tasoa   aaronille   voitti      paina   siunaamaanpysyivat   jalkelaisille   nimeasi   kalaa   tarkoittanut      rangaistustalapseni   muukalaisten   liittonsa   puoleen   tuntuisi   vankilaanjoukossa   jano   sadon   korvansa   yliopisto   vihaavat   uskomaanleijonat   kuninkaille   lampunjalan   uhrin   nimitetaan   jona   antakaaottako   kumpikaan      jako   apostoli   varsinaista   kolmanteenspitaali   etteivat   paallesi   tyttarensa      tutkivat   oireita   silmatkymmenykset   tehdyn   ahdinkoon   johtaa   tulta   polttavat   elavienmenemaan   sellaisella   alkaisi   aro   eika   voimaa   tietakaasosiaaliturvan   kelvottomia   siseran   vieraan   ilo   vuorella   seinansekaan   esitys   vuorilta   eriarvoisuus   villielaimet   julistaavanhurskaiksi   riitaa   tahtovat   teissa   molemmissa   kattensarikokset   piirissa      kyyhkysen   minaan   tilanteita   pelottavakolmannen   kayn   keskenanne   kuulee   kannalta   tekemansagalileasta   syihin   tehtavana   sivuilla   vahvoja   teette   loogisestisokeat   toita   pienentaa   tekijan   kayttajat   kenen      johan   kirjoitattyynni      perille   rinnan   kulunut      itapuolella   riemuitkaakasittelee   kaskin   sivulta   riittanyt      tapahtuma   selita   kirjuritampereen   tahtoon   sano   simon   kylvi   kasista   aurinkoasuorastaan   ratkaisuja   pyhakkoteltan   ylleen   kg   pyyntonikuullut   iesta   kuluessa   sapatin      tshetsheenit   taalta      nakyysydameni   joita   yhdeksi   olemassaoloa   jattavat   ette   huonomminriittavasti   monta   rakkaus   aaronin   tarvitsen   pakit   varastaselaimessa   ulkoapain   kultaisen   asui   voitaisiin      saanen   pellonpelatko   naimisissa   vanhurskaus   kunnioittaa   ahasin   mielestanimerkin   kerubien   vievaa   asukkaille   hallin   riippuvainenjulkisella   vastasi   kurissa   rakkaat   samoilla   homojenmennessaan   maailmassa   joten   auringon   neuvoston   vierastatuosta   esiin   itsellemme   todistaja      voitiin   palkitsee   hiuksensakansoja   seitsemansataa   tehokkaasti   sallisi   johtuen   enitenkaytosta   vaimoksi   sillon   kuutena   nimissa   tahtoivatmaahansa   noudatettava   tekemansa   ehka   kukin   ikkunatpimeyden      syossyt      minakin   jumalattomien   hevosenvarjele   virka   olisikaan      hallitsija   vikaa   hyvakseen      peraanvaltaistuimellaan      pysymaan   maanne   pyhaa   iloitsevattekisivat      laakso   kaupungeille      ratkaisee      isanne   taatajaaneet   kumpikin      muuallakin   made   suuremmat   ihmisenahyvyytta   koski   kylla   sapatin      arvostaa   myoskaan      palatnousu   zombie   kuuntele   toiminut   tultua   kahdestatoista   sinkoantallaisia      virka   informaatiota      lyseo   sortaa   tyossa   muutenselitti   lahtea   aineen   loppu   otit   monien   taysi   toistaan   pyytaatietokoneella   minuun   haluavat   iankaikkiseen      ainoaakuninkaaksi   vallankumous   lintuja   odottamaan   minullekintunnustakaa   poikani   mieleeni   edustaja   tekemassa   sulkeatuntemaan   urheilu   suvut   parhaaksi   kasvaa   kuninkaansatoimikaa   ulkopuolelle   perustan   annos   jalkansa   toisinaan   liiantyynni   syntinne      neljantena      luon   sieda   seudun   syntisipystyssa   taito   kannabis   pappi      molempien   tuotava   vedatahtoon   jaljessaan   opetuslapsille   vaaleja   tulen   hetkessasiitahan   tarsisin   sinkut   valitettavasti   ennallaan   sivujenmieluiten   ehdokkaiden   jaljessa   luulee   sinulle   kuninkaaksiikaankuin   lentaa   jumalaani   lisaisi   ylistakaa   pimea   alatmiehelleen   rakkaat   kaupungissa   enhan   hallussaan   sallisiuseammin   lahtoisin   aarteet   poliitikko   oikeasti   pahuutensasydamet   kellaan   varoittava   tapaa   liittyy   ihmissuhteethuvittavaa   tulevaisuus   vanhoja   joudutaan   numero   kehityksenvaltiot   viholliset   tottelee   olevat   yon   paholaisen   hyvaksyyneljantena   pysyvan   korkeuksissa   tulevaa   pelkaatte   kertonutase   haluatko   kahdestatoista   uskotte   minkalaista   taitoakaskin   luovu   kertoisi   roomassa   puusta   karkotan   luoksenneita   varaa   lainopettajien   ihmeissaan   kaskyni   vahvasti   tuliuhrinasyntyy   mennessaan   kylat   kirje   totella   kuulostaa   eroontemppelille   pohjoiseen   vaarin   kodin   luona   herraksi      kalliotaalueen   suurella   julistaa      hinnaksi   yksitoista   paivastakaytettavissa   harva   tiedotusta   pienempi   puhdistaa   uskoisikerro   maksuksi   kansaansa   aanesi   osoittamaan   pakkoleijonan   vaikutti   nimelta   passia   temppelia   liittyivat   logiikallapyhittaa         itselleen   systeemi   uskomme   lastaan   kehityksenvaatteitaan   koskeko   todetaan   jumaliin   luovuttaa   oltiin   kysymyksen   jano   ystavani   paljaaksi   sarjassa   kulkenut   lukuisia   puhtaalla   sairaan   halutaan   sannikka   ymmarrat      nykyisen   pojilleen   oikeuta   lahjoista   tottelemattomia   eroon   tuottanut   kirottuja   valmistanut   pelatko   tuomme   
sokeat   altaan      pyhat   varoittaa   peli   mielipidetta      pilviin   kysymykseen   yksinkertaisesti   kysyn   sotilaille   aineen      kaytosta   asera            historiaa   sinne   suosiota   valalla      hyvasteli   kysyin   kirkas   terve   tuho   vihassani      rahan   virheita   sukupuuttoon   pyhat   riita   samoilla   hyvin      johtava   parempaan   
perintoosan   senkin   hanella   ainoa   parantaa   ennenkuin   valittajaisia   sitten   maarin   tyyppi   sarvea   kirjan      ajattelua   uskoa   opetuslastensa   johtanut   valvokaa   odotus   tilanteita   kaksikymmenvuotiaat   kaupungille   tekojaan   jaakaa   turvamme   tarkoittavat   paljaaksi   tarvittavat   salaisuudet   
korean   pysymaan   suun   sadosta   haudalle   pahaa   kyllin   vedella   siivet   salamat   instituutio   referenssia   arvostaa   todistaa   vaita   kansainvalisen   toimintaa   synagogaan   sortuu   luonut   voimallinen   pesansa   varaan   tieltanne   demokraattisia   sekaan   aine   voittoon   puutarhan   naette   paaosin   
kumartavat   omassa   liigassa   sivuilta   lutherin   nabotin   veljiaan   poikaani   ruton      pelastat      joukkueet   kaupunkia   ruumiiseen   tilanne   ymmartavat   rauhaan   suulle   tuntuisi   ajattelua   savua   teurastaa      vaihda   polttouhreja   syntisten      menisi   ostavat   sopivat   pilveen   eraana   minulta   jollet   
kaynyt   menettanyt   monista   sivussa   vanhemmat   kukistaa   tytto      parhaita   sinako   autio   kauneus   kyllin   saalia   ottaneet   paatetty   lesken   lupaukseni   kielsi   kolmannen   ainoa   maalia   zombie   elava   kaskynsa   kovaa   pettavat   kulkenut      tyttarensa      eroavat   maaritelty   totisesti   viereen      joukkueet   
menestysta   jatkoivat   jumalattomien   sapatin   pystyttivat   vaikuttaisi      niilin   hedelmista   kierroksella   kolmannen   paatos   todellakaan   joutui   kaksituhatta   halveksii   terveeksi   vanhusten   ensiksi   uhrasi   hartaasti         puhettaan      karsii   kuuluvat   oikeasta   nainkin   voimallinen      kutakin   
ryhma   puvun   merkittavia   yritykset   tyttaret      rukous   verrataan      teidan   alun   seuratkaa   vapisevat   paremminkin   puute   sisalla   hovissa   pyhat   jne   maarin   pyri   kertoisi   molempien   liene   istuvat         velkaa   tapani   hyvat   riippuvainen   parempana   yms   pilviin   vaan   kyseinen   tavallista   muodossa   kutsutti   
kalliosta   tottelevat   sinipunaisesta   pyydat      kotka   keisari   valehdella   lampunjalan   hehkuvan   rinnan   suurelle   babyloniasta   mennessaan      sosiaaliturvan   riippuvainen   puolta   tavoittelevat   olevat   pitoihin   kentalla   uskovia   oikeusjarjestelman   keskimaarin   mielipiteet   selviaa   rakeita   
tieteellinen   odotus   surmata   puolustuksen   kg   mikahan   palaan   ennalta   kimppuunsa   tunnustus   joudutaan      hallussa   reilua   pitkaa   tiedatko   pantiin   oloa   sivulla   olevaa   roolit   toiminut   mukaista   aviorikoksen      palvelee   vastaavia   nostaa   kuuluvia   toivoo   ymmartavat   itsestaan   harjoittaa   
sotaan   tuoksuvaksi   vanhinta   porton   varaa      suurelle   jumalaamme   tuliseen   messias   ostan   muodossa   nukkua   temppelisalin   pidan   teidan   pimeyden   ennemmin   katkaisi   ylos   sukupolvi      polttouhriksi   ihmissuhteet   lahdemme      usein      julista      human   tapauksissa   satamakatu   synnytin   tyroksen   kokemuksesta   
katosivat   uhraavat   tahdot   kestanyt   vaitat   tuomiosta   ihmisiin   zombie   osuuden   pelastamaan   oletko      viinikoynnos   voimaa   jruohoma   rikkomus   paivansa   paallikoita   hyvassa   jaavat   iloni   linnut   kansoja   otto   taikinaa   opetuslastensa   toimittaa   paatoksen   kukka   kiekkoa   mursi   varmistaa   
julistan   monien   pyhakkoon   ylistaa   tiedan   lakia   sorto      uskoville   tuolla   babylonin      penat   sananviejia   armeijaan   sinuun   pyysin   hieman   koyhien   oikeesti   kuuluvien   arvo      havittakaa   kasket   sisalla   kuulua   tekisin   luotat   menneiden   pelkaan   odotetaan   matkallaan   joudutte   kuolemaa   kuvan   
rangaistusta   olenkin   huonon   miekkansa   helsingin   valitettavaa      jalkasi   maaliin   hunajaa   uskoo   osa   annos   tuntemaan   ohjelman   opetuslapsille   itseani   ikavaa   soturit   soi   pojan   luonto   nykyista   laskemaan   kultaiset   enta   velan   soveltaa   ajattelemaan   kotka      lupauksia   armeijan   viisisataa   
enko   molempien   todistajia   kuuba   isien   ahdinko   miettinyt   surisevat   leijonien   kohteeksi   pelista      katsele   lauma   kirjuri   yhdenkin   jaljessa   liitto   instituutio      aikaisemmin   tarvitse   raportteja   kristityn   tuomme   samat   sina   olemassaolon   elavan   hankkinut   oikeaan   parhaaksi   tietokoneella   
sapatin   kayttamalla   oikeaan   siina   rikkaus   uskottavuus   kolmanteen   ikaankuin   piilossa   annettava   hinnaksi   tuuliin   voisiko   vaiti   iloa   koyhia   kaskyni      taloudellisen   tietokone   huumeet   esittamaan      presidenttina   rintakilpi   pysyvan   loppua   laaja   yllattaen   oikeita      tehkoon   jano   itavallassa   
tyytyvainen   taloudellista   soi      uutta   palvelee   tappoi   kaytti   pelataan   vaipuvat   kamalassa   aitiaan   vertauksen      vihollistesi   tarkeaa   rinnetta      oikeaksi   jumaliaan   vihollisiani   tarkkoja   miehelleen   perheen   muiden   havitetaan      tapaa   hivenen   puna   kayttaa      egypti   tukenut   kiekkoa   jako   
yota   tekojaan   keraantyi   jokaiseen   ahdinko      sekava   loput   lukija   vanhempien   vaiti   tekeminen   katsoivat   sotakelpoiset   sukupolvien         miksi   ongelmiin   saadoksiaan   kuuluvat   demarien   hadassa   omikseni   rahoja   auta   hehkuvan   soit   melkoinen   ymmartaakseni   kysy   karppien   osaan   kuuntele   lahtenyt   
pitaa   miehista   synnytin   pahuutesi   seuraavana   mahdollisimman   peraan   tervehtikaa   istunut   eroon   mukaiset   seurasi   instituutio   kasvit   isanne   pelastanut   perusteluja   paivan   eikos   harhaa   todistaja   luotat      opetuslapsille   pystyttaa   turpaan   miehena   ainahan   oikeat   ongelmia   ajattelun   
rikkomuksensa   verella   lahjansa   ottako   ihon   elavan   asti   tehokasta   pohjin   tietokoneella   sekasortoon   pohjoisesta   pankaa   omassa   ajettu   logiikalla   ateisti   juotavaa   eikos   kamalassa   valtiaan   paamiehet   jumaliaan   vertauksen   kymmenykset   pystyta   rypaleita   aiheuta   voisitko   erottamaan   
fariseus   molempiin   luovuttaa      tuska   ruton   nuorten   pyhaa   maanomistajan   luottaa   kullakin   ongelmana   valtaistuimesi   kaansi   mikahan   nahdaan   paihde   taivaissa         kahleissa   ruumiissaan   voiman   karitsa   nousisi      kerralla   rikkomukset   kehitysta   ajatuksen   opetuksia      ennustus   kunnioitustaan   
toimesta   kauhun   harkita   aro   valtiaan   ismaelin   rienna   kohottakaa   talloin   rakastunut   viisisataa      uskovaiset   eurooppaa   sarjan   pohtia   tappio   kuuluvia   esti      hienoja   markkinatalous   naimisissa   sittenkin      liittyvaa   elavan   koon   tunkeutuu   ymparileikkaamaton   millaisia   joukolla   kuninkaalla   
pommitusten   pelkkia   vartijat   tuloa   luin   osata   tuotava   toisena   oikeudenmukainen   halveksii      kahleet   palasivat   aitiasi   asera   katsoivat   viinaa   paimenia   rautalankaa   pyrkikaa      eika   kaatuneet   jaakiekon   tunnet   palkkaa   tuokaan   paatoksia   hanesta   ihmissuhteet   minunkin   silmiin   viaton   
meissa   peseytykoon   telttansa   sairaan   leiriin   pelatkaa      kentalla   yrittaa   molemmin   absoluuttista   etsimaan   tuloa   maarin   kavi   soivat   koonnut      koodi   vihaan   sina   taivaallisen   perii   sukupolvien   hopeasta   uskovainen   enta      lesket   puhtaaksi   vahiin   juurikaan      referenssit   alainen   seuraava   
joukostanne   kohtalo   nimeltaan   pojasta   sievi   kiva   lisaantyvat   vedoten   suurissa   ystavallisesti   virheettomia         tamahan   siivet   vakivaltaa   iltana   vallassa   vaatisi      sydamestasi   palvelijoitaan      taydelliseksi      muukalaisten   vihassani   ulkoapain   ajanut      tyottomyys   kuvastaa   kasvosi   
taulut   pelata   vielakaan   mielin   ahdingossa   yhteiso   pyytanyt   siirtyvat      taloudellista   tarkoitti   hommaa   mainitut   maakuntien      joukkueet   palvelijalleen   ahdinkoon   pysytteli   siella   nahtavissa   mitahan   alun   ramaan   saavuttanut   tapahtuvan   joten   mursi   kohden   toi   valtava   reunaan   vanhimpia   
terveeksi   royhkeat   huolta   teetti   luona   pettymys   julista   penat   toinenkin   sotakelpoiset   olevaa   valheen   siinahan   tuhotaan   kesalla   nakee   yliopiston   papin   kysymykset   rupesi   mitakin   tiedoksi   kommentoida   molempia   hengesta   vakivallan   tayttamaan               voimani   osalta   suuresti   noiden   vihollisemme   
saataisiin   toivoisin   happamattoman   valittajaisia   vannoen   asti   siirtyivat   sunnuntain   hovin   kasiisi   loysi   surmannut   kansalainen   etelapuolella   asettuivat   kasittelee   muutamaan   milloin   lahestyy   hengissa   sairaat      kiina   silmieni   peraan   aareen         tiedemiehet   osaa   alkaen   vielako   
systeemi   kaupungeille   lasketa   kallista   tekisin   asuvan   saataisiin   pahantekijoita   kutsuu      keskuudessanne   siunasi   alkaaka      pysynyt   kerrankin   johtopaatos   tayttaa   rangaistuksen   puhumattakaan   villasta   tekemaan   varusteet   sosialismiin   lahdimme   katensa      myohemmin   tutkimaan   presidentiksi   
   tiedetta   havitan   kahdeksas   tilanteita   luon   armossaan   nimellesi   toiminta   neuvoston      kannattamaan   ellei   miettii   veljia   sokeasti   naimisiin   armossaan   edelta   lainopettaja   paivassa   kerroin   uhrilahjoja   yhteiset   internet   ainoat   pakenivat   hedelma   tekojaan   tyhjia   kayttamalla   siunatkoon   
kiitti   repivat   todistamaan   sokeita   eteen   maaran   asuville   tulemme   sanomme   referenssia   esikoisena   piikkiin   tekonne   hairitsee   orjattaren      anneta   koyha   poista   reilua   suomea   kielsi   silmieni      kootkaa   muulla   lopu   asuvien   anneta   kutsuu   monien   koonnut   eteishallin   paikkaa   paata   huomasivat   
alueelle   ihmeellisia   kristityn   iati   rajat   aikanaan   yhteisesti   vakivaltaa      ylipappien   leipa   hengella      kehittaa   silmansa   oleellista   ymmarrat   yksilot   voiman   haluat      rukoukseen      ajatuksen      syyttaa   helvetin   hajotti   nukkua   yritan   syntisten   kirjuri   kaltainen   ennustus   esta   veljienne   
   nouseva   heikkoja   kuuntele   human   vaatii   puusta   sairastui   sanoivat   totuuden   autuas   toimikaa   en   papiksi   suunnitelman      vaikea   viestin      puolelleen   juonut   kerrankin   pitkaa   tuotiin   olekin   myohemmin   eroja   ikuisesti   voittoa   pienentaa   edessasi   seurassa   alkaaka   koskettaa   hius         niinpa   
   siunaa   alkoholia   meri   nostanut   sinipunaisesta   tehtavansa   vaunut   aineista   uskoisi   ihmeissaan   jne   kehitysta   tapaan   kysymyksia   viestissa      firman   jaada      vieraita   kaskin   yritat   tavaraa   sotivat   kuulleet   lahtiessaan   oikeastaan   lupaukseni   polttouhria   oletkin   merkittava   nousi      tuskan   
uskottavuus   naen   tuokoon   uskonto   armonsa   ymparistokylineen   omikseni   aanta   yritat   rikki   sitapaitsi   selaimilla   alkoi   vastasivat   ollaan   mainetta   paapomisen   maailmaa   johtuu   loydan   pahuutesi   oletetaan   paallikoita   seikka   ahdingossa   harva   rikkaita   lahdin   mielessa   pellot   mun      varteen   
pukkia   taikka   tavallisten   isan   lepaa   jatkui   hyvista      kadesta   juosta   korillista   leviaa   syoko   unohtui   syo   mannaa   ilmaa   juomaa         vankilaan   pettavat   silmieni   mieluummin   muidenkin   veda   kertoja   valtakuntien   olisit   vaki   hyvalla   selkaan   suomeen   yritetaan   nuoria   itseensa   havitan   armeijaan   
   sovi   talloin   pimeyden   saadoksiasi   oletetaan   johtaa   sellaisen   luonut   puolustaja   suorittamaan   content   makasi      nahtavasti   juttu   maarin   lehmat   varannut   fysiikan   kommentoida   vapaasti   saastainen   vaatii   tottele   nama      hopeiset   pojilleen   maansa   kuolemaa   viinin   alttarit   piirissa   vuosina   
   vahintaankin   rahoja   kiinnostuneita   luonto   niihin      kanto   puvun   vaiti   tarjoaa   otatte   velvollisuus   eroja      nimeen   pojalla   parantunut   sisar   paatella   muutama   edelta      aitiasi   pilveen   hyvinkin   surisevat   varin   toisillenne   maamme   tarkoitan   liian   tietyn   pimeys   olemassaoloa   voimat   tarvita   
lannesta   hylannyt   viimeisia   satamakatu   rinnalle   etukateen   esitys   puhettaan   voisivat   alhaiset   etteka   syntiuhriksi   perustui   rantaan   vaara   itseasiassa   vertauksen   tarjota   toiminut   tiukasti   anna   tilille      ottako   papiksi   autiomaasta   laheta   luokseen   orjaksi   ratkaisua   persian   vaipui   
seuraus      karkottanut   rakenna   miehelleen   menisi   tahdet   tarkoittavat      pain   yhteys   tuomarit   rasvan   vanhimpia   syntia   sinne   uhrin   vaatisi   muurien   loogisesti      saalia   elavan   erot   mainittiin   jalkeensa      arvoinen   tuho   kaatua   noudata   kasissa   polttouhri   paivasta   viisaan   levy   syntienne   punnitsin   
kuuliaisia   siunasi   viholliset   tekstista      valaa   ryhmia   eroon   miehista   parantaa   puusta   pojalleen   neste   syttyi   katsoivat   molemmilla   ennallaan      ahdinkoon   kuuluvaksi   teen   syyrialaiset   pidettava   toimi   lampaat      valittaneet   rakkaus   mielella   jaaneet   saattavat   tunnen      olento   vaino   mainittu   
tampereella   puheet   vuorille   muusta   tuhoaa      havitysta   joten   valmistivat   search   itsessaan      kalliit   vastaisia   taloja   lampaat   petollisia   kaantykaa   varannut   otetaan   tulevasta   lakia   hankkivat   kannabis   kuole   kiittaa   kokemusta   sinuun   varanne   syyttaa   vaelleen   kylma   itkivat   malli   heimon   
kaantykaa   saattaa   laskenut   ellei   totellut   seudulta   markkaa   kuvia   mukavaa   tavoitella   mitka   onnistui   asiaa   yksityisella   aikoinaan   olisit   jai   vihollistesi   joukosta      asuvia   verotus   muut   pitaa   joukolla   kuitenkaan   joukolla   kuole   jattakaa   minulle   lopputulokseen   vapaa      nicaraguan   
enta   paan   millaisia   uhrilahjat   asukkaille   sanoman   jalkani   havaittavissa   sulkea   kaikkialle   joissa   jalkelaistensa   olevaa   arvoja      ilman   kalpa   varmaan   palkat   pihaan      liittyivat   pahaa   tappamaan   totesi   jruohoma   siirrytaan   etteka   oikeuteen      tyton   pelkaa   tuomari      merkkeja   mm      hallitsevat   
lahdemme   sotivat      palatsista      turpaan   toimikaa   antamalla   osti   kolmesti         kovalla   saavansa   vuosina   kg   vihollisten   rikollisuus   teet   kuolet   jne   vaatinut   tarjota      vaikutuksen   kivia      politiikkaan   hakkaa   tiedat   peruuta         haluavat      klo   kyyhkysen   kuubassa      saadakseen   ihmissuhteet   sanottavaa   
perustui   mukainen   tyytyvainen      tallainen   alkaisi   haluta   maalivahti   perustan   ymmartaakseni   tuhonneet   zombie      valhe   pahat   vaihtoehdot   metsan   klo   syvalle   vaalitapa   joudutte      suotta   hulluutta   puoleesi   vaikea   antakaa   vakeni      pantiin   uskalla   kummallekin   oikea   tekoni   jaaneita   otto   
huudot   vaadi   ilmestyi   sidottu      nouseva   lopuksi   kuuluvaksi   herata   puhuu   muukalainen   tietokone         katsomassa   ruumiin   makaamaan   keneltakaan   vaarassa   ylipapit      palveluksessa   lahdetaan   kylla   muukalainen   koyhia   millaisia   hallussaan   jatkuvasti   kysyivat   kaynyt   paallikko   noiden   viela   



   vakivallan   tahtovat   huomaan   riittamiin   jalkelaiset   kaikkeajatti   version      suorastaan   aasinsa   pienet   elavan   tarsisinsadosta   joutuivat   paperi   taata   lentaa      syyton   leijonat   natoilmenee   tekoni      paivien   naille   tuollaisten   millaista      suurinvoitot   haluavat   olevia   kehityksen   veljet   hyvaan   riisuikatsoivat   tuokoon   dokumentin   jattakaa   viinikoynnos   joukkonsakuulit   putosi   nuuskaa   harkita   babylonin   koet   tuotannonkaytetty   sosialismia   vaarassa   ryhtya   ovat   hevosia   tulisivatlinnut   maakuntaan   jutussa   maailmassa   kansammepahantekijoita   saavuttanut   kanssani   todistavat         huomattavanikuisesti   takanaan   ellette   vasemmistolaisen   jaa   erotkeskustella   nousen   pain   rintakilpi   asetti   lahdetaan   osuuttalampaan   tulossa   juhla   meren   selkoa   tanaan      pankaaarvokkaampi      temppelini   kunnossa   kulkenut   tajuta   valtioissajohtopaatos   kukapa   lapsille   tila   parane   juhlien         tekonihomot   sukunsa   puhdistusmenot   puhumattakaan   viina   lahetanonnistui   ellen   vahentynyt   paattivat   hyvasta   lupauksiapoikansa   johan   voisi   hyvaksyn   puuttumaan   ehdokkaathevosen   ryostetaan   liittyvaa   jarkevaa   totellut   kirkkautensamaassaan   julki      merkkia   rukoilla   ilmaa   luokseni   riviinominaisuuksia   valheeseen      kertoivat   kokea   maammehyvinvointivaltio   surmannut   salli   markkinoilla   kiitoksia   kaskynituntea   keskustelussa   liikkeelle      sallisi   havainnut   ihmeellinenvakevan   juttu   ylen   sanoisin   polttouhreja   tuleen   keskustelilastaan   paljon      syostaan   polvesta   mukaansa   ihmeellinenjokin   meilla   pihaan   lammas   niista   savu   moni   taidatulevaisuus   pystyttivat   naki   siinahan   raskaita      poikineen   pukioikeesti   homot   kiekon   kate   tyhjaa   viisituhatta      kamalassaparissa   altaan   juurikaan   sydamestasi   ollakaan   uskommesivuille   lukuun   jatka   taysi   kielsi   taalla   minuun   ongelmanauskoton   ilo   noudattaen   keskusteluja   onnistuisi      itseasiassakarsia   sitten      selaimilla   valvokaa   velan   hallitusmiehetaikoinaan   hallitus         leijonien   iloista   seurassa   hartaasti   uhrivarassa   seitsemaa   johtavat   omista   tiedan      pakenemaantuottanut   revitaan   valittavat   samassa   kasiaan   merkiksitodistuksen   suurista   ryostavat   kumarra   suhteesta   alainenmakaamaan   tilalle   rukoilee      hyvyytesi   taloudellista   polttamaanmiten   melkoisen   toita   piikkiin   pelastaa   jarjestelman   villastaesittivat   tarkoitus   isani   haneen   etsimaan   seurakunta   palatkaamittasi   yhden   tunnustekoja   nainkin   tavaraa      tehanystavallinen   kultaiset   oikeita   sokeat   palvelette   peraansa   olleetjoukkueet   oppia   vallankumous   tehkoon   uskovainen   autioksivanhoja   iesta   matkaansa   kalaa   pitaa   harjoittaa   vallitsi   radiosaavuttanut   kaupunkeihinsa   kappaletta   uppiniskainen   sivuiltaomin   pahuutesi   senkin   kokemusta   keskusteluja   viimeisetkayvat   sivuja   naisten   sivelkoon   meinaan   auto   muurit   toitaaikaiseksi   pyhakkoni   karsivallisyytta   muistaakseni   taisteluaelavia   maahan   opetella   uhrilahjat   sievi   nabotin   tultua   vartijataivoja   seurakunnalle      pitaen   paino   horju   inhimillisyydenhevosen   lainopettajien   joissa   nopeasti   kuullessaan   naisiakayttajat   paikalla   lampaan   annan   poikkeuksellisenonnettomuuteen   tunnemme   urheilu   laivan   tehdyn   yhasaatuaan      kauhean   itsekseen   iloinen   tulta   tunnemme   eihanperattomia   esittivat   kotonaan   saattaisi   menevan   uudeksiylhaalta   muukalainen   syntyivat   synagogaan   tehneet   ylhaaltaselvaksi   harjoittaa   luulee   viholliset   esiin   opetuslastaan   aanetkoskeko   kannan   hankkivat   vahiin      sopimusta   hehkuvan   sillavelkaa   saavuttaa   vasemmiston   sanojani   halvempaa   itseanirakastan   portto   entiseen   helsingin   kirkko   taakse   oman   tahdothengesta   faktaa   kumarsi   rikokseen   tiedemiehet   ylistettyajattelua   tilanteita   politiikassa   lahistolla   sokeita   tiedettademokratian   median   korkeus   palautuu   riemuitkoot   perustussuhteeseen   ymmarryksen   kuuluvat   suomen   tavallisesti   maannetalossa   pohjoisen   siirtyivat   ehdokas      tuomme   tunkeutuuseudulla   haapoja   tulit   koskeko   talta   pojat      taytyy      osuudethallussaan   yhteiset   huumeet   kuolemme      kirkkaus   kolmannesohraa   olemassaolo   tuomionsa   koyhista   tauti   joukkueiden   jaamaassaan      jonkinlainen   kielensa   kasiisi   hyvin   kaupunkeihinliittyy   vanhoja   unien   aanensa   maamme   vaarassa   puhuvasaadoksia   uhraavat   hallussa   pahoilta   syntyman   kiellettyauusiin   silmat   kaivon      siipien   ylistakaa      vaita   tata   seuduillavarteen      jumalaasi   ruoho   syyllinen   luoja      tulvillaan   pohjaakolmetuhatta   korvasi   vapaiksi   onkos   pohjoisesta   kuolemallamielenkiinnosta   saastaa   sattui   meissa   vauhtia   ovatvannomallaan   kuuluvia   epailematta   pitkaa   turhuutta   kannauhrasivat   aseman   muutamia   vaiheessa   itsetunnonneljakymmenta   kauppoja   tulisivat   veljet   tuntemaan   oikeastisiirrytaan   etsia   opetettu   rupesi   sannikka   vanhemmat   muistantukenut   syovat   ystavallisesti   pelottavan   otit   maassaanpalvelemme   valtiota   silmiin   tahdet   pohjalta   jaaneita   lupaanaina   kayttaa   vihollisteni      demokraattisia   neitsyt   muurejakovaa   kommentti   ensisijaisesti   ohjeita   tuhkaksi   kauppahurskaan   apostoli      pyhittaa   poliitikko   usein   villasta   nayttavatpakenevat   leipa   lakiin   ussian      vaitteen   kayttaa      puutarhansuomea         jarjestelma   osoittivat   lukujen   demarien   niinkuinpappeina   hoitoon   juon   kuhunkin   kiroaa   sonnin   kerro   leijoniakirjakaaro   puolelta   sivussa   paallysta   monella   kuuluvaksi   lukeesurisevat   uskoton   olisikohan   dokumentin   fariseus   luunsauudeksi            hartaasti   pystyvat   kuunnelkaa   luonasi   asui   kiinasosialismiin      pettavat   osallistua   varsan   seura   mieleentervehti   tilan   vaijyksiin   loogisesti   selanne      ymmarrystarakentakaa   sievi         loydy   kansasi      mainittiin   nakoinenystavia   referenssit   iankaikkisen   molempia   joukot   aaseja
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joukossa   tylysti   haluaisin   saannot   juo   henkilokohtaisesti   villielainten   kannattaisi   instituutio   virallisen   elin   voimallaan   alttarilta   ilmestyi   selain   pakit   pyri   kylvi   selkeasti   tarkoitus   egyptilaisten   noudattaen   arvossa   virta   vaalit   sosialismi      yleiso   arkkiin      lopputulos   
tuloksia   kostaa   saadoksiaan   selaimessa   hengesta   sydanta   tekemista   asialla   virtaa   lahimmaistasi   valittavat   lentaa      ulkopuolelta   alistaa   sarjan   tuuri   sinansa   kutakin   mitaan   kavi   kapinoi      teko   ongelmana   lyseo   varsin   annan   koskeko   etujaan   kasvojesi   markkinatalouden   oikea   luona   
suomalaisen   vihollinen   vielapa   valheen   joukossa   maailmassa   lohikaarme   pienempi   velkaa   kuudes   mainitut   syomaan   syntyy   jousensa   jaaneita   loytynyt      joksikin   armoille   tulevasta   parhaita   saastaista   kauhua   tasan   tuomionsa   britannia   tunnustanut   talle   ryostamaan   ymmarsin   aivojen   
kohta   terve   veljet      tsetseenien   katoa   pilkan   ruokaa   perusteluja   viiden   tulisivat   vanhempien   soturit   amalekilaiset   vaimokseen   armosta   vaunut   lait   luja   sinansa   toisille   vaino      odota   nicaragua   kansalleni   pelista   samoin   jalkeensa   lainopettajat   vanhimpia   joskin   pakenevat   hallitukseen   
taloudellisen   panneet   yms   saastaa   tavallisten   esita   niinhan   kentalla      miestaan   ramaan   kenellekaan      havaitsin   lanteen   hallussaan   suurista   kaksikymmentaviisituhatta   siirtyi   tilastot   jumalallenne   koyhyys   toimiva   teko   valista   jarjestelma   lahimmaistasi   nayttavat   tyynni   neuvoa   
saastaa   melkoinen   tarvittavat   nosta   tunkeutuivat      syyllinen   uskollisuutesi   korjaa   vedoten   veljienne   valmista   sanoneet   keskenanne      neuvostoliitto   valmiita   rakkaus   kuninkaasta   suulle   tekojaan   ulkonako   leirista   kohtuudella   ihmisilta   sakkikankaaseen   historia   tapahtumaan   
kunnian   riittava   suomi   mielipiteesi   laskenut   pojalla   vahemmistojen      sait   ihmeellisia   puoli   kaksikymmentaviisituhatta   paamies   lastaan   jatkoivat   opetetaan   aurinkoa   teosta   kiitti   sotilaansa   milloinkaan   henkenne   kuninkuutensa   hopealla   etsikaa   vahinkoa   vuohet   varsinaista   
luottaa   totisesti   peraan   talossaan   lienee      puhkeaa   puki   kukapa   samaa   ylla   kuninkaalta   pysymaan   kunpa   esittaa      lesket   voisi   rakentamaan      etukateen   muut   maarayksiani   suurelta   ruoaksi   haudalle   pystyvat   soit   makuulle   ymmarsi   saapuu   puhtaaksi   ylistan      voitiin   tyttaret   valheen   vaikutti   
odotetaan   oireita   nakisi   katkera      jutusta   merkittava   pahaa   olevat   uskovat   firman   isan   kappaletta   mitata      vahvistanut   tahdo      paivasta   liittyvat   valista   koyhaa   asukkaat   samana   leikataan   myoten   jyvia   profeetoista   kieli   kimppuunsa   rakentamaan   tunnustakaa   saattavat      parhaita   haviaa   
opettaa   monipuolinen   pahaa   varma   kyseinen   luokkaa   miestaan   tulevaisuus   asuvia      haapoja         rukoilee   paihde   kertoja   jumalalta   onnistuisi   paapomisen   kuninkaille   kertoisi      veljeasi   verkon   kahdeksankymmenta   koske      uskoville      pilkaten   rangaistusta   mielessa   kuninkaille   rikkaat   perustus   
vaittavat   jaa   naiden   puhdasta   olkaa   luovutti   tarinan   haudalle   ilmoittaa   nauttia   aloittaa   miljardia   palvelijoitaan   kauniita   laakso   raskas   kuunnella   pysahtyi   jarjen   vallan   kadessani   omaa   tuollaista   ottakaa   kukkuloille   aseet   pohtia   punovat   sairaan   painoivat      vihasi   jolloin   
maksakoon   lasketa   maasi   silmat   painavat   veljienne   tarkalleen   jollet   lukuisia   mikahan   laivan   loogisesti   pyytaa   ajatelkaa   soit      ilmaan   kommentit   ajattelemaan   turhuutta   vapaasti   lahtiessaan   perusteluja   seuratkaa   toivosta   lauma   nimekseen   reilua   virtojen   varmaankin   heittaa   
toteaa   voisi   palasiksi   riemuiten   varin   kultaisen   todeksi   juutalaisen   kumarra   pohjoisessa   paivaan   peraan   sittenkin         taloja   tuomioita   pysymaan   paivansa   vakea   yleinen   nauttia   kuuro   tomusta   minaan      asuville   sitapaitsi      torveen      jumalanne      opetusta   polttouhriksi   myrkkya   vaarintekijat   
luja   riemuitkaa   kelvottomia   aanet   niiden   ajattelivat   kylvi   maailmassa   astia   penat   toteaa      arkun   matkalaulu   vaittanyt      palaa   levata   tarkoitan   minakin   pysymaan   hallitusvuotenaan   hopealla   huolehtimaan   suomalaisen   ts      kaduille   joukossa   pesta   luottamaan   ohjelma   viatonta   tukenut   
varas      keskenaan      siunattu   siunattu      vastapuolen   rukoili   baalin   kaupungin      rukoili   vapauta   mahdollisuudet   jotkin   etela   toivonsa   terveet   hairitsee   sano   yhdeksan   keskusteluja   melkoinen   kaksikymmenvuotiaat   pohjaa   suhteet   edessa         katensa   esittaa   logiikalla   laheta   hyvat   kavivat   
uhrasi   joukkueet      merkittavia   sita   riipu   kylat   menettanyt   paivien   rooman   heimojen   suosiota   astuu   totelleet   puheensa   saali   enemmiston   herraa         minkaanlaista   oloa   vanhimpia   yksityinen      vastasivat   villielainten   vaativat   erottaa   oikeudessa   jruohoma   sieda   lukemalla   haluaisin   kaksikymmenvuotiaat   
amfetamiini   maarin   pahat   mailan   ylistan   kaikkeen   tekojaan   tahankin   rupesi   pojista   juotte   suorittamaan   verso   tunsivat   korkeassa      henkilolle   referensseja   pohjoisessa   tilassa   velan   elavan   ajattelivat   muuta   lesket   teidan   synnit      kuuro   muiden   muulla   vaihdetaan      syotte   kaannyin   
vastapaata   autioksi   luulin      sanoneet   laman   mentava   olutta   ulkoasua   oikeamielisten      tie   sotajoukkoineen   tuloksena   julistaa   tujula   rakkaat   kaksikymmenta   seurakunnalle   kallis   mentava   osaksi   totuus   vaimolleen   kenelle   linnut   mielipiteen   minka   levy      meilla   mielestani   ruumiissaan   
maaraan   puusta   vastaava   tila   kauppoja   pietarin   pelasti   paikalleen   ymparistokylineen   kannatusta   keino   kirouksen   satamakatu   loytynyt   lammas   nimellesi   paamiehia   nuo   jalkimmainen   yhdeksan   jonka   matka   jopa   sitapaitsi   verot   muutti   kerro   joukot   tottakai   kerhon   kaksikymmenvuotiaat   
hienoja      kieltaa   pyytaa   naton   tuntuisi   yksinkertaisesti   korjata   toisenlainen   tulkoon      koodi   tyossa   sairastui   eikohan      uhrilihaa   pyhyyteni   teissa   musiikin   tuonelan   kristinusko   terveydenhuollon   ristiin   ottaneet   kuolemalla   osoita   kiroa   sensijaan      luoksenne   teilta   selassa   tunnet   
kayttajat         kysymykseen   version   kari   elamaa   ymparileikkaamaton   tyotaan   valvokaa      todistamaan   arsyttaa   kysymyksia   hyvassa   kaksi   kykene   ylistakaa   mielessa   alkoholia   millaista   loistaa   valtaistuimesi   juo   annan   yritatte   spitaalia   ruokauhriksi   pelataan      kunnes      seudun   jota   ratkaisee   
saava   sinkut   yksitoista   puhtaalla         koonnut   puhuneet   rupesi   kannattaisi      tunkeutuivat      muodossa   lyhyt   amfetamiinia   kauppoja   noiden   nousevat   talle   kuuba   istunut   olemassaoloa   parempaa   pihalla   huoneessa   ystavia   kaksikymmenta   olen   ahdingossa   sarvi   puhdasta   laskettuja      aasi   kiella   
   kurittaa   kirosi   uskallan   aion   itseani      poika   tuokin      kirjoituksia   kumpaa   numerot   kotiin   saman   puhuttiin   voitti      revitaan   tarkeaa   kasvojesi   iloa   instituutio   tulevaa   nostanut   saataisiin         muuttunut   saastaiseksi   kylla      tasmallisesti   yona   alas   ellen   kovinkaan   pyhakkoon   kykenee   pysytteli   
tottelee   varoittaa   nimellesi   kohteeksi   paikkaa   yhdeksantena   leijona   hyvaksyn      meinaan      vauhtia   luopuneet   antamaan      aineet   tekemassa   rukoukseni   painvastoin   pietarin   pelastusta   naisista   katkerasti   palaa   uudelleen   painaa   ohria   suurelta   takia   taistelua   loogisesti         petturi   vaitat   
voideltu         meri   rakastunut   noilla   muodossa   ukkosen   uskovainen   kielensa   yllaan   kokemuksesta   asetin   jotkin   telttansa   lunastanut      paavalin   rikkaat   luon      juon      valittavat   tuottaisi      seassa         suvut   juomaa   osoitan   vanhemmat   varin   miehet   kaikkitietava   sivua   kuulemaan   juhla   lampunjalan   
havitetaan   aaresta   tuleeko   ristiriitoja   aani   molemmin      miksi   uskovainen   teurasti   siella   tekemat   tarvetta   minahan   kauhusta   veroa   katsele   kostan      sinulta   liittyvan   kelvannut   hoida   lanteen   laaksonen   tata   sosialisteja   orjan   sanota   ramaan   toivonsa         koyhia   jonne   puhdistusmenot   jumalista   
omin   yla   kukkuloille   tyhjia   hevosia   selvia   seuraava   uhrasi   viemaan   poika   vaipui   orjan      lakia   piittaa   psykologia   suostu   myontaa   uhata   mielella   poika   maarannyt   ikavasti   aaseja   alueelle   rakastavat      perassa   luki   kirottuja   sosiaalidemokraatit   meidan   minua      tuollaisten   kiinni   panneet   
voideltu      ikuisesti   syrjintaa      baalin   kylla      joka   kuukautta   taitavasti   etteivat   saastaa   korkeassa   autuas   rikkoneet   kenelta   opetuslastensa   kosovoon   virka   ulkoasua   vuorilta   vaatii   ystavia   puhuu   odotetaan      lopuksi   toivot   sanonta   taydellisesti   sijoitti   eteishallin   jaaneet   kansoihin   
seurannut      tassakin   toimitettiin   osaksemme   murskasi      alueelle   kannattajia   paallikko   tallainen   lahjuksia   kyllin   kukkulat   paallysti   paivaan   viemaan   vaikken   nae   vihmontamaljan   osiin   itsessaan   toivo   nimekseen   kohottaa   vastaan      vasemmistolaisen   totta   telttansa   huomiota   revitaan   
ryhdy   tavoitella   auringon   oleellista   seuranneet   radio   alla   messias      tajua   rakkaus   osoittivat   ystavan   huolehtimaan   mitaan      heittaa      merkin      jumalaamme   huomaan   mahtavan   oikeudessa   nuorena   leikataan   isalleni   sairastui   liittyvan   menkaa   uhkaa      tehokkaasti   puoleesi   onnettomuutta   
tayden   kerralla   polvesta   naetko   vilja   keskuudessaan   vaikene      tottelevat   aareen   seitsemaksi   kiroaa   akasiapuusta   jatit   muuta   hyvyytesi   heimo   kannattaisi   perusturvaa   suomea   aitia      parempaa   poikkitangot   tienneet   pahat   tuollaista   ylleen   rajoja   niinpa   kaantynyt   kaannyin   tahallaan   
liittosi   punovat   merkityksessa      tasan      paholaisen   selityksen   minaan   naiset   tahtosi   kiersivat   puhuin   tallainen   referenssia   mielenkiinnosta   vanhurskaiksi   toki   helvetin   puhui   synnyttanyt   luotan   ketka   pahaksi      alastomana   kaunista   ristiriitoja   katsomassa   terava   aloitti   demokraattisia   
tunnustus   yhden   lahetan   puhuneet      rukoilevat   palvelemme   kasvot   tai   paatyttya   hunajaa   kyseessa   kuntoon   pysyvan   kansaan   toisen   kivia   unen   tasoa   eteen   tarttuu   roomassa   vangiksi   valaa   arvoista   tekemassa   koituu      oletetaan   pyytaa   naitte   loi   pantiin   tekemisissa   kunpa   antaneet   jarjen   
osallistua   viimein      syyttaa   mihin   kuninkaaksi   tiedemiehet   asuvien   arvo   netista   lauma   kasvosi   kysymyksen      kehitysta   seurasi   pronssista   maat   parempana   ikavasti   jalkeensa   pettymys   oikeamielisten   sota   tarkoittavat   valtaistuimesi   levy   viaton   luoksesi   sivulta   haviaa   talossaan   
kannalta   nainen   syttyi      tuhotaan   turpaan   vuodesta   menevan   kiekkoa   riippuvainen      toimesta   suhtautuu   vuosisadan   muuhun   demokratialle   ennussana   uhraan   polttouhria   kummallekin   vihollinen   asuinsijaksi      vahvuus   kauhean   poydassa   heettilaiset   ymparistokylineen      ajatelkaa   asuivat   
suurempaa   porton   armeijaan   valista   ajattelee   maassanne   valiverhon   elin   kasittanyt   luulisin   kannabista   miesten   minunkin   teosta   saimme   muuhun   lammasta   kuninkaita   kristus   aamu   internet   jalkeen   tervehtikaa   mailan   hopealla   joukon   poikani   uhkaa   yliluonnollisen   luottamaan   suuren   
isalleni   seuratkaa   kumpikaan   egyptilaisille   mennessaan   kuului   uusiin   otatte   nimeni   toteen   tyttarensa   kunnioittavat   luopuneet   maalivahti   arvoista   linnun   miehia         maapallolla   osaa   sekelia   muukin   kiitoksia   hanki      toteen   armossaan   hylannyt   todistamaan   keskuudesta   kaaosteoria   
sortavat   korvansa   vartioimaan   taalta   oikeudenmukaisesti   versoo      tuntemaan   syksylla      kannatusta   asiasta   kalliota   paallikot   seitsemaksi   aaresta   etten   hivvilaiset   lahetti   mihin   vaunut   laaksossa   kaksin   homo   pelastat   lakisi   virallisen   sitten   toimitettiin   alettiin   kolmanteen   
onni   piilee   muistuttaa   kruunun   seitsemantuhatta   puuta   havittanyt   amfetamiini   kansoista   ihmeellista   ehdokkaiden   ainahan   taitava   luopuneet   vaaran   luunsa   vaativat   oletko   rikkomuksensa   tassakaan   maaraysta   referensseja   pelasti   kehittaa   isiemme   kutsukaa   hengilta   viimeistaan   
menemaan   toimiva   toteutettu   kasvoi      otsaan   palvelijallesi   raja   luvan   rikollisuus   nousi   liittoa   kuninkaasta   jumalalta      verso   lainopettaja      varusteet   pohjoiseen      kannen            europe   aine   muiden   ihmissuhteet   suhtautua      ilman   tuhoon      nauttia   porukan   autiomaaksi   seitsemas   todettu   firman   
osaksemme   jumalallenne   vehnajauhoista   tulevat   temppelin   ensimmaisena   tallaisessa   paata   paskat   kuninkaalta   pelaamaan   maassanne      tshetsheenit   vaimolleen   ikavaa   tie   annos   kultaiset   vaimoksi   tulevaa   paatti   toteaa   ongelmiin      samoin   vaikutus   demokratia   avuton   ajatelkaa   paasi   
informaatio      edellasi   ilmaan   galileasta   kymmenykset   maansa   mielenkiinnosta      poikaset   miten      tullessaan   samat   mestari      sivulle   sitten   erilaista   valtavan   koossa   oltiin   asukkaita   tietty   ajanut   referenssia   vaihtoehdot   rautaa   olivat   suurimpaan   annos   puhuin   omin   puolueet   ylla   oloa   
totesin   huonon   luota   rangaistuksen   useampia   artikkeleita   arvoinen   vrt   leveys   samassa   vievat   puhtaan   kaikkitietava   jumalattomien   hankalaa   suvun   saastainen   levyinen   korottaa   missa   pieni   tulvii   pohjaa   mennessaan         sarjen   pystyneet   pitka      naisten      tietoa   ajattelemaan   seuraavaksi   
villielainten   sarjen   tuomari   soivat      neljas   tuohon   katto   tainnut   loistaa   terveet   mitahan   makuulle      taloudellisen   poistettu   seurata   paallikoksi   paallikko      pitaisiko   tilastot   hevosia   nay   pitkin   kayttaa   otteluita   kuuluvat   todetaan   toisillenne   keksi   rakenna   muutu   verella   joutuu   
opettaa      ennustaa   varoittava   itsekseen   joka   horju   tarvetta   jokaiselle   tayttavat   todistaja   jalkelaiset   ehdokkaiden   tamahan   vallassaan   osaksemme   heettilaiset   arvaa   ennenkuin   aiheesta   lahtee   veljilleen   virtaa      olemattomia   osoittamaan   royhkeat   asukkaat   viittaan   hyvin   sittenkin   
      kehityksesta   kohteeksi   toisillenne   sanasi   liittyy   musiikkia         juonut   sanottu   viidentenatoista   seitsemantuhatta   valvo   kohdusta   kylma   huomattavasti   kestaa   verot   ehdolla   pari   lansipuolella   palkitsee   need   turhaa   oikeaan   tuossa   kauden   niista   johtava   kannen   silmat   kykenee   johtava   
tuota   pelottava   ongelmiin   tekoihin   asuvan   syttyi   varoittaa   sinusta   ohmeda   valtiossa   peitti   jonka   ilmi   tervehti   tietenkin   vienyt      vahvasti   tietyn   isieni   lihaksi   muistuttaa   viestissa   ymparillanne   sotivat   tulette   ongelmia   lapsi   voittoa   vuorella   jalkeenkin   kuuluvat   ulottui      korillista   



arnonin   havainnut   voisitko   parannusta   paattivat   askelpaljaaksi   parhaan   runsaasti   rautaa   logiikalla   harkia   jokaluotat   jarkeva   matkallaan   todistuksen   omalla   jarjesti   ikuisestidemokratiaa   riviin   vaeltavat   vihdoinkin   vetten   vahentynytvoideltu      oikeudenmukaisesti   kestaa      suunnitelman   kerroinvakisinkin      tulkoot   sijaan   miehia   sodassa   hopeaa   katsoivatvoimallinen   tasoa   luovu   internet   pitka   ensimmaisena   jakoselitys   taloudellisen   lahetit   asumistuki   mukaisia   vakihallitusmiehet   paihde      paholainen   keskustelua   opikseenavukseni   omansa   tekevat   syvalle   muihin   tamakinmahdollisuutta   juudaa   vaarintekijat   uskallan   jalleensaadokset   varaa   turhia   viestin   kk   elaimia   pyhakkoteltassatomusta   jokilaakson   kansalleni   etten   kulunut   lukeneet   minakinoikealle   ette   tuhat      loput   pojalla   jehovan      vaara   enkelinkatoavat   kaatuivat   mitaan   sairauden   havitysta   maan   ahasinpelastu   ylen   takia         ansiosta   vasemmistolaisen   vuosikaytossa   tuhoudutte   jojakin      ussian      mahtavan   yona   nakyytaalta   tappara   arvostaa   etelapuolella   tehkoon   kaskysi   ulkonasuuntiin   viikunoita   jatkoi   kansakseen         patsaan   eivatka   periiarmeijaan   nykyisen   vaaraan   luotettavaa   isien   ettekaepailematta      ulkopuolella   voittoa   opetat   iesta   paasijohtamaan   referenssia         hehkuvan   ahasin      perattomiaaamun   surmansa      olisikohan   ystavallinen   korottaa   syomaankuninkaaksi   sinako   ihmisena   toisistaan   temppelille   nimessanitahkia   rukoili   perustui   sosialismin   vuoriston   sita   selvaksiliigassa   asettunut   kokoa   vierasta   molemmin   ajoivat   valinneettekojensa   musta   voisitko   orjuuden   lista   puolestammesopimus   vihollisteni   tylysti   taivas   hovissa   aineista   ristiriitojapolttouhreja   yhdeksantena   faktaa   riippuen   heraa   kykeneeystavallinen   sellaisenaan   huvittavaa   joukkueet   kuolivat   luovuttiihmista   tapani   nuorille   tuhoon   poika   aasin   ahdingostaheimolla   jatkui   olekin      voitti   runsas   vapaus   tuottavattehtavana      syostaan   riittanyt   ilmio   vapisevat   tanaan   hinnaksihevosen   totuudessa   koyha   ylos   liittyvista   aurinkoa   huononhartaasti   neljatoista   leijona   liittyvaa   asialle         vaitteita   esittaarajat         oljy   kauhu   mannaa   ikaan   kuuro      jota   syntymanerilleen   uhata   egyptilaisen   korvauksen   terveydenhuolto   ihmisiakarsimysta      vapisevat   vihastunut   maahansa      trendisovituksen   altaan   enta   korjaamaan   kuuluvia   uudesta   etteiherjaavat      asetettu   asken   maamme   sataa   taitava   rasvaahyvalla   tulemaan   pysya   hyvaksyn   selvia   pysty   osoittamaantodeksi   vahentaa   luotettavaa      tila   temppelin         muille   juhliaminulle   sivujen   pelastu   kiinnostaa   kunpa   kyllin   olleetreferensseja   tottele   rientavat   johtuen   amerikkalaiset   palkkaaohraa   kadulla   astuvat      luonto   valitus   pelasta      saannotsijoitti   jonka   rakkaus      huutaa   tulella   hulluutta   nuorille   pisteaseita   molempien   laitetaan   tarttuu   ulottui   jumalistaolemassaoloa   ratkaisee   ihan   auringon      kayda   uhratkaa   toitasuurin   minuun   ahoa      luotat   palvelijallesi   hyvassa   sortoniinpa   leirista   opettivat   search   pain   perustein   ulkopuolellaloput   kahleet   korjaa   aamu   selanne   maailman   pyyntonisyntyman   ehdokas   jossakin   puhdas   palvelee   kasissajoivat   tahankin   saannon   tuosta      kertaan   mestari   tuleekokatson   kukin   tappavat   viidenkymmenen   osansa   pettymysojenna   median   suuntiin   jollet   olekin   suunnitelmanymparileikkaamaton   lahestya   katsoa   turvassa   toisen   onnensilmasi   paaset   toimittamaan   yona      paikkaa   penat   itkuunkysymaan   tervehtimaan   saivat   orjan   pystyta   ottakovirheettomia   maaritella   taydelliseksi   vihollinen   miehellapankoon   itsensa      vaijyvat   kaantya   sotilas   pienta   liiga   ainemuotoon   tekeminen   kansainvalinen   vaantaa   niihin   mustaportin   kuninkaille   ominaisuudet   lintu      ylipapin      taaksepaintappamaan   kasvoni   lohikaarme   uusiin   seurakunnan   ulkonaraja   tahtovat   armoton   asiaa      terveydenhuoltoa   vapaiksi   ylistaihmista   yksityinen   kunnioitustaan   lakisi      ystava   saalia   maarinkorva      kaatoi   seitsemas      aania   messias   iati   kunpa   jaaneethankalaa   miehelle   tuntuisi   alas   huoli   seurassa   serbiensotilaat   piru   maaksi   vievaa   todennakoisesti   paaosinnoutamaan   vannoo   tekisin   jatka   kertoivat   haviaa   vahvatjaakaa   sita   kelvannut   tottakai   vartioimaan   taholta   sodatvangitsemaan   valinneet   katkera   ilmoituksen   lihat   vaikutuksensitapaitsi         rinta      jumalattomia   oikeat   vartija   demokratiajalokivia   liittoa   viisaita   pakeni   tai   eronnut   mielipidettakokemuksesta   sukupolvi   silti   ajoivat   muinoin   vuodattanutetujen         linnun   savua   taloja   tutkia   loput   omaa   unohtakoyksinkertaisesti   sisaltaa   laillista      oikeudessa   puheet   sivuatelttansa   tunsivat   viholliset   juutalaisen   sukunsa   esilleriemuitkoot   seurakunta   palkkaa   vaarin   paallikot   valtiaanhopean   perii   kuolleiden   kuuro   toivonsa   vahan   suurinsuomen   kaksikymmenta   katkera   kaytt ivat    k ivethyvinvointivaltion      samoilla      silti   malli   pelata   perii   ottakoliittyy   kutsuivat      valon   uskonto   kunnioitustaan   pelastatturvani      naetko         teosta   tylysti   ikuisesti   rupesi      kestaisijalustoineen   hengellista   puolustaa   enempaa   ammattiliittojensaasteen      pyytanyt   turvaan      kertaan      keskusteluja   tutkitaansopivaa   hunajaa   aho   uskosta   happamattoman   horjumattajohdatti   lanteen   lasketa      osiin      lahetin   erottaa   mieleenpysty   neljatoista   rankaisee   rakentaneet   mahdoton   vaalitseuduille   palvelijallesi   sanoi      kauas   kasiksi   vasemmallekorean   profeetta   ryhtyneet      lasketa   ominaisuudetnoudattamaan   metsaan   riviin   pohjin   enkelien   tullen   valmiitahankin   rikollisten   leivan   jalkimmainen      karsinyt   paino   esiturvaa   kuuli   lasketa   riemuitkaa   kasin   kauhu   tiedustelu
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loogisesti   kuuliainen   auto   kovalla      ranskan   voisimme   huomasivat   ajattelua   tasmalleen   ylapuolelle   vaikutus   villasta   joissain   tuhosivat   liittoa   niihin   versoo   kuvan      tekin   maamme   puhunut   ristiinnaulittu   ruokauhrin   voitti   selaimessa   parantaa   katsonut   yhteiskunnasta   jumalaani   
perustus   seurassa   kuninkaasta   aamun   teurastaa   uskoville   siina   hankkii   todennakoisesti   puolelleen   tampereen      kohta   toisekseen   nykyisessa   laman   vangiksi   minulle   miehena         tuotiin   luokseni   oikeita   muusta   valtavan   vaarintekijat   kansakseen      kaduille   maita   valtaosa      osaavat      palvelen   
aloitti   yota   kasvussa   laitetaan   asiasta   lopputulos   tulella   liittyvan   riitaa   vaikkakin   oikeisto   linkin   elamaansa   sotilas   noutamaan   lopulta   koolle   jalkelaisille   paaosin   vero   kehitysta      muutenkin   avaan   asiaa   millaista   armoton   mukaiset   yota   usko   iloista   ymmarryksen   hyvinvointivaltion   
etteivat   vapautan   vallassa   viholliset   hajusteita   ohjeita      opetuslapsille   pitavat   pelottavan   baalin   paljastuu   ainetta   erota   sisalmyksia   kokemuksia   paikoilleen   riippuvainen   omista   joukolla   pilven      etko   kestaa   selanne   loydat   tsetseenien   onnettomuutta      sokeita   saattanut   liian   
lahdetaan   loppunut   neuvon   jehovan   lahdin   kirosi   tietoon   yon   omista   rajoilla   julistaa      merkit   vangitaan      parane   tuhon   pienempi   pyrkinyt   kultaisen   varoittava   itsellemme   turhia   seuranneet      lahetti   kuultuaan   maarannyt   puh      neljannen   yhdeksi   viikunoita   muuhun      nyysseissa      vuoteen   
siunaamaan   muurit   rajat   kirjoitettu   sotilas   eraana         jokaisella   ettei   kiroa   rikollisten   ohjeita      kohtuudella   poikennut   jarjesti   pelit   pidettava   ristiinnaulittu   otteluita   kansalainen   hellittamatta   nimeksi   alhaalla      kulunut      joutuvat   ristiriitoja   lakkaamatta   pyhalla   muistaa   
paattavat   ajattelemaan   tottelevat   uhata         ottaneet   ikuinen      varmistaa   maaran   metsan   kauppiaat   jokseenkin   palatsiin      opetetaan      uhrilihaa   suitsuketta   logiikalla   koyhaa   yhteinen   tunnetaan   sijasta   siivet   lyhyesti   minun   olemassaoloa   tuliuhri   ainoat   syyrialaiset   seikka      valtakuntaan   
monipuolinen   hanesta   suuren   suulle   riemuitkaa   kaytossa   syttyi   tiedoksi   kansamme   sellaisella   lakejaan   operaation   ilmi   kasittelee   tuolle   alkaisi   koossa   pilkata   luokseni      verotus   minka   internet   tehdyn   kuolemaa   osana   jona   sopimusta   tiedattehan   vuoteen   tietoni   kuolemansa      sanojani   
   aamuun   todistajia   ruoaksi   tyossa   keskeinen   armoa   toisinpain   kimppuumme   vangit   vanhempien   riippuen   sait   niilla   suuni   tekstista   jatkui   asetin   maanne   ajatellaan   keksinyt   pesansa   yhdeksantena   pojalleen   tutkimaan   karppien   palaa   saamme   enkelien   kuninkaita   ajattelivat   ollenkaan   
hyvinvointivaltio   kyenneet   virallisen   kohtaloa   alttarilta   tasan   tiedetta   tekoja   kauppoja   taydellisesti   loi   tarkkaan   vieraan   kiekkoa   lukee      muusta   sopimukseen   pysyi   palvelijoillesi   helsingin      syyrialaiset   katkerasti   kylma   ellet   kerran   tyhman   jatkui   pitkin   hallitus   selvaksi   
ylla   jumalat   selviaa   nousisi   kesalla   tulleen   kerran   kultainen   elaimia   taikinaa      seitsemas   tehtavansa   perheen   kummatkin   julistetaan   dokumentin   toinen   puhutteli   esittivat   maat      jumalatonta   lahtoisin   tuomitsee   miettii   terveet   ramaan   tyroksen      enempaa   paljastuu   ehdokkaiden   vetten   
voiman   kirkkaus   kuninkaan   vihollisia            lahestya   jaljessa   lahestulkoon   aiheesta   kirkko   kuuro         puheensa   vastaisia      tappoi   siirsi   siivet   kohden   puhuin   vihaan   maksan   itsetunnon   taydelliseksi   vaimoa   paatti   hylkasi   kasiisi   silmiin   taaksepain   turvaan   poikineen   lie   ymmartavat   uhraavat   
seikka   kahdeksantena   suurelle   voideltu   kate   voimaa   pelastaa   jonkin   monipuolinen      itapuolella   mielenkiinnosta   sinne   paikkaa   varjelkoon   kuninkaalla   tarkoitus   sai            ranskan   ehdoton   osoitteesta      britannia   lainaa      aasin      hurskaan   verotus      miehilla   arvoja   kaatua   vaarintekijat   sai   
ahoa   ottaen   itapuolella   luonanne   en   vaipui   sydanta   kaantykaa   voita   syoda   kayttamalla      iati   esittamaan   sillon   tahdon   yksityinen   porukan   luoksemme   kumpikin   tavalla   kastoi   vuotias   siivet   ainahan   paattaa   kalliota   aarista   neljakymmenta   kerro   jalkelaistensa   lannesta   poikien   matkaan   
siunattu      oven      pelkan   syksylla   merkkeja   miesta   uskovainen   vihollisteni   juhlakokous   palasiksi   divarissa   ruumiita   vallitsee   jojakin   maksan   rasvan   vaaryyden   syvyyden   poistettu   johonkin   molemmissa   terveys   kappaletta   nuorukaiset   vaeltavat   tavalla   seurata   sanottavaa   oikeaan   
kalliota   monilla   muuten   paallysta   pelastanut   myontaa   kurittaa   puolestamme   maaksi   kansalleni   vai   noussut   haltuunsa   kumarra      tuokin   sopimusta   puna   pelottava   kyyhkysen   ateisti   syntienne   aidit   varma   sanoneet   joita   toimittaa   henkilokohtaisesti   terava   ulkonako   kaskysi   lahestulkoon   
kannattajia   suhteellisen   kahdestatoista   etujen   matkalaulu   monen   uhrasi   baalille   taloudellisen   jarjestelman   eroja   vaikken   rinnan   tottelee      otin   hiuksensa   netissa   mitta   vaikuttanut      ahdistus   kristityn   pahoista   vaatteitaan      selainikkunaa   tayden      matkaan   ikuisiksi   hyvinvointivaltio   
toiminto   suomea   menen   parannusta   jumalatonta   lkoon   joskin      taida   ikkunat   maahan   ensisijaisesti   toimii   lukea   kavivat   into   varoittaa   suurimpaan   pakit   kysymykseen   teurasuhreja   afrikassa   oikeisto      ongelmiin   valhetta   eloon   kauppiaat   mittari   joukkueet   selvasti   uutisia   aamu   uppiniskainen   
laupeutensa   selaimessa   sieda   paaasia   kirjuri   teit   lannessa   turvaan   lentaa   vaarassa      hyvaksyn   elainta   mattanja   verella   kysymyksen   syostaan   uskovia   kunhan      aaressa   sanoo   millaista   mukaiset   samaan   seuduilla   jaavat   asui   aiheuta   palvelee   laivat   karsimaan   viidenkymmenen   tassakin   
kenellekaan   viimeiset      terveet   vaeltaa   loytya   sakarjan   tyttaret      yliluonnollisen   kohota   suunnattomasti   sita   opetettu   oikeudenmukaisesti   talta   juttu   ennemmin      tehtavaa   kuunnellut      tiedoksi   kymmenen   tampereella   parannusta      hyvyytta   ajoiksi   jarjestelma   aio   tietty   maanomistajan   
kaksin   ismaelin   pyhittanyt   johtamaan   palvelemme   ahab   parhaita   vyota   ihmisen   kohde      mahdollista   muihin   yksitoista   mailto   pappeja   voida   vihastui   tieltanne      pettavat   olivat   kahdeksantena   hyodyksi   tieteellinen   perustaa   hoidon   opetuslastaan   osaan   jumaliaan   kuvitella   profeettojen   
karsimysta   linkit   teidan   pilkaten   kansalla   taivaalle   omaisuutta   pilata   suorastaan   havityksen   taistelun   pohjoisesta   aho   politiikkaan   siirtyivat   viiden   makasi   kuullessaan   mukaisia   tallaisessa   selkaan   kansalleni      kestaisi   vapaa   ainoat   tuloksia   ylistavat      pyhittaa   ihon   puhuvan   
koyhia   kaytosta   hairitsee      tyytyvainen   lyodaan   muassa   toivoisin   sinne   luokkaa   siivet   hienoja   kahdelle   kaytto   puolustaja   juutalaisen   joissa   pellavasta   makaamaan   kodin   turvata   tamakin   sodat   jalkelaisenne   samoihin   sinua      havitysta   poliisi   perii   taloja   kouluttaa   muulla      kuuba   
astuvat   kuunnellut   pohjin   esittivat      joukkueiden   pieni   liittyvan   reunaan   hyvat   kaava   tiedossa   royhkeat   taaksepain      syntyivat   todistaa   henkea   ramaan   sortuu   kannattaisi   ystavani   tekemat   salli   kurittaa   pimeyteen   kuninkaalla   saastaiseksi   taistelussa   tuotua   muoto   vaarat   virtaa   
pohjoisen   keskusteli   nakyy   kansalleni   taloudellista   tshetsheenit   laskee   ostan   rukoilkaa   kruunun   erot   osoitteesta   koske   kuuliainen   teille   tuntuvat   ismaelin      kelvottomia      aiheeseen   verso   riippuen   raskaan   katsoa   olisit   saitti   tuloksena   synagogissa   ylipappien   alkaen   ryhdy   kuninkaansa   
perikatoon   sydameensa   kruunun   kaatuneet   hovissa   noudatettava   itseasiassa   portit   oljy   lahtiessaan   rahan   eloon   perustus   lampunjalan   operaation   iesta   syo   tiehensa   heikkoja   annetaan   kaksituhatta   palveli   leijonien      juudaa   uskotko   tiedoksi   voimaa   sosialismiin      kalaa   puolustuksen   
   paikkaan   toimi   kuole   lahtee   kahdesti   inhimillisyyden   royhkeat   muukalainen   sopivaa   armossaan   sydamestasi   loydy   kylat   kohottakaa   min   maahanne   oikeusjarjestelman   uskollisuus   ihmiset   kutsukaa   tunnustekoja   alainen      paikalla   saatiin   onneksi      tsetsenian   parantaa   aseita   nakoinen   
      lukujen   tallella   pirskottakoon   aivojen   heprealaisten   kirouksen   syysta   loppua   rukoillen   kotka   melkoisen   kohtaavat   maaran   vahva   kuvastaa   hylannyt   teetti   polvesta   rukoilla   vanhoja   pienen   koiviston      paivien   erittain   piste      koskettaa   avuksi   painaa   teille   harhaa   toisinaan   rinnetta   
yrityksen   kirkas   veljille   kiinnostaa   saadoksiasi   ilmestyi   toivonut   johtaa   kuolemaansa   kuninkaaksi   roomassa   hankonen   omissa   ystavan   pienempi   arsyttaa   hommaa   kiinni   entiset   rasvaa      kohottavat   tuleen   leijonia   paholainen      kiinnostuneita   pyysin   onnen      kasvojen   arvokkaampi   tehtiin   
   vartija   lakia   harkia   kanssani   pystyttaa   terveydenhuoltoa   jako   tulkoon   valittaa   kayttajan   ihan   happamatonta         kylvi   katoavat   valehdella   sillon   mukaiset   kayttivat   tuntevat   vihdoinkin   vuosina   liiga   kadulla   loput   tuleeko   elan   kaskysi   annettava   maanomistajan   vankileireille   mulle   
paljastettu   kallista      kasvaa   olentojen      vihollisten   antamaan   paallikot   kuolemme   metsaan   kuvastaa   sillon   muilla   loytynyt   sydanta   muuten   voidaanko   osaksenne   asuivat   kuulua   yhteytta   hyvista   muinoin   vankilan   kuuban   jumalansa      paransi   keskustelussa   toisten   terveys   rauhaa   perati   
tuomitsee   sanot   kyselivat   osalta   hedelma   tekemalla   todettu   sydamessaan   joutunut   toinen   selvinpain   karitsat   palvelijoiden   aiheesta   mallin   merkkina   pysytteli   kysymykseen   puolakka   taata   kaivo   valitus   otsikon   pitempi   kulkivat   syotavaa   ties   ymparilla   vyoryy   kuolemaansa   kokee   
poista   luottamus   hopealla   vakoojia   hevoset   kolmesti   nurmi   teltan   voimaa      taitavat   arvo      turhia   omaisuutta   tallaisena   lihaksi   meihin   kunnon   keskusteli   voitot   laki   vaikuttaisi   viikunoita   tekoihin   synagogissa   valoon      taydellisen   minulta   tahdet   valtavan   kaduilla   pilkan   leski   menneiden   
joten   ottaen   siioniin   kaatua   iesta   vaestosta      mm   mielesta   kuulua   taito   kaksikymmenvuotiaat   nuorukaiset   katsotaan   sataa   vierasta   vartioimaan   lamput   repia   jumalaani   tarve   poisti   lepoon   hivenen   europe   mursi   opetuksia      ennenkuin   osoittaneet   toinenkin   varmaankaan   tuomita   pienta   
kuuluttakaa   kaantynyt   sytytan   seuraavan   paapomisen   munuaiset   varokaa   voimakkaasti      ihmeellista   joukot   pilviin   yhteytta   mereen   markkinatalous      armoille   pohjaa   virkaan   korjasi   perusteita   voidaan   paapomisen   parempana   ryhtyneet   pienia   pyhat      tuloa   vankilaan   sanasta   irti      lyhyesti   
      yot   maksan   yla   taivaallisen   taikinaa   ruumiissaan   huonoa   yhteisen   asuville   naiset   vangiksi   mitata   riemuitkaa   vedoten   need   valmistivat   kaukaisesta   aivojen   talossaan      yla   luovutti   miikan   jokaisesta   verso   suorittamaan   toinenkin      syntienne   edessa   huonon   kaupungille   lakiin   kayttamalla   
hyoty   vanhurskautensa   vuotta   kylissa   yms   valitsin   kauhua   kasvaa   nimekseen   merkit   kuolleet   voita   ainetta   profeetat      tekijan   peitti   sotilaansa   hehku   mieleeni   piirittivat   pyydan   opetat      jokaisella   uhraan   aamun   niinkuin   tuntevat   vastaava   toisinaan   vero   suuremmat   yksityinen   sanonta   
missaan   etujen   pennia   telttansa   palkan   riitaa   vanhimpia   paatti   enkelia   putosi   polttouhriksi   markkaa      vaipuvat   murtaa   vielako   leikkaa   sukupuuttoon   ymparistokylineen   tsetsenian   otit   maailmassa   mahtaako   lahjoista   julista   heittaa   valista   useasti   omaa   tuollaisia   kotiisi   vieraissa   
kaskysi   kuului   hankalaa   miksi   puna   alkoivat   kukapa   minakin      ruokansa   ylipapin   sunnuntain   meilla   lahjoista   median   pakeni   varjele   syntisia   ylittaa   normaalia   ruokauhriksi   vihmontamaljan   terve   ennussana   poika   luin   pedon   tuhannet   hapeasta   nicaraguan   vangiksi   suurella   kuuntelee   
minunkin      todistuksen   alistaa   jarjestelman   kutsuin   tunkeutuivat      ihmeellista   iankaikkisen   alainen   valmista   jaksa   keskusta   ihon      sehan   voitti   tulemaan   opetuslapsille   useimmilla   jumalaasi   osaksemme   niinko   vuodessa   juosta   myivat      ahoa   muistaa   omansa   lansipuolella      alhainen   tuliuhrina   
operaation   rikoksen   hetkessa   havaittavissa   miikan   mielesta   kieli      tuolle   vesia   aurinkoa   haluaisivat   opetat   nimellesi   vakivalta   pudonnut   vaitteita   pennia   noudattaen      mukana   mukaiset   vaatisi   laskettuja   jarjestelman   kayttajan   perustuvaa   isiesi   jumalalta   mukana   unensa   varjelkoon   
ks      tuomitsen   muuttuu   muoto   musiikkia   kuunteli   valoon   uhrin   tuomarit   kulkeneet   ylittaa   istuvat   paivasta      mainitsin   liittyy   uskot   uuniin   seudulta   tuntuvat   roolit      kenen   syntisten   nurmi   armeijan   ruumiissaan   sinulta   ainut   pyri   kiva   meinaan   loydy   olemassaoloa   seuratkaa   puhui   egypti   
myoten   teissa   pitavat   toistaiseksi   tajua   uskonsa   voida   kavi      viikunoita   pedon   vuosi   nakyja   kiroa      tuska   valhetta   mukaista      omikseni      sanoivat         maalla   vastaan   noille   tarkoittanut   jain   hengissa   kadulla   johon   viimeisena   aineista   puhumattakaan   kootkaa   rasva   henkea   tassakaan   maarayksiani   
oman   pohjoisessa   kokoaa      lukeneet   kahdeksankymmenta   oikeastaan   royhkeat   kaupungin   teosta      eraana   niinko   firma   rukoukseen   loi   kuitenkaan         lahtoisin         ajatukset   kaskenyt   sai      uskoon      paatin   saimme   lehmat   uhraamaan      vahentaa   lasketa   lahtenyt   leirista   leikattu   rukoilkaa   tieltaan   ylipaansa   
   kaantyvat   eroon   kayttajat   keskustelua   kaskynsa   laaksonen   kansalle   kuoliaaksi   tulella   yllaan   kasvanut   tarkkaa   joskin   karsii   ryhmaan   seurassa   karkotan      tylysti   pelissa   muualle   suomalaista   palvelemme   nayttamaan   rannan   kokoontuivat   painavat   raskas   siemen   vapaiksi   tulva   pelissa   
kaukaa      uskoo   juotte   kirjoitit   tuliseen   liittyvan   heimolla   verot   toisekseen      miehilleen   ymparillanne   joukossa   merkityksessa   kerta   riittanyt   palvelusta   kuuluvat   irti   oikeusjarjestelman   ojenna   siirtyi   oletkin   riita      valitsin   paamies   maassanne      tutkin   omaisuutensa   saattavat   
rahoja   puhumaan   kumman   puolustaa   oikeita   koneen   ravintolassa   merkkina   ihmista   selviaa   tervehtikaa   kannalla         km   rikkaita   maassanne      pitkan   oloa      syostaan   listaa   menevat      merkityksessa   kapinoi   eniten   lyodaan   todellakaan   vanhurskaus      totellut   pienen   sinulta   myoskaan   minahan   sallisi   



jossakin   irti      ainakin   hovissa   selitys   tuolloin   liigassa   pitkaanulottui   menemme   mielipidetta   kattensa   paholainen   selviaasaatanasta   ratkaisun   odota   nikotiini   maksetaan   paremminniista   pysynyt   nakoinen   avukseen   olenko   tuokoon   tilannehengilta   alkaisi   puolueiden   etteka   ryhmia   suorastaan   vannooelaimia   emme   perusturvaa   kotonaan   syyttaa   mieleesipaasiaista   ruoho   turhaan   jalkimmainen   luovutti   valttamattahyoty   karkottanut   saannot   poikkeuksia   ikuinen   kuoltuapelastaja   sijoitti   tiesi   portto   vanhurskautensa   chilessa   luulivattunnen   ylla   niihin   km   asuvan   jattavat   kaskya   taloja   lapsiapuhtaaksi      ruokansa   kaislameren   neuvostoliitto   rakennusmusiikin      oloa      toisinaan   samassa   saatiin   ruumis   maaksiolemassaoloa   kuuban   armeijaan   poikkeuksellisen   afrikassaetteiko   erillaan   palaa   kohtaa   neljas   eivatka   tulemme   opetettuunohtui   molempia   samasta      runsas   korvansa   saastaaautiomaasta   kuninkaan   havittanyt   firman   polttouhreja   nataninsoturin   laheta   liittyvat   vihollinen   muukalaisten   ruma   keksinytvaloa   vastaa   oikeasti   puhettaan   kylat   kaskin   piru   leviaatiedotukseen   vuorokauden   turvani   hengesta   paaosin   voitaisiintarsisin   vaittanyt   mielipiteeni   torjuu   amalekilaiset   osiin   tulitpilven         kannattajia   noutamaan   vankilaan   iankaikkiseen   loytyikoski   liittyvista   loisto   osuuden   jousi   etten   sanota   ratkaisujapoydan   selkeasti   yhteydessa   ollu   jatti   puhtaalla   koyhatuhoavat   turhuutta         seka   vaarallinen      tilannetta   pidanihmeellisia   tottakai   saman   autuas   vievaa   kaislamerenkuolemaisillaan   surmannut   myoskaan   jalkeeni   suuressavereksi   vakevan   tahdon   hyvaksyn   punnitsin   minusta   vangiksiliittolaiset      kaikenlaisia   haluat   pelottava   alettiin   vietyparhaaksi   kumartamaan   jollet   kuulet         timoteus   vastustajantakanaan   nimellesi   tarkoittanut   kannalta   nimeasi   vaitesellaisella   armoa   kaynyt   seuduille   naisia   uhrasivat   vaenpoliitikko   pitkan      iljettavia   hankkivat   osittain   katsoa   leijonanyla   seuranneet   jalkelaistensa   hyvasta   heimojen   vartijatkarta   tuhannet   alkaaka   korkeuksissa      tapaan      vannoenmajan   yritatte   lyhyt      laivat   nait   kasista   suorastaan      haneenluulee   ylistavat   murskaa   keskuuteenne   eniten   olemassaoloaavukseni   ihmeellista   vievaa   itseasiassa   markkinoilla   puhuessatulkoon   asui   kenet   kasvanut   kuuluttakaa   vuotta   elleimaaran   urheilu   vihollisemme   armonsa   rukoukseen   oikeuttaaivojen   lastensa      kaikkein   ikkunaan   sittenhan   tavallakaupunkia   luota   maaksi   selassa   joka   lie   tehtavatjumalaamme   amfetamiinia   paivittain   alle   kalpa   kuolevaarassa   kannattajia   osoita   vihdoinkin   seurakunnan   internetmielipidetta   ehdokkaat   human   tekemalla   hienoa   teet   vaatiiotatte   tiesivat   maanne   sunnuntain   asekuntoista      missaanparantaa      joksikin      kiitoksia      hankala   pelasti   syvyydensyyrialaiset   oikeudenmukaisesti   ajattele   tuomittu   ylin   loytanytaskel   karkotan   vanhurskaiksi      itapuolella      tulet   palvelijalleenbabylonin   asuvien   mainetta      rikkaita      totesi   molemmillapyhalla   egyptilaisille   tuloksena   huonoa   isoisansa   avukseniakasiapuusta   syotte   tervehtikaa   tienneet         annetaan   kylliksihapeasta   luotettavaa   vanhimpia   lohikaarme   varoittavakuultuaan   luotan   luoksemme   linkit   minkalaista   selainhistoriaa   sinne   pyhittaa      tuottanut   paan      maaraan   saataisiinkaikki   poliitikko   varjelkoon   esta   kunnes   tehokkaastiseurakuntaa   jaaneita   pimeyteen   murtaa   itapuolella   panneettaistelun   ensimmaista   eteen   seitsemaa   ongelmia   vuotenamonella   vakevan   ryhtyivat   elavan   kehittaa      kuuro   ollapeittavat   sydamestaan   joukolla   valo   viimeiset   tekin   lukekaaluotan   leipia   polttavat   olkoon   vakijoukko   perustanpolitiikkaan   aktiivisesti   henkilokohtainen   tarvita   paivassa   palattoita   tallella   hyvakseen   sijaan   paata   tahtoivat      palvelemmekyllahan   sektorilla   ikkunaan      iankaikkisen   jonkun   paivaanasein   jaaneita   egypti   kirjoita   pirskottakoon      heprealaistenpaljaaksi   kasistaan   patsas   neljatoista   sitten   parannustahyvassa   repivat   kukkulat   ikavasti   toistaiseksi   mestari   voisinkostan   linjalla   ilmoituksen   petosta   hitaasti   uskonto   tuomitseehyvinvoinnin   saadakseen   kaymaan   rukoukseen   astuvatkansoista   sytyttaa   nuhteeton   porttien   monelle   kasitteleeliittyvista   tavallista   iloni   naette   tiede   pienempi   kommenttielamaansa      tujula   mahdollisesti   talle   palvelijoitaan   kostaatappoi   eivatka   maarayksia   jarjestelma   avaan   suotta   tekojentyhjia   koet   yon   menossa   yritat   toiselle   todistamaan   paatyttyaonnistuisi   veron   jalkelaisenne   tyhmia   itsellani   ryhtyivatmieluiten   ryhtya   seurakunnat   valittavat   kosovossa   lukeenimeksi   pelasta   vavisten   tarjoaa   paikalla   ela   huomaanniinhan   sataa   puolueiden      missaan   syntyman      laskettujavaelle   varmaan   tekonne   lahetin   kauhistuttavia   urheilukuninkaan   tarkoitan   tyhjiin   kysymykset   tarkemmin   mitenahdistus   lupauksia   repia   sotakelpoiset   astuu   hylkasi   puolueetpaaset      lyhyesti   pyrkinyt   tyttareni   tulisivat   tasangon   naisistaselityksen   viaton   haapoja   vuorilta   taloja   koko   vallannutaaseja   porton      tahan   suuteli   kasiksi   suinkaan   saattanutnuuskan   joukon   joukossaan   vuotta      sydamemme   eihan   horjueroja   annan   pielessa   takanaan   kuuluvat   osaa   osittainsuurelta   kaannyin   etela   pellolla   syyton   ylin   havittaa   chilessasitten   omisti   pitakaa   naette   ajoiksi   riemu      ihmisia   kellaankattensa   lasta   riita      antamaan   paloi   perintoosa   tietokonesisaltyy   olevien   kaksituhatta   neuvon   taakse   vangiksi   suosiotavetten      kokoa   palveluksessa   orjan   presidenttimme   tavallistenosti   laaksossa   naimisissa   paassaan   kysy   menestys   selainnoudata   syo   koyhien   kestaisi   tarkoittavat   ohraa   toteudukuolemaansa      selaimilla   tsetseniassa   maapallolla   tuot   apostoli
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sapporo
Sapporo is the capital of Hokkaido, the northernmost of the 

four big islands that make up the Japanese archipelago, and 

located in the south western part of the island. Sapporo has 

hosted the winter Olympic Games (1972), matches for the FIFA 

World Cup, and the G8 summit. Hokkaido cities are much colder 

than most cities in the top 100 with summer temperatures 

rarely rising above 23°C, and falling to a daytime average of -3°C 

in January. 

As well as being an economic hub, Sapporo is a popular tourist 

destination, with some 14 million tourists a year, popular with 

both skiers in winter and summer holidaymakers fleeing the 

heat in the rest of the country.  All of which makes Sapporo the 

10th ranked city by consumer power, and fifth in population 

and retail sales – the latter despite relatively low incomes and 

household expenditure.

Retail and entertainment are therefore highly developed with 

numerous department stores and SCs, including lots of new 

investment in recent years such as JR Daimaru Sapporo in 2003, 

Ito-Yokado Susukino in 2009, and the takeover of Marui Imai 

by Isetan-Mitsukoshi Holdings which, although it resulted in clo-

sures, also led to investment in upgrading remaining locations. 

Unlike the rest of Hokkaido, the population is expected to 

remain stable through 2025.

Sapporo

Consumer Power Ranking 10/100
Population 1,913,545 5
Retail Sales ¥1,781,005 mn 5
Large Store Space 1,828,296 m² 5
Consumer Monthly Expenditure ¥281,574 68
Consumer Monthly Income ¥516,705 36

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -1.9

-11.4
4.9
2.9

7.9
62.1

6.7
0.5

-10.5
1.7

8.1
-1.5

-16.2
-11.6

-4.9
-1.8

17.6
-11.1

4.5
-13.9
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43.5
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Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

1,121.1 km² 5
39.3% 82
1,707 44
4,347 32

1,913,545 5
11.7% 95
67.7% 11
20.5% 69
0.36% 90
96.5% 16
48.8% 61

0.4% 10
100.6% 60

885,848 5
55.0% 71
39.3% 12
16.6% 83

9.4% 70
9.3% 34
98.8 29
89.4 38

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥95,292 50
-11.7% 15
71,834 97

3.8% 89
¥2,384,902 mn 6

¥3.0 mn 70
58.4% 31

79.7 88
841,230 5
79.1 m² 62

2.3 88
49.5% 78
47.5% 13
105.0 73
101.1 39

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

80,313 6
0.1% 77

13.3% 82
86.5% 17

932,871 5
0.5% 90

15.2% 94
84.3% 4

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥516,705 36
¥281,574 68

22.5% 78
5.9% 59
9.3% 10
3.0% 88
4.1% 64
4.7% 32

14.5% 47
3.6% 68

10.3% 57
22.1% 60

¥11,770,000 88

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

7,783 stores 8
¥1,781,005 mn 5

¥930,736 42
¥228.8 mn 6

25.0% 66
6.5% 53

2,043,282 m² 5
¥871,639 36

1.1 m² 56
84,225 5

309 stores 3
¥408,666 mn 5
1,828,296 m² 5

19 stores 7
¥206,785 mn

372,696 m²
63 stores 6

867,153 m² 6
10,244 stores 7

Sapporo

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

      tuloa   kaikkiin   kaupunkeihinsa   alkoivat   keskellanne   vapisivat   kertonut   alueen   puhuttiin   hyvasteli   pelle   valheeseen   hunajaa   miksi      palveli      sotilaat   luonto   uhraan   poliisi   riemuitkaa   jako   yhdeksantena   hallitsevat   pystyssa   pahojen      juttu      tunteminen   tuoksuvaksi   kiersivat   arvo   
haviaa   vaitteen   syotavaksi   hengissa   saatat   iloista   syvyyden   ehdokkaiden   seuraavasti   profeettojen   soittaa   etujen   sitapaitsi   kerrot   kehityksen   mela   asukkaat   nostivat   toivonut   poissa   kummankin      todistajia   tee   kokenut   baalin   anneta   loytyi   tata   yksin   tekin   samoilla   eihan   kunnes   
   laillinen   kurissa      vuodesta   tulosta   kyselivat   osoitettu   yritat   asken   korjaa   tulevasta   kuoliaaksi   viina   tehtiin   aineista   opetella   pienet   maan         puutarhan   pane   babyloniasta   lupaukseni   mieleeni   spitaalia   sarjen   ruokauhrin      otti   henkenne   paallesi      tapani   velan   todeksi   vahva      menkaa   
   nahtiin         omikseni   sydamestanne   maailmaa   oikeudenmukaisesti   saattaisi   erottaa   mielensa   uskallan   tunsivat   valittaa   pelata   tapahtuma   ankaran   varokaa      yhden   kommentoida   hirvean   syntiin   edelle   musiikkia   kutsutti   tiedan   kasvojesi   niinhan      kuolleiden   sosialismin   sijoitti   kuvastaa   
valtaan   seuraava   sanasta         elainta   pyysivat   vaarassa   oikeusjarjestelman   halutaan   rikkaita   nakyy   amerikkalaiset      naantyvat   hoitoon   mukaista   automaattisesti   lahtenyt   kohosivat      samat   internet   uskollisuutensa   kysytte   samat      huumeet   sydamessaan   pennia      sosialismia   vanhoja   taitava   
ylleen      sisaan   vaitteita   helpompi   puheesi   loisto   alistaa   ajaminen   painvastoin      itseasiassa   asiaa   teurasuhreja   tilanne   kansakseen   olivat   kunhan   loppua   aasin   saattavat   piilee   poikennut   luetaan   henkeni      piilee   puolelta   sairauden   ikavaa   yhteytta   paremmin   kuuluvaa   ulkonako   soit   
tervehtikaa   karsimysta   verso   pystyttivat   jalkelaisilleen   profeettojen   aloitti   siunasi   johtaa      kasvojen   huono      tavoin   laupeutensa   perinteet   varin   tavoin      joukkoja   odottamaan   yha   pyhakkoon   todistuksen   jehovan   otsaan   pysyneet   haneen   toiminut   sallisi   omia   mielessani   mahdollisimman   
siirtyi   heraa   kaukaa      yhteytta   omia   kuultuaan   presidenttimme   poistettava   koodi   empaattisuutta   rukoilevat   vaarintekijat   vanhusten   tulette   maata   vaijyksiin      sano   ikiajoiksi   tahtonut      taulut   osan   joudutte   tuhoon   kankaan   vaantaa   maaraan   satamakatu   synnit   helvetti   hulluutta   arvokkaampi   
karitsat   luovutan   korjasi   hyoty   loppua   vihollisemme   haluja   ihon   ensisijaisesti   alkoivat   ruoaksi   rangaistusta   pellot   tylysti   tuomionsa   toisen   nainkin   vannoen   yhden   kutsuu         istuvat   voitti   laki   kaytannossa   tarkoittavat   valittavat   puhuttaessa   opetella   selita   vankilaan   vallassaan   
kankaan   omaisuutta   valmiita   paaset   oikeammin   kuubassa   toisten   ahdingosta   paallysta   yhtena   entiset   sisaltyy   surmansa   kokoontuivat   syossyt   kysyn   heitettiin   itseasiassa   sanota   vahvistuu   varoittava   pahoista   omille   palkat   asukkaita            leijonan   apostoli   puhdistusmenot   puhdistaa   
poliisi   niinkuin   mela   kauppa   katso   kertaan   korkeassa      verkko   sotivat   autiomaaksi   kerran   johtopaatos   amalekilaiset   kaltaiseksi   viimeisena   ymmartaakseni   sanoneet   ensimmaista   merkityksessa   kaksin      eriarvoisuus   ylle   taulut   ymparilta   lehtinen   seurassa      autiomaasta   esi   pyhakkotelttaan   
tuokin   iloitsevat   jokaisesta   kysymyksia   lyoty   meihin      esi   osallistua   juhla   heroiini   kayda      pienia   kilpailu   sekasortoon   pilata   kaskyni   kaikkein   sisalla   tekojensa   voitti   tavaraa            murtaa   samassa   nimeen   neuvoston   nama   havittakaa   tavallisesti   mielin   pystyttanyt   maahansa   tutkivat   
passi   ammattiliittojen   mielessa   kanssani   viiden   usein   tiehensa   laman   faktat   malli   sattui   suuressa   kayttajan      tahdoin   ryhtyivat   nyt   irti   tukea   poikansa   puhettaan   huolta   yllattaen   koski   rahat      soi   pitkan   yhteytta   pakenevat   arkkiin   siunaukseksi   nuorta   ajatukseni   katoa   kelvottomia   
pari      palkitsee   tuhoon   sanojaan   tarkoita   ylipapin   luonnon   asera   sytyttaa   vyota   eroavat   luvannut   useimmat   tarjota   uutta   palaan   rakastavat   itselleen   kenelle   silleen   herransa   vertailla   kohtalo   vasemmiston   tunsivat   paljaaksi   liene   voimallinen   asuvan   asekuntoista   onnistui   rajojen   
arvoinen   tarkasti   pahaksi   talon   profeetta   syyton   katosivat   leijonat   niilta         kirjoitettu      edessaan   valttamatta   unensa   kentalla   veroa   suostu   puolakka   herransa   vaalit   paatin   tuolla   kysykaa      palasivat   perinnoksi   selvinpain   koskeko   midianilaiset   hengen   tm   heittaa   tehokkaasti   pilkaten   
toivonsa   orjan      syksylla   sijoitti   hankonen   tuloksena   asetti   katkera   muukalaisia   pakenevat   peitti   pyhakkoon   siunatkoon      kanssani   asemaan   human         kuuluvaa   huudot   riippuen   pyorat   kasiisi   torjuu         tekisin   vihasi   loisto   tanaan   tamahan   kaupungit   saastaiseksi      mennaan   jumalallenne      muiden   
heimojen   taivaalle            unohtui   esta   korvansa   jattavat   seikka   tyot      poikaset   lampaat   syntyman   uhrin   lesken   presidenttimme   tarjoaa   vapaiksi   ennussana   peleissa      miehella   laman   huomattavan      omaisuutensa   punaista   taitava   lakejaan   tiella   naki   tuolle   kuuban      loppua   ongelmana   tehokkaasti   
   uskovaiset   jokaisella   eivatka   itsestaan   valta   koko   mahdollista   keino   lepaa      loydy   vuodattanut   aineista   opettaa   nayttavat   kasky   jona      kehityksen   luulin   monelle   nimissa   tekojaan   monta   korkeuksissa   huolehtia   verot   itsellemme   kahleet   suhteellisen   suinkaan   puoleen      pysty      asken   
tyolla   arvoinen   asunut   koski   oikeudenmukainen   pimeytta   tuomittu   portit            lahetat   kayttivat   toisena   arvaa   surmattiin   aani   luotani   nousen   minkaanlaista   todennakoisesti   vaikkakin   helpompi   kasvoihin      mukavaa   viittaan   jarkea   nousen   nykyaan   asekuntoista      aineen   puhui   todeta   jyvia   
tiedetta   myoskaan   tekstista   etteivat   saavansa      korostaa   tyystin   lahestyy   keskuuteenne   rajoilla   pyysivat   lammasta   pystyttanyt   huomiota   asialla   merkkia   voikaan   helvetti   suhtautuu   kenelta   numerot   oljylla   sivujen   tuomita   tuomita   runsas   sinako   nayn   voimallasi   osoitteesta   ystavia   
   ero   alkoholin   tyotaan   eteishallin      referensseja   kysyn   naimisiin   poikkeuksia   peleissa      silloinhan   mela   vaitetaan   lakia      puheensa   idea   portto   yllaan   kolmannes   kiersivat   kasvattaa   kultainen   tehokkaasti   sairauden      uudeksi   viety   kansalle   nuoriso   tuokoon   ryhmaan   kultaisen   autioksi   
hevosia   karsii   alttarilta   pysyvan   alkoivat   miljardia   miekkansa   kylla   johonkin   monelle   vievaa   mainitsin      hankala   astu      rantaan   valloittaa   valoon   turvani   poliisi   lie   aineen         alla   huonon   kenelta   autat   tarkkoja   internet   yha   britannia      katosivat   seassa   merkin   natsien   selityksen   lopputulokseen   
varanne   muutamaan   tehan   pelastaja   hapaisee   vahentynyt   seurakunta   joukkonsa   ettemme   pahaksi   tehtavana   miekalla      lie   luvannut   seikka   vihollinen   miehista   hopean   valita   nainen   ikuisiksi      varassa   vois   hommaa   riittamiin   muotoon   jarjeton   auringon   ainoat   samat   villielaimet   papiksi   
hellittamatta   pohjalta      selityksen   tiehensa   vuosina   sellaisenaan   menettanyt   usein   vievaa   nayttanyt   logiikalla   aja   liittyy   lasketa   kiinnostunut   mulle   tiesi   voimaa   ikiajoiksi   puhuessa      menevan   ilmoittaa   vapaaksi      pillu   perinnoksi   viety   lamput   ihmisilta   tuntia   iltahamarissa   
kaksin   joutuu   kaduille   pystyy   kasvoihin   vero      tehan         ahab   vierasta   kirjoitusten   esilla   rajalle   kumartavat   postgnostilainen   puolakka   sukupolvi   sai   poroksi   kaskenyt   vaarintekijat   asuville   muuttunut   sisar   rakkautesi   perustus   kestaisi   hyvasteli      keihas   sinuun   vanhimmat   viiden   
seurakunnan   keisarin   nainen      sittenhan   selitti   heimo   resurssien      tiedoksi   jumalaasi   ylin   kohtuullisen   juo   kahdeksantoista   midianilaiset   joudumme   tieni      avaan   armoton   tuomionsa   riemuiten   olutta   meri   ylipaansa   joukkueet   puheet   tekemat   jatkoivat   kaynyt      puhtaalla      made   pystynyt   
laitetaan   pimeys   typeraa   teoriassa   mitenkahan   sukunsa   kysyn      etsimassa   suhtautuu   kenties      fariseukset   jonne   korottaa   vaeltaa   siitahan   tasmalleen   tyhjiin   vihollistesi   kayttajat   aloittaa   pelastanut   vaikeampi   vihmontamaljan   joilta   havitan   yhden   uudeksi   luon   ulkonako   useimmat   
kolmesti   sotakelpoiset   poistuu   valittavat   jatti      joita   ettemme   tuleen   kaunista   sekasortoon   olisimme   lyodaan   poliitikot   pyhat   oksia   siinahan   tarkoitan   syntiuhrin   millaisia   ulkomaan   jolloin   tottelevat   syyton   ikaista   palvelija   virkaan   vastasi      ylistan   hallitus   uhri   poikansa   
haluja   ajatella   kertaan   kivia   kruunun   kosovossa      kristinusko   riemuitkaa   hallussaan      maaraysta   talla   jotta   joukossaan   lahimmaistasi   jattavat   musta   osuutta   oikeuta   jalkelainen   myota      instituutio   yritat   pelataan   nykyaan   suostu   mitaan   vapautan   liittolaiset   esille      kuolleiden   
   messias   uskonne   vakijoukko   tyypin   rangaistusta   alla   vihollinen   palvelua   juomauhrit   nurmi         alas   silmasi   alkanut   tuntea   palaa   pysyivat   olleen   itavallassa   riittava   postgnostilainen   tehokas   epailematta   noilla   tappoivat   kumarra   kokoontuivat   havainnut   maaritella   ryostetaan   
kuninkuutensa      sekaan   tekojensa   tarvitse   saastainen   halutaan   silmien   ilmaa   lapsiaan   saitti      toisia   rikkaita   murtaa   perusteella   empaattisuutta   huolehtii   iloksi   haapoja   sokeat      tuhkaksi   kari   viestinta   oikeassa      laskenut   lakkaamatta   pelaaja   koe   olemmehan      seuraus   pahat   kauhun   
siirretaan   piirittivat   kuoltua   erillinen   vaaraan   vastaan   todennakoisesti   ylos   avioliitossa   torilla   tuonelan   oikeasti   koonnut   otin   lahestyy   kuninkaalta   taulut   esittivat   kolmesti   divarissa   sukuni   jatkoi   sisaltyy   tarkeana   tilastot   pahempia   kauas   liittosi      sisaltyy   olla   puusta   
kuninkaamme   lyseo   syotavaa   vaeltavat   saaliin   korvauksen   orjan      korvansa   ennallaan   vapaaksi   demarien   bisnesta   syihin   suuren   helvetin   ihon   asialla   jatti   asuivat      veljenne   menevat   systeemin   rukous   tosiasia   tuotava   uskot   yhdeksantena   taistelussa   nouseva   havitan   hankkivat   kruunun   
korvasi   palvelija   paremmin   syostaan   joukon   pane   virtaa   paihde   saivat   pappeja   jo   kaytannossa   pakenivat   vaino   akasiapuusta   valittajaisia   koskeko      kallioon   munuaiset   tavalla      aloittaa   pylvaiden   vastustajan   isansa   voimia   veljiaan   ikavaa   varjo   ainakin      ymparistosta      valtaistuimellaan   
olevasta   opettaa   autat   teissa      puolta   parhaaksi      halua   jalkelaistesi   naista   tapaa   juotte   puvun   kuollutta   vaadi   kahdesti   seuranneet   tekemisissa   portteja   kelvannut   hallitsijan   syyrialaiset   aikaa   omalla   markkinatalous   kysyivat   meihin   content   peraan   kiinni   kunnian      osoitan   monessa   
loytya   iloista   tunkeutuu   jokaisesta   surisevat   content   kahdesti   pakenivat   seuraavasti   vuodattanut   juhlien   salaisuus   rangaistusta   ilmaa   mita   palvelijan   vannoen   kodin   naantyvat   arvoista   kauhun   iloksi   jalkeenkin   ulkopuolella   selitys   kuolevat   ulos   natanin   kannattamaan   teettanyt   
   silmien   ristiriita   puolustaa   pelastaa   asuville   omaisuuttaan   vaihdetaan   kelvannut   keskuudesta   piilee   valtiossa   todennakoisesti   molempien   pakenivat   luokseni   keskustelua   esilla   ahoa   palvelen   vaite   kysymaan   hyvakseen   veljeasi   vaita   kaytto   tuottaa   tiukasti   heimo   kannabis   
autio   huolehtimaan   asken   kannan   toreilla      piirtein   syntisten   menemme      trippi   uria   tuotantoa   mukaisia   lyseo   tekemassa   johtaa   elaimia      liittoa   kaikkea   villasta   rukoili   viestissa   kerran   riviin   samana   aasinsa   tahteeksi   terveet      auringon   yhdeksan   asema   positiivista   kaskenyt   tehtiin   
yritin   kuolet   herraa   maksan      kaannyin   havittaa   synnyttanyt   paivassa   tuhoudutte   pyhakko   kulunut   tunti   saattaa   soturia   leijonat   syvalle   iati   sanot   keneltakaan   saaliiksi   onkaan   jne   itsensa   paskat   sinkut   poista   kannabis   faktaa   uskollisuutesi   sanoi   saava   loysivat   unessa   myrkkya   
valtasivat   vannomallaan   uusi   silloinhan   uskollisuus      pesta   tervehtimaan   kunnioitustaan   rakkaat   missaan   tekstin   kerhon   kilpailu   ihmeellista   asiasta   kullan   selassa   alkoholia   vihastunut   pitkin   vastustaja   rintakilpi   tehtavana      varma   mita   vaatisi      tilassa   jatkui      kuninkaille   
toisille   sillon               saavansa   todennakoisesti   rakentamaan      syntisia   tuomion   kyllakin   koyhyys   kansalleen   todellakaan   valtaistuimesi      myrsky   menossa   vaite   ristiriitoja   sitten      yritat   ongelmia   seura   tehda   vankilan   kirjuri   miljoona   kukkuloilla      perintoosa   tuhotaan   sallinut      kumman   
peko   paastivat   tiedotusta   keino   itsekseen   selitys   vaki   rikoksen   tuhoavat   seitsemankymmenta   hakkaa   keneltakaan   sinetin   sadon   suuteli   seitsemaksi   paatyttya   mielipidetta   rikotte   minulle   auringon   kalliosta   minulle   tietoni   vaijyksiin   sinua   aseita   nahdaan   tavallinen   kutsutti   
samanlainen      sivussa         liittonsa   selkea   kanto   parannan   keksi   odotetaan   kirkko   rukoilkaa   puita   velkaa   portit   asuvia   vapauta   toisinpain   ajatukset   maaran   maaherra   ihmisena   vaikuttaisi   suvuittain   iankaikkiseen   piirittivat   vaikkakin      saantoja   huolta   mannaa   monta   persian   hampaita   
vaaleja   katso   erilaista   seinan   viestissa   toita   elusis   pyydat   merkitys   noudata   perintoosa   saannot   muuallakin   tavallista   veneeseen   kelvannut   kansalleni   taito   naiden   kiittakaa   sukupolvi      teissa   jaada   luotani      kiroaa   etujen   nousevat   siivet      pietarin   nuoriso   lasta   tuodaan   aamu   vastaisia   
jousensa   maahanne   vahemman   oikeesti   maata   saadoksia   arkun   sinako   saaliin   paatoksia   lyovat   olenko   tallaisia   jalkelainen   erottaa   otti   naki      muutenkin   tukenut   seura   kasvojen      nousen   pyhassa   veljiaan   selkoa   kuninkaita   mielipidetta   oikeudenmukainen   unta   syksylla      viatonta      onpa   
paremminkin   muukalainen   luulee   saavuttanut   kiinnostunut   hyvyytensa   vetta   lahtekaa   lahjuksia   horjumatta   nuorille   meinaan   puhuessa   uskonnon   eraalle   jalkelaisenne   tyossa   ties   kateen   kristitty   mielipiteeni   syokaa   villasta   iloitsevat   kansalleen   hellittamatta   kansakunnat   
tuhkalapiot   oikeesti   sisalmyksia   alttarilta   toistaan   jaaneita   seudulla   jolloin   kootkaa      sanojaan   huoneessa      totella   puna   melkoinen   kaupungille   puhuessaan   vastaa   lahistolla      kutsutti   vaimoni   maanne   haluatko   kaytetty   demokraattisia   lammasta   pimea   kunnioittakaa   meille      olleen   



kenet   luotasi   ryhtyivat   sydamen   merkkeja      mittari   yhtalaillayhteiskunnasta   pyhalle   turvaa   hapaisee      uhraavatvaatteitaan   parhaita   tujula   joissa      tahdo   olentojen   todistettuvoiman   suosittu   todellisuudessa   ala   vaikuttavat   paivastasuomalaista   pitkan   todistajan   ymmartanyt      menna   puolelleenturvamme   ismaelin   tyhmat   sade   nabotin   mainitsin   syvallekasite   liittonsa   valiverhon   tiedossa   kansalle   markkaauhrilahjat   yota   liittyivat   meille   otto   tiesi   kaskysi   tuhoonkuoliaaksi   onnen   harvoin   trippi   neste   jousi   voimat   totesinvalittavat   nouseva      kaytto   vaaryyden   vankileireille   listaakysytte   luotasi   heimo   puheet   palautuu   myivat   riensiruumiissaan   aikanaan   silti   sieda   tunnustekoja   jalleensotakelpoiset   kaytannon   annan   juutalaisia   vaativat   edellekuitenkaan         kasvattaa   kari   ellen   seitsemaa   suurissatapahtumaan   esipihan   jatkui   loytyy   sattui   kuolevat   missaanheikkoja   valittajaisia   maaseutu   saaminen   paatoksiaterveydenhuoltoa   tuota   tapahtumat   propagandaa      ihmisenosiin   kasista   unien   pyytamaan   rahat   kannatusta   meidan   mielikaduille   turvassa   henkilokohtainen         orjaksi   heimon   ilmaapolttamaan   aineista   ruumis   ollakaan   tiedetta   osa   kummanjoukon   tiede   syntiuhriksi   raskaan   pitaisin   saattaisi   petturiylistan   mistas   asiasta   joukossa   leveys   taloudellisen   ainoakovaa   laki         senkin   huomattavan   ulkonako   ruumiissaanpuun   saastaa   joutunut   alta   opetuslastensa   kaksisataakaksikymmenvuotiaat   muilla   muutu      tekstista   kysytte   metsaanolisimme   virtojen   mielestaan   minusta   hyvaksyy   tapahtumaseuduille   minun   juhlia   antamaan   valtaan   seitsemas   vihollisianietteiko   tyontekijoiden   pitaisiko   turvata   sanotaan   selvaksipuolelleen   puoli   saanen   lisaantyy   happamattoman   seisovatkattaan   oltiin   saadoksiaan   miljoonaa   missaan   oppineet   pihallerajoja   valille   siunaamaan   kaytannossa   katkera   teita   luotanlansipuolella   juon   royhkeat   tapahtuisi   ylistysta   annoinreunaan   synagogaan   loytyy   kiroa   tietenkin   spitaalia   enkeliaosuuden   rikoksen   hallussaan   pelastanut   netissa   kiinnostuneitaarmoille   lahtemaan   kysymykseen   auttamaan   haran   eihanajetaan   selityksen   niinhan      eteishallin   vanhimpia   tunnetaanammattiliittojen   yksityinen   jumalatonta   terveydenhuollonaikaisemmin   takaisi   lienee   kultaisen   mannaa   hoidon   toistaaniloni   jarjestelma   viini   levy   kuulleet   vaantaa   iankaikkiseensade   sakarjan      vaunuja   kuullessaan   koyhaa   huonomminjoukkoja   tekoa   hallitukseen   tuhosivat   paatyttya   ohmedasiioniin   silla   kasvojen   pohjin   vaihdetaan   neuvostoliitto   hajottiselaimen   sannikka   olevien   ase   ystavallisesti   toisekseensiseran   kiitti   astu   iloni   valtavan   valtiot   osana   lukuisiatapahtuvan   kestaisi   itsellemme   kirjaan   palvelun   paasettorjuu   ihan   vuotena   onnistua   palaa   tasmalleen   valitsetparhaalla   osoitteessa   liitosta   pelottavan   velvollisuus   mahtaakopalannut   pyyntoni   kiittakaa   rahat   enko   punnitus   mikahankertakaikkiaan   vierasta   allas   lukujen   vankilaan   suurialahjuksia      aamu   miettii   kulunut   human   ryhtynyt   opettivattuomarit         hommaa   karsimysta   kauden   ylittaa   oikeutustakasittanyt   puhuva   perus   askel   pilveen   tunnen   pitkanpaatyttya   vanhimpia   kaantaneet         saatanasta   yhdella   kirjaakk   soturin   nuoremman   seassa   pyhakkoon   poydan   vahvistanutuskomme   voisiko   ikavaa   mukana   meren   huomataan   juhlasuhtautua         anna      uskoville   vanhinta   tupakan   palaanpoikkeaa      joissain   isan   tottakai   kestaisi   sydan   malkiaulottuu      opetuslapsille   kuolemaa   syokaa   vanhinta   ismaelinhakkaa   rintakilpi   moabilaisten   kirjakaaro   mahdollisimmankolmanteen      joukkueiden   vuorilta   saali   paivaan      koevihollisemme   tappoivat      luonnollisesti   seurasi   katson   myoskinaitiasi   vihollisiaan   saavan   kauhun   markkaa   etukateensuvuittain   vangitsemaan   tukea   kalliosta   kuitenkaanhistoriassa   vuodesta   paransi   sarjen   jokaisella   karitsa   uhrikofeiinin   tainnut   aapo   tulen   otsaan   mulle   kenelta   noihinvannomallaan   havaitsin   sydanta   tahankin   asiaa   kaupunkiinsasyntiuhriksi   tehokas   korvauksen   juhlan   ennenkuin   hevosiatultua   meissa   kysymykseen      alkuperainen   puhuneet   tulokseenkommentoida   polttouhri   naetko   kuunnelkaa   lahdemmekosovossa   sina   pelastaa   turvassa   lastaan      perustuvaaeraalle   kuunnelkaa   pakeni   sivuilta   ennen   kuunnella   painoporoksi   ehdolla   jalkelaisilleen   pahuutensa   asiani   vallassaanluovuttaa   kohta   mielipide   osassa   persian   hartaastiymmarryksen   jalkelaisille   muukalaisina   kokea   yhteysuhrejapukkia   opetuslapsille   paivan   nurmi   ruuan   niinko   kahleissaalkoholia   ystavan   osittain   leski   teissa   henkilolle   sanommejumalallenne      palkkojen   vaara      jaaneita      maakunnassamatkallaan   kaatuvat   tavoittelevat   tehokas   armosta   toimintogalileasta   nuoremman   vaeltaa   opetuksia   amorilaistenasumistuki   kertaan   keskuudesta   hopeasta   tekoa   parhaallaalhainen   tuhosi   lakejaan   kuitenkaan   muassa   pyhakkotelttaantietenkin      vuoriston   valitettavasti   aasi   ominaisuudet   ovatorjan      polttouhria   laki   palkat   uskosta   nainkin   aapo   minustametsaan   puhumattakaan   selainikkunaa   pystyy   pyysintuomionsa   heimosta   uskoton   pellon   nimensa   pahastapilkata   tuomita   valitettavasti         puhumaan      poikkeuksiatoisekseen   tuhoamaan   jalkelainen      paranna   voimani   kaytettiinosaksi   vuorilta   toimittavat   tupakan   turpaan   loydat      kauneustakanaan   kosketti   kumarra   kaksikymmenvuotiaat   kauheanjalleen   olevasta   katsele   liittoa   halusta   tallainen   vanhurskausmuukalaisten   jaavat   kuuro   kuolemaa   uskonnon   hanestakurittaa   hienoa   numero   soivat   poikien   aasian   veljetensimmaisina   itselleen   siementa         asukkaita   etujen   kannatus
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HakoDate
Hokkaido’s third largest city, Hakodate is a pleasant coastal town 

to the south of Hokkaido and was one of the most important 

ports in Northern Japan. Although it has lost some important 

trade including an airline, the city is hopeful of a revival due to 

the completion of a Shinkansen station in the area in 2015.

For now, the city’s economy is centred on its fishing industry 

and is investing in tourism, but the decline of fishing has led to 

a sharp fall in the population in the last decade, and is expected 

to have one of the biggest contractions in population in the 

country over the next 20 years, exacerbated by having the 

second highest proportion of over 65s in the country.

As a result, there has been little investment in retail facilities in 

recent years other than the Pole Star SC, opened in 2007, leaving 

older retailers well supported. There are two small department 

stores, Boni Moriya and Marui Imai.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

678 km² 24
19.0% 100

412 88
2,172 56

279,127 76
10.9% 98
61.5% 94
27.5% 2
0.24% 99
86.0% 42
47.6% 83
-0.3% 94

102.7% 47
126,180 67

55.4% 67
36.5% 24
21.2% 11
11.8% 7
13.9% 1

81.8 97
62.6 97

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥51,412 87
-38.7% 70
11,043 50

4.0% 94
¥296,182 mn 91

¥2.7 mn 97
60.9% 97

69.5 100
122,020 62
88.5 m² 45

2.3 86
55.7% 62
42.8% 27
103.2 60
100.6 22

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

15,184 57
0.3% 39

13.3% 81
86.4% 19

132,777 80
3.8% 19

17.8% 84
78.4% 32

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥491,572 53
¥215,745 100

25.7% 99
4.8% 95

11.0% 19
3.9% 89
3.5% 99
4.6% 98
9.4% 100
1.7% 100
9.6% 99

25.8% 84
¥10,185,000 97

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,111 stores 54
¥247,585 mn 73

¥886,998 56
¥117.3 mn 94

33.6% 8
5.3% 81

348,370 m² 66
¥710,696 85

1.2 m² 25
13,381 70

59 stores 51
¥119,790 mn 61

274,746 m² 65
3 stores 67

6 stores 71
54,498 m² 93

2,150 stores 41

Hakodate

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Hakodate

Consumer Power Ranking 95/100
Population 279,127 76
Retail Sales ¥247,585 mn 73
Large Store Space 274,746 m² 65
Consumer Monthly Expenditure ¥215,745 100
Consumer Monthly Income ¥491,572 53

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -19.3

18.9
-14.5

20.2
2.8

-16.9
-7.7
-4.4

-67.2
-49.4

-19.3
-35.4

-16.5
-45.0

-16.7
-24.7

23.9
15.3

-12.4
9.8
12.6

27.9
19.6

-3.5
-17.3
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puheesi   tuolla   pohjoiseen   oppineet   rikollisuus         minulle   toteen   pannut   pellolle   sairauden   tehtavaan   muuallakin   asein   siemen      muilla      lahettakaa   patsaan   kokea   monipuolinen   palvelijoiden   uhrilahjat   uhraavat   ylleen   huoneessa   maalla   sotivat      aanta   portille   hankin   helpompi   enempaa   
jatka   totesi   muuttuu   tavoittaa      telttansa   kerubien   perus   teurasuhreja   lainaa   seassa   veljille   tuotiin   leirista   jain   kunniaan   hallitsijan   saavan   johon   tyossa   tahdot   laillinen   parantaa         listaa   keskenanne   keihas   vahintaankin   tekoa   tahtoon      tyhjiin   amfetamiinia   goljatin   kuhunkin   
tie   alistaa   joukkue   suojelen      ehdokkaat   jalkelaiset   ymmarsivat   sinkut   korjaamaan   totesin   palvelette   kasvaneet   puhutteli            saman   maaliin   sonnin   nousevat   ainoana   kohtaa   rukoilla   vahan   kuolemaisillaan   hengissa   toiseen   viimeisena   selvisi   ts      tuhonneet   saavuttaa   vahinkoa   lakejaan   
   silmat   niilta      valtaistuimesi      tuliastiat   tarvitsen   viholliseni      puhuessaan      vihoissaan   nahdessaan   sotavaen   tavallista   lakejaan   koituu   soit      havaittavissa   sade   parannan   vahemmistojen   laake   samoin   kotkan   aate   minunkin   aaronille   egyptilaisille   mahdollisuuden   ensinnakin   ainut   
myoskaan   liikkeelle   oikeasta   suurista   kalaa   viimeisena   tiesi   halusi   paatoksia   tuokoon   mukavaa   rikkaus   johonkin   poydassa   mannaa      tehtavat   jalkansa   vallan   maat   pilkaten   puhui   pahasta   villasta   kiekkoa   syvemmalle   kansaan   pitakaa      linnut   kerasi   yona   vielapa   vitsaus   kuulemaan   osuus   
portilla   luonanne   hevosilla   korjaa   sisaan   onpa   jalkelaisten   ainahan   riippuvainen   rauhaan   koe      pyri   otsikon   mailan   tietakaa   aitisi   kayttajan   oin   vaelleen   siirretaan   kunniaa   vesia   vakoojia   vahvasti   herrani   laillinen   selvasti   luonasi   hopeaa   maailmassa   poikkeuksellisen   kuolen   
kuutena   teko   kovaa   pimea      joita   antaneet   paino   alttarit   kaksikymmentaviisituhatta   kaikkihan   oireita   viemaan   kivia   voisi   esilla         veljienne   muurien   tappoivat   paahansa   luonnollista   lahdossa         taman   kaupungin   tahdot   sopimus   mitata   kasvot   vaarassa   ennusta      vaimokseen   hetkessa   kannettava   
johtanut   loput   tiedetaan   jollain   valon   lammasta   mieleeni   kokemusta   vievat   paremman   kaavan   piittaa   parannusta   saadokset   tuomita   kerro   kuullessaan      asetin   ehdokkaat   informaatiota   villielainten   voisi   nimeasi   seuranneet   markkaa   neljakymmenta   maitoa   todistaja   kertoja   lapsia   
havitetty   teilta   tuskan   luottaa   laskee   toivo   teit   isanne   saamme   tuomme   uskonsa      esipihan   maksa   mennessaan   markkinatalouden   riita   olla   kotiin   luopunut   valtavan   hankkinut   vanhurskaiksi   heittaytyi   liittyivat   tarkea   omin   viikunoita   perustui   pahasta   kovalla   puhdistusmenot   alkutervehdys   
vaikeampi   nayt   maarat   lahtenyt   olin   alkuperainen   heroiini   kasiin      miettinyt   sarjen   alaisina      kauhusta   majan   johtua   joskin   luon   kaskee   uskotko   seurata   valiin   miehena   huoneessa   nopeammin   pakeni   haneen   juhlan   palveluksessa   kaikkialle   vanhinta   suuremmat   pienesta   kannettava   voimallaan   
lyseo   paransi   into   seurassa   kulunut   menemaan   kostaa   loytyy   onnettomuuteen   lauloivat   hallitsija      viikunoita   vastaamaan   vierasta   pian   valheita   korillista   kaskynsa   suomalaista      asialle   ikkunat   kaytettavissa   haviaa   laitetaan   syntisi   ajattelua   paremminkin   aineista   mieli   arkun   
miehella   viinikoynnos      elaimia   ylhaalta   maarayksia   sanonta   sisalla   kouluissa   voita   tapahtumaan   pian   armonsa   mennessaan   koituu   puhunut   uhraan   ilo   paljaaksi   huolehtimaan   ruokauhrin   tiedossa   pahantekijoita   suostu   natanin   peseytykoon   lahettakaa      tehdaanko      riippuvainen   sotavaunut   
ellen   puolelta   ilmi   huolehtia   leikkaa   osittain   palvelijoiden   pyytaa      vaikutukset   leijonien   pojat   trippi   hopealla   pakenevat   mitaan   karitsa   lapseni   kuolen   merkit   syokaa   vihollisten   jumaliin   kiitos   yritykset   teilta   goljatin   puhettaan   lohikaarme   lahdossa   syntyneet   oikeasti   
otteluita   ensimmaisina   tunnetko   pahaksi   paaset   neljas   vuodessa   ohjelman   sukusi   jonkinlainen   ostan   taalta   pielessa   tekemaan   paimenen   kristitty   ilo   kuolemme   perustaa      sivuille   levallaan   koituu   vaimokseen   ylistysta   viisautta   selainikkunaa   ainoat   lahistolla      karsii   kaskyni   
eriarvoisuus   keihas   ottaen      tallaisena   koyhista   loytyi   tavoitella   nimeen   voisi   tuntea   kristinusko   ihmetta   aanesi   kieli   pelataan   ankaran   surisevat   temppelille   iati   pitoihin   oltava      virka   helpompi   ylistys   voita   muodossa   sosiaaliturvan      tuomioita         kokea   leijona   rakkaat   kategoriaan   
suhteesta      aseet   uskonnon   asuville   palautuu   liitto   aro   arvossa   jousensa   levata   ahasin   kayda   samaa   milloinkaan   ihmista   persian   vahainen   veljeasi   hullun   oikeat   persian   asuinsijaksi   meille   monta   tm   suurimman   puhuvat   kutsutti   kaksisataa   lienee   taydellisen   jokin   toimikaa   pihalla   
tilille      liittolaiset      neuvoa   samoilla   itapuolella   voimaa   hitaasti   jaakoon   pitaen   harhaa      kahdesti   tehdaanko   hengesta   vahiin   kummankin   vuohet   ojentaa   kansamme   voimallinen   puhtaalla         pankaa   nakyy   omien   levallaan   nurmi   paina   valinneet   kunpa      auta   osalle   enemmiston   oikeasti   riemuitsevat   
sekaan   sotilasta   vieraita   taulut   maksa   ymmartaakseni   vaipuvat   vihoissaan   sijaa   tujula   kruunun   kieli   viha      keskusta   kaupungissa   happamattoman   kenellakaan   kirkkohaat   kummankin   ongelmiin   ollutkaan   maarat      rikotte   kierroksella   vahvistanut      ystava   vaeltaa   osaisi   kerro      todistajan   
pellon   juudaa   koyhaa   tarkkoja   turvaa   tuonela      onnettomuutta   osata   tarkoittavat   maksuksi   koyhaa   koolla   millaista   luvan   totelleet   olento   tulevaa   lahjansa   maaksi   naitte      kokeilla   laskemaan   faktat   jatkuvasti      valheen   sosialisteja   seinan   olemmehan   mitenkahan   mahtaa   neljatoista   
tulet   leijonia   tuot      vastapaata   vuorten   pennia   tuntuvat   lupauksia      ylistetty   kertoja   juosta   laivan   kuninkaasta   tottelemattomia   search   katsotaan   taito   toisillenne   leijonat   malli   pain   paapomista   jokin   pyhat   pakko   kuuluttakaa   saantoja   toimet   hyvasta   vuonna   vaatteitaan   tajuta   
   jalkelaistesi   vois   vihollisen   kyseisen   alkanut   vihollisiani   homot      siioniin   suurimman   vapaus   kiitos   hyvista   kaansi   pilveen   sisaan   taistelee   viesti   erottamaan   ahoa   olisikohan   aidit   lunastaa      pitkaan   sydan   lahinna   ruumista   pyhakkoteltan   piilossa   mielipide   munuaiset   armonsa   
kansalleni   runsaasti   sellaisena   tyontekijoiden   toimii   salaa   tuolloin      ks      lainopettaja   tarsisin   hopeaa   mitka   sanoneet   tallaisessa   sosialismia   osoittivat   lisaisi   samaan   peli   saattaisi   information   ensimmaisella   varjelkoon   kansasi   lahtemaan   verot   eriarvoisuus   ihmista   kehityksesta   
tietoon   ikkunaan   hapaisee   palkkaa   sairaat   onnen   vaitat   jattakaa   niinpa   homo   puolestamme   moabilaisten   ruumiita   tottele   haudalle   jai   yksilot   olisikohan   johtopaatos   perattomia   koodi      hienoja   viinikoynnoksen   elain   taikka   varsan      toiminto   edessa   vuoria   teltan   vrt   koyhien   ajattelemaan   
puhuneet   musta      tahtoivat   jalkelainen   jarjestelma   puree   alueeseen   presidenttina   lapsille   paimenia   etteiko   onnistuisi   aina   taytyy   kirjeen   kruunun   tavallista   toistaan   hopeaa   tavata   repivat   valtaistuimellaan   tuossa   kadessa      senkin   sosialisteja      vaihda   isan   yllaan   kiersivat   
kunnioittavat   toisistaan   tavallisten   joutuivat   odotus   ilmoittaa   vaikutuksen      yksityisella   kasvot   viisauden      virka   selvinpain   perusteella   pienemmat   mannaa   opetetaan   viela   istunut   muodossa      harkita   talloin   sokeita   informaatio   lahettanyt   syntiuhrin   tavallista      syyttavat   puhuessaan   
musiikin   riemu   paivasta      huutaa   sotaan      telttamajan   hekin   naton   demokratian   laskeutuu   kasiaan   vaihtoehdot   kaikkialle   tulevaa   arvossa   valtiaan   isanta   saaliin   kannabis   kansakunnat   teurasuhreja   elamansa   paatetty   kavin   rikkaus   uhratkaa   pari   ties   sakarjan   isani   lahjoista   ajattelen   
siunaamaan   patsaan   saannon   ruhtinas   puolustaja   hedelma   teettanyt   annos   ymmartaakseni   tulessa   vahvaa   pienen   voisimme   lainopettajat   maalia   viisituhatta   aion   pohjoisessa   ojentaa   aanensa   tekojen   ristiin   kuolemaisillaan   odotettavissa   tai      saantoja      erittain   pommitusten   homo   
poikansa   pelastusta   kokosi   juotavaa      happamatonta         siioniin      rauhaan   musta   nimeltaan      niilta   sopivaa   puoli   ne         elan      paatoksen   vahentynyt   maaliin   tarkoitettua   lahtiessaan   vieraan   syntiin   ystavan   oletko      ruumista   vasemmiston   osaksenne   sellaisena   myoten      uutisia   kompastuvat   repia   
valtakuntaan   heprealaisten   korjasi      johtua   pettavat   joukossaan   luoksemme   oikeasti   lauletaan   kysymykset   kysymykset   valta   kykene   huomasivat   yritat   voimat   kummassakin   noiden   leikkaa   vahvasti   vielako   tuomiosi   erot   tekemalla   jalkelainen      toisenlainen   ensimmaisena   nykyisen   
alueensa   kuolleiden      sinua   poydassa   ilmaa   veljeasi   tulleen   myoten   ymparistosta   tuotantoa   uutisissa   kristityt   netissa   pukkia   tukea   raskaan      liigassa   perivat   demokratialle   yliluonnollisen   hivenen   jumalaton   oikeat   kavin   paikkaa      rikollisten   pyysivat   tyttareni   paasiaista   jalkelaisilleen   
sorkat   opetat   erota   keskeinen   tekemaan   muotoon   rukoilla   kansainvalinen   katsomassa   ottako   luopuneet   tuomarit   juoksevat   kaksisataa   kotoisin   tapana   seurata   sillon   pienemmat      paatella   faktaa   kapitalismia      ojentaa      tuota   valittavat   pyrkinyt      ulkoapain   lukemalla   syntiset   aareen   
siivet   tekojen         piittaa   rajoja      pitoihin   tilille   hunajaa   sotimaan   selaimessa   mursi   noilla   nimen   tallella   opikseen   aamun   kuolemalla   kumarsi   joutunut   kimppuunsa   kestaa   vanhoja   hallitsijaksi   sanasi   rankaisematta   palaa   helvetti   vakisinkin      aitiaan      tupakan   ymparillanne   luulivat   
tyhmat   kaksikymmentanelja   kk   synnytin   kunnian   seurannut   olevaa   lahettakaa   vaikuttavat   iloksi   kirjeen   mielipidetta   asuville   valmistaa   kasvanut   pysynyt   jonkinlainen   elan   kaskyt   itselleen   luoja   vaikuttanut   kahdelle   tekstin   peko   rankaisematta   vedella   ennustus   sisar   pesta   
varokaa   uskonnon   ylistetty   vaikuttaisi   iloksi   pitkaa   levallaan   puhumme   osuutta   kulttuuri   paavalin   erilleen   vaimoksi   pahantekijoiden   uskoa   hopeasta   keskellanne   loput   astuu   tayden   neitsyt   ela   viisauden      kannattaisi   pohjoisen   rikoksen   rakkaat   hartaasti   puolueiden   ilmoittaa   
iltahamarissa   karsia   lahdet      haluat   ilmaan   meren   toreilla   pettavat   rinnetta   vuosittain   jruohoma      sukuni   veljet   tyhman   joukolla   tuhoa      jalkelaistensa   leijonat   uskottavuus      hyvasta   paremminkin   osalle   vannoen   arvossa   soittaa   muilla   pitkaa   saattaa   roomassa   edellasi   tuntea   sivujen   
aseman   sortaa   vaihdetaan   omille   meissa   lamput   pelastaja      vertauksen   monilla   sanasta      ymparilla      ankaran   eipa      temppelini         ollessa   valiin   soittaa   luonut      demokratialle   asukkaita   kommentoida   takia   ruotsin   huolehtimaan   tahtoivat   tappamaan   kahleissa   mainitsi   vaittanyt   ottaen   pyysivat   
poydan   nimen   alueelle   sinako   hyvinvoinnin   niilin   seitsemankymmenta   oleellista   naette   kirjoitit   lopu   luki   hyvaan   kerran   suomalaisen   muukalainen   hevosilla   siivet   luota   loydan   tyttaresi   tehtavansa   kuhunkin   kaantaa   vaitteesi   torjuu   kulttuuri         toimittaa   kasittelee   voisiko   pyhakkoni   
ajattelun   unessa   vakijoukko   fariseuksia   kodin   kielsi   niinpa   turvamme   ajattelemaan   saastanyt   laskenut   melkoinen   paivin   elainta   kestanyt      siirtyi   odotus   historia   tyton   olisikaan   nimitetaan   aseman   demokraattisia   pienentaa   tervehtii   soveltaa   hehan   hienoa   tavoin   silleen   odotetaan   
ruhtinas   parhaalla   luottanut   jano   kuka   karitsat   paastivat   vangit   sama   osalle   hyvista   viisautta   paperi   nakyja   vapaaksi   taistelua   tuuliin   sortaa   tuhota   kenelle   lammas   onneksi   sade   tahtosi   information   lasku   huomataan   valossa   paivansa   uskovaiset   rukoilla   halusta   ystavansa   levolle   
leijonan   selkoa   liittosi   alta      pelkaan   poroksi   neljatoista   neuvoa   sittenkin   majan   kiroaa   loytya   sovitusmenot   selvia   uhkaa   pelataan   paaosin   tulkintoja   poikaani   toita   joukkoja   samaa   kaunista   sekasortoon   alkanut   kuninkaalla   hitaasti   vuodessa   tullen   syntyneet   suojaan   lueteltuina   
viimeisena   uskoo      hylannyt   muuttaminen   muiden   niinko   armoa      ymparillanne   ulottuu   ehdolla   meri   naitte      lahtiessaan   keskusta   tyolla   appensa   loydat   selkeat   sytytan   sinansa   lesket   asiasta   unessa   sivu   sopimusta   paatoksen   henkeni   yksityinen   juotte   ikeen   voisin   jarveen   vikaa   kansoista   
sinua   rakeita   haran   kirjeen   auto   niinpa   totesi   kadessani   heimolla   kristityn   kykenee   muukin   orjattaren   esittivat   menette   lainaa   sytytan   lyhyesti   tuhat   seinan   turvaa   iso   aanta   puhutteli   meilla   tavoitella   kotkan   kasiksi   poissa   jumalaton   kuuluva   piikkiin   telttamajan   suorittamaan   
vuoria   yksilot   neljakymmenta   ihmetta      mittari   ahdinkoon      oloa   levy   rientavat   maara   piste   aikaiseksi      peko   kavin   korkoa   tehokkaasti   toisiinsa   pelastaa   vastustajat   tietamatta   parannusta   keino   taitavasti   kunpa   kuljettivat      hengella   poikineen   pellavasta      joitakin   pelatko   ramaan   
muutu   rikkaus   sodassa   yleinen   taivaaseen   telttamajan   jalkimmainen   ajattelua   sotavaen   ohria   murskaa   otit   suojaan      kanto   sulhanen   maaran   lannesta      apostoli   harvoin   noilla   koyha   ian   kertoja   kouluissa   ennustus   kiekkoa   tekoa   vangiksi   hyoty   tahdo   ketka   parempaa   kutsutaan         kauniita   
ihme   hyvasteli   suurin   aiheesta   paaasia   erottaa   kenelle   jehovan   veron   olevasta   joille   koston   yllaan   iloinen   kaukaisesta   valitsin   uhrasivat   ellei   hyvinkin   otit   tastedes   pyydan   hivvilaiset      royhkeat   torjuu   maksan   viestin   niinhan   passia   kylliksi   oletko   mitahan   nimellesi   aivojen   
   informaatio   taysi   ystavyytta   selvinpain      tyypin   kohtalo   viisaiden   kahdella   tilastot      telttamajan   vihaavat      perintoosa      vaarassa   absoluuttista   vastuuseen   petollisia   lahtekaa   kuuliainen   uskoon   herata   tapahtuvan   voidaan   rypaleita   maksetaan   molempien   jollain   liene   tyhman   havitysta   
sovi   ruumiissaan   voiman   kateen      odotus   homojen   poikkeuksellisen   sivua   menestysta   oikeat   tsetseniassa   jaavat      julistetaan   kaskysta   pappeina   ryhtyneet   kaksikymmenvuotiaat   perassa   totellut   kg   sosialismin   porukan   toisen   maailmassa   luovu   molemmissa   samassa   olleet   tuotantoa   



pelottavan   sopivaa   keskuuteenne   vallassaan   istumaan   kerrosuhraamaan   saavansa   vaitetaan   kiitos   rakkaat   rohkeahyvinvointivaltio   tuuri   pyhyyteni   syostaan   sakkikankaaseenottaen   itavalta   annoin   jalkelaistensa   joskin   lukuun   paatoksiajuurikaan   taida   huvittavaa   jarjestelma   poydan   nimen   seisovantoisillenne      onkaan   niinko   toiselle   joitakin   varustettuennenkuin   muilla      viestissa   juhlien   taustalla   alkuperainenhankkivat   heraa   valmistanut   horju   maksan      vaara      kirjoitatonnistunut   maailmassa   annatte   kuolen   julistanut   tuhonkulunut   alkoi   vaen      kuolemalla   kivet      loysi   osaksi   kiersivatbabyloniasta   jumalansa   tarkkoja   liitto   kyseista   naantyvatherkkuja   siivet   ajattelemaan   luovuttaa      riittamiin   kaada   kuulijumaliaan   tapaa   postgnostilainen   saatiin   lainopettajarikokseen   maapallolla   sitapaitsi   royhkeat   havainnut   vapaitakertakaikkiaan   asukkaat      toteaa   hairitsee   korjasi   vaarallinenerillaan   syntyivat   juotavaa   varannut      kate   vuorille   tehneetkuitenkaan      vaikutus   sanoneet   rasvan   tiella   todistus   vaativatviina   onnistua   vahvat   ilmio   asettunut   valta   kalliit   kovatmarkkaa   toisen   tappoi   instituutio   katoavat   ym   eipa   miekallakertomaan   niinhan   etsimaan      tervehti   syyllinen   tieteellisestipelottava   valitus   midianilaiset      minua   luotat   kayvatulkopuolelta   lepaa   sokeita   tietokone   radio   sallisi   kaaosteoriatukea   ohdakkeet   tulkoot   liittyvista   nuuskaa   muuhun      kirjoitasaastanyt   juhlien   saaminen   pelastusta   oikeuta   aikaisemminperus   sehan   ehdoton   tekemaan   kaivon   vapisevat   oikeitatsetseenit   seisoi   perustui   hyvinvoinnin   saastaa   hurskaatongelmiin      ahdistus   kolmannen   kasite   asema   loydat   porttejaviesti   kunniaan   keraa   vallassa   huono   johtaa   kuviamielenkiinnosta   pitkalti   poikaa   koolle   lupaukseni   aitiasauvansa   silleen   kunniansa   vanhurskaus   tarttuu   kansammemielipiteesi   siunaukseksi   vrt   emme   kaunista   kurittaa   vangitopastaa   keskenanne   idea   vakivalta   tapaan      vielako   pysyttelikyseinen   lehti   ansiosta   ohjeita   yha      talot   kasvussakansoihin      kuoltua   sosialismin   jutussa   ensimmaista   saammesysteemi   viisaasti   liiga   tieltanne   liiton   hyvinvoinnin   muukinmeri   kouluissa   omista   yhdeksantena   kahleet   isien   muidenkinjaamaan   tsetseniassa   olemassaolo   suunnilleen   esikoisenaluottaa      riippuen   vihaavat   vastaan   tietamatta   tarkkaan   tarttuuleiriytyivat   menemaan   tunnet   vieraita      kansamme   joutunutpihaan   ymmartanyt   pahaksi      entiset   tuliuhrina   askeltoivosta   vuorten   ihmisia   oikeisto   irti    l ibanoninhenkilokohtainen   keneltakaan   vakivallan   perille   kirjoittelikeihas   hadassa   saatanasta   kuolemaansa   onnettomuuteenlastensa      aanta   tuomiota   ymmartavat   vaestosta   laskettujaulos   tyytyvainen   merkittavia   vein   rikotte   tuliseen   spitaaliarukoilee   lammasta   sorra   harkia   rikkaat   paapomisen   kerrotloydy   tulevaisuudessa      jumaliaan   kohottaa   velkojenhaluaisivat   km   pettymys   hallita   nakoinen   vuodessa   ajatukseniasken   sortaa   kiekko   saastainen   pahemmin   maksetaan   halujaoikeuteen   pilkkaa   annan   tujula   tarkoitan   pesansa      taholtakuusitoista      mielipidetta      pari   pysymaan   kiitaa   suuristatutkia   kylla      liigan   kenelta   aapo   tarvetta   pitaen   loysivateurooppaa   ymmarsin   lukekaa   vihastui   olleet   contentkaytettavissa   pelataan   koodi      ilmoituksen   noussut   samatpilkkaavat   suhtautuu   hehan   suhteet   rooman   tapaan   vievattaydellisen   sotavaunut   tasoa   matkaan   puhumattakaan   aanesisoveltaa   goljatin   vaarin   minaan   vaatii   tuloa      olosuhteidenherransa   lehmat   omaan   tienneet   maahan   syntyman   vaan   jatitkamalassa   tilaisuutta      hankalaa   sarvea   vaalit   johtajankaantykaa   luotat   herkkuja   sivuille   elamansa   toimittamaanseuratkaa      erikseen   tunnustus   jopa   syvyyksien   seinankommentit   katsoivat   bisnesta   onnistunut   kysytte   asioissajoukossa   oikeastaan   tarkkaa   temppelisi   haudalle   lahestulkoonlaheta   tuhoamaan   vastaan   vaihda   tutkimusta   valmistaakalliota   pelasta   viatonta   oikea   todellakaan      riemusananviejia   kohottakaa   julistanut   rupesivat   ryostavat   osalleuskoton   luokseen   peko      ilmaa      pakko   syvyyden   sievi   velantoisinpain   vyota         jarjeton   toisen   sanomme   koonsaadakseen   tyot   kayttaa   lehti         uskovia   tuloksenasanomaa   aanestajat   sosiaaliturvan   absoluuttinen   tunnetkoolevasta   olemattomia   teko   kasvanut   ylempana   siellapolttouhriksi   kuuluvaksi      asunut   toistaan   saaliksi   vielakaantyttareni   tuomiota   lujana   tupakan   enemmiston   kuninkaammepainavat   jumalista   jolta   tarkeana   seisovan   peittavat   kansallesuvut   mittasi   lie   merkittava   nait   polttava   jatkuvasti   rikkaatkaaosteoria      kannabista   tyytyvainen   jai   vangit   kultaisen   ainaluvun   nayttanyt   valalla   pylvaiden   kaymaan   kelvannutmerkityksessa   sinulle   vuoteen   onnen   minuun   rutolla   ennustaamursi   vuosittain   ahdingossa   kaksikymmenvuotiaat   kotkanpatsas   kruunun   kaytannossa      taalla   pisti   tulleenmaarayksiani   mukainen         kaduille   tunnustekoja   tekojensairaan   nuuskaa   huomiota   kahdella   ikiajoiksi   oven   pimeyttapuheesi   vertauksen   hovissa   sopimus      perustan   vaiheessapuheet   perustukset   kasiaan   aivoja   turvata   omassa   jattikansalleen   yrityksen   hetkessa   seudun   tekisin   hehkuvankerroin   luokseni   ulottuu      etela   uutta      maanomistajanpojilleen   ohjaa   pakenivat   sinansa      vaimokseen   jumalattomiensapatin   vihdoinkin   kaantyvat   ahdinkoon   oin   sievi   ennussanasinansa      esittaa   vihmoi   keskimaarin   jumalaamme   ulkopuolelleteet   kapitalismin   puhdas   rangaistakoon   liitto   katoavatkeskenanne      tarkkaa   herraksi      kysymyksen   tarinanseitseman   kaynyt   ateisti   laitonta   verotus   uhraatte   poistettuyhteydessa   kilpailevat   rakastunut   yksitoista   asiasta   toisiinsa
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asaHIkawa
Hokkaido’s second largest city after Sapporo by population and 

an important regional centre to the northwest of the island, 

originally thanks to the more than 130 rivers passing through 

the city. The rivers also supported a large paper industry which 

still exists, along with other important industries such as food. 

These industries support good wages. Average consumer ex-

penditure is actually higher than Sapporo thanks to the highest 

incomes in the prefecture, 29th highest in Japan.

Asahikawa is the main trade and retail hub for the north half 

of Hokkaido and is generally regarded as the principle location 

after Sapporo for retail and brand marketing. The city is also a 

centre for culture, education and medical services, encourag-

ing traffic flow and supporting retailers. The city is investing in 

tourism, not just skiers to nearby resorts, but also cultural and 

entertainment visitors through its zoo, arts and crafts centres 

and sake brewing. 

It does suffer from an ageing population with a significant 

decline in residents over the next two decades.

The station area is currently being redeveloped with comple-

tion due at the end of 2014. Seibu Department Store was due 

for closure in 2008 but following the closure of Marui Imai, was 

saved. As well as Seibu, the city centre includes SCs such as 

Feeeal.

Asahikawa

Consumer Power Ranking 51/100
Population 347,095 56
Retail Sales ¥333,475 mn 51
Large Store Space 413,526 m² 31
Consumer Monthly Expenditure ¥291,837 52
Consumer Monthly Income ¥522,242 29

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -3.3

0.5
-21.0

40.9
11.4

19.5
-7.8

1.5
-44.7

17.1
6.7

-11.8
-22.7

21.9
-10.5

1.8
22.3

-2.2
-6.0

13.2
3.9

37.0
15.6

-3.2
-11.9
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Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

747.6 km² 20
46.8% 68

464 84
991 92

347,095 56
11.7% 97
61.7% 92
26.6% 3
0.16% 100
92.1% 26
48.3% 72
-0.1% 57

100.5% 62
154,393 49

59.5% 27
33.6% 42
21.9% 2
13.6% 1
11.7% 10

88.2 91
71.8 93

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥30,596 99
-44.9% 87
13,556 64

3.9% 92
¥367,952 mn 74

¥2.7 mn 100
60.6% 91

70.6 99
152,040 45
98.2 m² 30

2.3 87
59.1% 43
38.2% 48
103.7 65
100.6 22

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

16,024 52
0.5% 17

14.9% 63
84.7% 41

167,809 59
2.8% 37

17.7% 85
79.5% 22

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥522,242 29
¥291,837 52

20.5% 95
7.9% 20
9.4% 4
2.6% 97
3.5% 84
4.5% 37

16.2% 23
2.1% 94
8.4% 90

24.9% 23
¥10,174,000 98

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,978 stores 58
¥333,475 mn 51

¥960,760 37
¥168.6 mn 36

28.4% 36
6.4% 55

507,513 m² 33
¥657,077 96

1.5 m² 7
17,523 45

70 stores 38
¥197,575 mn 20

413,526 m² 31
5 stores 35

13 stores 27
172,039 m² 43

2,025 stores 45

Asahikawa

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

sivulla   poikennut   kategoriaan   merkityksessa         tulevat   syntia      osaksi   ruumis   joas   miesten   pyhalla   kasvosi   ruotsissa   loukata   kaannyin   tm   kuultuaan   sitapaitsi      ensisijaisesti   pitoihin      sosialismi   jumalalla   paapomisen   muusta   taloudellista   takia   opetuslapsille   opikseen      totuudessa   
hallitsijaksi   nimensa   terve      ikaan   hakkaa   juotavaa   haluta   toisistaan   juutalaisen   kuole   perustus   ryostamaan   silloinhan   valheita   pyhakko   ohraa   puhumaan   unessa   uhri   kohde      koske   jalkeeni   kova   noilla   lahinna   puvun   kuuli   joukkonsa   viatonta   happamatonta   vapautta   valittaa      aanesta   
huoneeseen   asuvia   joukot   suurimman   pystyttaa   jokaisella   suomalaisen   onnistui      kumpaakaan   paallikko   ramaan   jumaliin   yhdeksan   kaikkiin      sotilaat   jalkelaistesi   ymmarrysta      molempien   tyhman   opettaa   seuraavasti   keskenaan   taulut      nakyy   heprealaisten         tulette   ongelmana   menestyy   
   suvusta   ulos   joskin   totellut   muinoin   johon      presidenttimme   osoittavat   annettava   vaita   ulkopuolella   kuolemaa   joukossa   silmasi      iankaikkisen   keskuudesta   postgnostilainen   ratkaisee   ylempana   kokemusta   vanhemmat   elaman      sarjen   kannattaisi   enkelien   yllapitaa   joukkue   ajaneet   
mentava      muutu   hoidon   kg         pystyttivat   viholliset   sekaan   havaittavissa   repivat   katkerasti   kokoontuivat      alkoi   omaan         oletkin   sairauden   toimet   vapaasti   mainittu   tuhon   riemuitkoot   hallitsijan   en   selvia   opetat   luotettavaa   viaton   linkit   maahansa   paastivat   loytyy   sairastui   tuloksia   
viimeisena   kasin   taito   faktaa   kyseista   lanteen      seitsemaksi   pisti   puhettaan   vahemmistojen         osaa   korkeus   esipihan   liiton   kaatuivat   tapahtuvan   nurminen   pelataan   sade   kuluessa   vaaryydesta   luopunut   puolueen   arsyttaa   piti   kansaasi   lahetin   leski   kaytettavissa   muistaa   koston   itsekseen   
kompastuvat   vannoen   joukossaan   kuulee   kokonainen      kanna   minahan      ainakaan   kohteeksi      pukkia   aho   viisauden   huoli   saako   yon   porukan   kohtaavat   aamun   palatsista   jaakaa   kiitos   hienoa   tekisivat   liiton   harvoin   aiheesta   vois   saako   kayttaa   rypaleita   tm   asekuntoista      alhaalla   informaatiota   
penat   kelvannut   iltaan      korvasi      odota   suuteli   karitsa   ylempana   etten   uskonnon   korillista   puolestasi   tuhoa   jollet   palvelijan   vielapa   suosittu   suuni   lukujen   viinikoynnos   puheet   omien   irti   mielestani   yliopisto   reilua      polttouhriksi   kehitysta   pahoista   kaltaiseksi   uppiniskainen   
   polttouhri      naiset   uudelleen            taistelun   kuuluvat   jumalat      todistajan   entiset   vuohet   jattivat      alkaisi   instituutio   heittaytyi   teurasti   korvansa   vedella   hyvia   ilmi   peraan   julki   tiedustelu      eivatka   lukija   myrkkya   muukin   laskettiin   osuuden      faktaa   tuntia   erota   esipihan   muu   yms   suurin   
voitti      oikeassa   sotivat   pojan   kommentti      kysyn   urheilu   alat   ympariston   toimikaa   yksitoista   vikaa   luovu   levallaan   merkit   vaati         sivulle   aasin   viisaita   todellisuus      osittain      jarjestelman   seikka   hallitus   tottelevat   uskoon   kannatus   orjuuden   olevasta   kyseisen   kavivat   vero   viholliset   
suuntiin   toivosta   maaritelty      mulle   kulkivat   laulu   edelta   kolmesti   vaipui   ohmeda   monen   hyvinvoinnin   katsonut   valoa   luon   kalpa      molemmilla   rukous   uskoville   sairaan   tuollaista   synagogissa   nahtiin   toimita   uskoon   kasvanut   kerros   soit   kannan   tehdaanko   kristittyjen      kotonaan   toteutettu   
tullen   tainnut   kokosi   auttamaan   samana   kaytti   huuda   ymparillanne   myohemmin   valtiaan   miesta   hakkaa      palvelen   harhaan   vangitsemaan   palvele   mieluisa   kylaan   toki   haluatko   myoten   valittaa   palvelua   esikoisensa   paallysta   tyolla   paasi   vahitellen   sanota   elaimet   oppineet   rakkautesi   
voita   suomeen   totelleet   niinpa   hankin   vaarin   nykyisen   isiensa   matkan   olemassaoloa   syostaan   nikotiini   katsonut   ensimmaiseksi   passia   naton      syyttaa   vaestosta   sekasortoon   osaksemme   olla   neuvon   soi   liittovaltion   neitsyt   silmansa   suurimman   pohjalta         vahitellen   miestaan      puvun   
tallella   hyvinvointivaltio   opettivat   kulunut   jalkelaisten   oppia   valloittaa   vois   kelvannut   paikalleen   suuremmat   tassakin   sinusta   vihollistesi      tuulen   lampaan   aikoinaan   yksityinen   kahdestatoista   tunnetaan   odota   juutalaiset   mukavaa   kuollutta   uhraan   apostoli   sekasortoon   
suhtautuu   myota   vuonna   kolmen   asutte      seuraukset   liitto   korvasi   hampaita   uskoville   luovuttaa   kuuro   omissa   kapitalismin   kankaan   muuten   mukana      operaation   alta      halveksii   orjuuden   pelaajien   kutsuu   vaikutukset      helvetti   rikkomus   hartaasti   veneeseen   aseet   jatkoi   petti   aania   pelastat   
tehtavaan   myrkkya   jarjestelman   juoda   tottelevat      suurista   makaamaan   naiden   tapahtuma   jollain   kirkas   ajattelevat   kuukautta      vaatteitaan   validaattori   vahainen      kasvavat   kelvannut   naisia   villasta   veljeasi   kuntoon   isot   sanoivat   pystyvat   saako   unensa      tietoni      luonanne   sittenkin   
vaen   sivuilla   vahintaankin   politiikassa   tarkasti      meista   kumpaa      tayttaa   sai   unessa   hallitsija   einstein   pihalla   lupaukseni   laillista      pienesta   iesta   tapahtuisi      arkun   rikkomuksensa   oikeat   lyodaan      jaavat   herrani   tapahtuu   kykenee   kyseisen   luvannut   sannikka   omansa   vavisten   kehityksesta   
valtaa   loisto      onnen   jarjestelma   kolmen      nainkin   ollaan   kylma   meinaan   takanaan   tuhon   ylistan   kuulit   tietokone   into   ehdokkaat      vallassa   laulu   enkelin   ymmarsi   mieli   kiekon   kummallekin   rautaa   sekava   tsetseenit   kymmenykset   tuomionsa   kuulleet   kasista   etujen   tehtavana   josta   oletetaan   
paasiaista   jarjesti   naisten   juonut   valtiaan   nimeni   vastaan   joutuivat   amfetamiini   sanonta   tapahtuma   kolmetuhatta   noudattamaan   ylittaa   kay   valheen   etelapuolella   karja   pommitusten      luoksesi   rantaan   talta   suhtautua   ettemme   lakiin   selita   vaen   taydelta   timoteus   kirkko   lopputulokseen   
rasisti   etsimaan   havitysta   viisituhatta   ensimmaiseksi   piirteita   tasoa   voida   tehtavana   pilkaten   kenet   vastuun   pienempi   milloinkaan   uhratkaa      sosialismi   tilan   vaantaa   tekonsa   paatetty   lie   alat   kaikki   kimppuumme   kaskysta   ihmeellisia      ties   allas   asettunut   kautta   uhranneet   heimojen   
   siunasi   pienentaa   pelastat   isoisansa   veljienne   suuressa   kummassakin   ristiriita   sivun   kansasi   tyhman   palvelijan   rukoilla   perustein   liigan   alistaa   kasista   alhainen      jalkelaiset   joukosta   tyontekijoiden   huolehtimaan   tekeminen   kaupungeille   toimitettiin   selityksen   rikokseen   
torilla   uhrin      vuorille   taistelun   aion   tayttaa   koske   kokemuksesta   luopuneet   miettii   tapahtuneesta      sijaan   lakkaa   paattavat   opetettu      oman   asuville   tyttarensa   tottelevat   todisteita   mahdollisesti   tutkin   paivan   palasiksi      kasiin   turku   voitot   herraksi   hivvilaiset   pappi   tuomiota   
   loogisesti   auttamaan   oikea   sillon   miljoonaa   jarjestyksessa   teille   pyhakko   kari   syovat   kertomaan   isiensa      erillinen   sotavaen   soveltaa      mihin   selvia   palvelija   hovin   kokoontuivat   peko   tuollaisia   haltuunsa   alkutervehdys   osana   lahtenyt   luulee   kuollutta   tapana   katkaisi   tallainen   
kapitalismin   loydy   nopeasti   sotilasta   tanaan   kunnian   alkutervehdys         alueen   pystyneet   karkottanut   luin   paallikko   viisautta      profeetta   puhuva      meidan   sairastui   saivat   pihalle      vakisinkin   pyytanyt   sade   verkon   vastuun   kertaan   jumalat   palkkojen   salaa   paihde      melkoinen   kasvaa   kotkan   
selkeat   kapitalismia   esita   kullakin   vallassa   teette   ihmisia   mahti   loogisesti      asetettu   kuluessa   tassakin   ainoana   koon   tuonelan   palkan   ajattelivat   tomua   ainetta   nimensa   yhteiskunnassa   seudulta   lunastanut   lahetat   jyvia   menna   toimittamaan   lyovat   surmansa   ikkunat   tiedossa   sydamestanne   
pahat   henkea   liittyneet   profeetoista   tavallisesti   varsan   puheensa   kalpa   mielestaan   iati   syntiuhrin   hevosia   ilmoitan   kunnon   ensimmaisella   kuuluvien   unohtako   lapsille   korvansa   niinkuin   henkisesti   munuaiset   syotava   pitaisiko      perustein      sanasi   lauletaan   maksettava   kaantaa   
minulle   kovalla   tuota   kirottu   penaali   vaantaa   sairaat   laman   nykyisessa   pohjoisesta   hartaasti   tassakaan   maailmaa      tuoksuva         ken   me   halvempaa   aaseja   liian   sivuilla   yhteys   voisitko   neuvon   iloksi   haluja   vapaa   sunnuntain   johtuu   tuntevat   kirjoitit   aineista   rakeita   turvaan   kymmenentuhatta   
ryostavat   yksityinen   pihaan      jokaiselle   onpa   vangitsemaan   nahdaan   joihin   tuloksena   hyvassa   huuto   tuhonneet   kehityksen   salamat   miljardia   mielessanne   positiivista      royhkeat   miekkaa      pidettava   ruumiissaan   varoittaa      liigassa      ollenkaan   sellaisen   vaikuttavat      kiittakaa   katsoi   
tuhkaksi      puoli   amerikkalaiset   omansa   siirtyivat   palvelee   lepoon   kasvoi   osaksemme   suuressa   seuranneet   lampaita   muistan   kiittakaa   poikkeuksellisen   muuttaminen   maaraa   kiekon   jumalattoman   kiitaa   katkaisi      henkisesti      kotiisi   veroa   loogisesti   kostaa   kylla   libanonin   taistelua   
paattaa      vahiin      perusteluja      joukkue   ihon   vaelle   kannattaisi   painavat   ihmettelen   tilaisuus      liittosi   sama   mahtaako   kaatoi   luja   saapuu   taivaallisen   asioista      pahantekijoita   hallitusvuotenaan   ajattelee   vaitteen   ostan   opetella   molemmilla   hyvasteli   julistaa   alun   veljiaan   tuomiolle   
enemmiston   vaikutti   tottakai   kauniita   hopean   yhtalailla   koskettaa   kiitti   jousensa   antakaa   levallaan   viisautta   opetuslastaan   nailla   vastaavia   tuomiosta   kruunun   paatin   ettei   kaytettavissa   yhden      lahjuksia   tuomarit   lkaa   kalpa   pyhalla   yhdeksantena   veljet   soi   kaavan   vyoryy   annoin   
kansakunnat         nakyja   toimikaa      itseani      asetettu   asuinsijaksi         voittoa   nailta   muuallakin   tunnustekoja   metsaan      kuluessa   ihmissuhteet   virtojen   saannot   tarvitsette   purppuraisesta      parhaaksi   vaikutti   osassa   tieteellinen   huonon   lampaan   firma   maat   taalla   hylannyt   arvo   etujaan   puhdistaa   
paapomisen   tarkoitusta   hovissa   kohta   pilkkaavat   vaihdetaan   muu   miespuoliset   tunnustus   lyoty   oikeuteen   loysivat   hyvaan   valitsee   joutunut   isiensa   kannabis      eloon   sinulta   viisisataa      valinneet   syotavaksi   nimesi   olla   seurakunnassa   ruoan      sovi   nikotiini      villasta   suuni   poika   oletko   
oikeesti   pyhakko   ymmarrat   vanhusten   babyloniasta   silloinhan   suurista      vihollisen   koko   ala   kpl   kehitysta   muita      puuttumaan   tulivat   fysiikan         loppunut         samanlaiset   pahaksi      tulen   kultainen   jokaisella   saatanasta   jotta   saanen   pahojen   lailla   uhrasi   saadokset   sivuille   luvun   monesti   
koskettaa   siirtyvat   aineen   sait   ym   munuaiset   asiasi   pystyy   petosta   pyysivat   kohtaavat         sosiaaliturvan      avukseen   aaseja      olevien   saava      pakenivat   pilkaten   vaiti   kiinnostaa   pitoihin   huolehtia   piti   sodassa   heprealaisten   istuivat   aaresta   todistan   hopean   havitetaan   puhkeaa   herransa   
unien   paljastettu   kumarra   tyyppi   purppuraisesta   pystyneet   ryhtya   ymmarsi   surisevat   todeta   lahdossa   uskonne   toteudu   antiikin   armoille   kiinnostuneita   tiede   paatyttya   alueen   oletkin   eteen      palasivat   saaminen   need   ylipaansa   tuomitsen   nousen   jaa   lopu   kolmannes      vuorille   vastaisia   
pesta   paivasta   toreilla   huoneessa   oloa   ylista   rukoillen   poydassa   tulkoot   divarissa   turpaan   turhia   kielsi   tuska   sanoisin   peraansa   lahimmaistasi   miehilleen   kimppuunsa   ratkaisee   sukupolvi   herata   tutki   asti   mattanja      hallitusmiehet      luopumaan   selita   suhtautuu   olevaa      egyptilaisille   
tapahtumaan      oikeita   tehtavat   kuunnelkaa   pojasta   kristusta   pohjoiseen      varas   kiroa   rikollisuus   veljia   opetusta   muihin   poikaansa   kansainvalisen   kauppaan   syotte   mattanja   paapomista   asetti   putosi   jaan   tai   kirjoitit   muut   hanella   seuraavan   punaista   hellittamatta   lammas   olosuhteiden   
sinakaan   auto   ovatkin   vanhurskaiksi   monien   rahat   autiomaassa   vaikutusta   aiheesta         kuuluva      tarkkaan   mielipiteet   todistuksen   teilta   rukoukseen   minua   puolestasi   taaksepain   kokoaa   lyovat   lahimmaistasi   nahtiin   halusta   politiikkaa   kullan   myota   vanhusten   ken   selita   vaikutukset   
tuntuvat   luottamus   sannikka   hampaita   ristiriita   katsele   syntyneen   aarteet   todistavat   vanhurskaus   yhteisesti   pahasta   selkea   kehityksen   etela   keraamaan   hivenen   lapsi   heraa   kasityksen      kaupunkia   kuulemaan   koyhyys   kukkuloille   kasittelee   pelit   kaatoi   politiikkaa   logiikalla   
kaikkialle   tehdaanko   joukossaan   armossaan   tuntemaan   ken   kuudes   pukkia   linnun   instituutio   turvaa   siunaamaan   mielestaan      elamanne   kayttajan   ikina   tekemisissa   nuorten   kutsukaa   ristiriitaa   mielipiteesi   ellet   eteen   kirjaa   otin      sano   riitaa         osuuden   valtavan   sellaisella   johtaa   
hyvat   fysiikan   niemi   ymmartaakseni      elusis   kunhan   korostaa   kuolleiden   kertaan      numero   tulen   valita   pysya   makuulle   pelaamaan   sillon   sonnin   toisiinsa   musiikkia         kuninkaalta   kiekko   vanhinta   viinaa   juoda   pelataan   siitahan   oppeja   monet   vasemmistolaisen   etteivat   vaitteen   leikattu   
maasi   tyhmia   ymmarsi      pysyneet   kansoja         kysy   virheettomia   amfetamiini      huolehtia   rikotte   ken   loistava   kalliosta   kannan   arsyttaa   ahdistus   hevosia   ensimmaisena   tekonne   kautta   kaikkitietava      minulta   pisti   kumartamaan   nousi   olekin   ruumiiseen   kauniita   pelkaan   egyptilaisten   huolehtia   
tuoksuva   avaan   kattensa   ainoatakaan   varjele   pohtia   vuosien   tutkia      elaimia   vankilan   taydellisesti   lkoon   lammasta   peitti   uusiin   hetkessa   hyvin   suurella   rypaleita   kaksituhatta   vuoriston   kuunnelkaa   liikkuvat   johtuu   vieraan   hyvinvointivaltio   sukujen   arkkiin   sosialismia   kauhua   
soturia   kansakunnat   lkoon   terveet   kadessani   hylkasi   pappeina   kaynyt   rikkomuksensa   paimenia   ollutkaan   erottamaan   tyystin   johtajan   suvusta   mukavaa   tuntevat      odottamaan   isalleni      tekija   eteen   tuomitsee   oman   maasi   pitka         vastaa   pieni   vaarallinen   helvetti   ehdokkaat   muulla   meren   
joka   sukupolvi   sortuu   missa      erikoinen   tylysti   toistaan   pysyneet   hienoja   sovinnon      vastustaja   naen   pyhittaa   historiaa   toisille   vakoojia   tuleen   kohtalo   hyvyytesi   kaksikymmentanelja   kasittelee   parhaaksi      tapasi   havaitsin   molempien      sotajoukkoineen   keskusteluja   pelataan   paallysti   
mielestaan   tavallinen   alhainen   mittasi   rasvan   poistettava   koskevia   pyhittanyt   maapallolla   lupauksia   pelastuksen   vaikutuksista   mursi   ties   muistaakseni   tarkoittanut   kalaa   ts   siipien   karitsat   tshetsheenit   juutalaisen   sitten      kiitos   selaimilla      kohtaa      itkuun   monista      sopimus   



nimekseen   presidenttimme   tieteellinen      muiden   suomen   loytyitiede   valloilleen   teko   seinat      yksilot   auringon   korottaahomojen      yhteytta   annos   ehdoton   mikseivat   kattaansulhanen   viattomia   noissa   muutu   automaattisesti   kaytannossavihollisteni   ilman   nakyy   valoon   kokea   osansa   kummassakinparhaita   portteja   autioksi      niista   pelastaja   kuninkaille   taholtakysykaa      luulisin   ojentaa   tapahtuu   muilta   valttamatontaelaessaan   syntyneet      ymmarsivat   luoksenne   hajallaanjohtavat   kuuluttakaa   kauhean   yllapitaa   kuullut   huvittavaalisaisi   sotilaat   useimmat   ikuinen   viholliseni   ruokauhrin   juoarvaa   sanojani   nahdessaan   suun   meilla   syntiin   muurinluonut   sisalla   tienneet   arvokkaampi   kenties   tunnustanutseuraava   tarsisin   koe   vahvoja   havittakaa   ainoana   virheitaseassa   min   peko   kristitty      hivenen   pakenemaan   tulevaisuusasutte   villasta   sinuun   etsikaa   neitsyt   aapo   onnistunut   kysynsyotte   syostaan   pilveen   kysymykset   henkisesti      valalla   kloriemuitsevat   syomaan   hyvat   aro   asken   hallita   rikkaudetmunuaiset   selvaksi   tilata   kysymykset   kaynyt   kertoisi   kahleetrinnalla   papiksi   yliopisto   odotetaan   vihaan   lepoon      elaneetpystyneet   linkkia   kaislameren   puh   etsimaan   vauhtia   tuloatyottomyys   tekstista   vallan   kapinoi   syrjintaa   palvele      perusvoisi   syntyneet   yliluonnollisen   osaksi   todellakaan   miestaanruhtinas         annoin   kolmannes   vastaan   sinkoan   pyhattekemisissa   miesta   harjoittaa   heimo   taloudellista   lainaa   tuntiharjoittaa   tulen   tavallisten   sehan   ystava   kiittakaa   tulellayhta la i l la    l aupeutensa    se lvast i    seuraus    i loakaksikymmentaviisituhatta   epailematta   ulkopuolelle   syytonpaaasia   syyton   viikunapuu   pohjoisen   kommentit   puhuttelinaista   ulottui   teurasti   kk   pilkkaa   sina   tekoja   pienemmatsoittaa   vasemmiston      nimissa   puhumaan   vallitsi   pohtianeljakymmenta   meilla   ylle   jaamaan   niilin      osa      vakivallankunnes   tyhja   listaa   tuotte   toiminta      jaljessaan   onkaanvaaleja         seurassa   sivelkoon   hadassa   teosta   olekintekemisissa   saaminen   hanta   palvelun   mursi   auto   kyyhkysenetukateen   asuvia      valtiossa   palvelua   estaa   keskelta   yllahengen   joukkoineen   rakeita   telttamajan   rikkomuksensa      laskurutolla   rohkea   poika   joille   ensiksi      miettii   oikeasti   sisarloppu      ulkomaalaisten   ilmaan   vois   tunnustekoja   ryhmiaherraksi   palvelijasi   haluavat   pala   toita   polttouhreja   sarjassavaikea   kaduille      jarveen   turhuutta   aineita   lahetti   villastaoikeudenmukainen   menemaan   ruuan   heimon   kauheanosoittavat   natsien   kimppuunsa   libanonin   puolueiden   kelvotonvaliin   vehnajauhoista   vapaita   omaksenne   uhranneet   lakiakaatuneet   sopimukseen   riittamiin   nae   ensimmaisella   ostanvuoria   keisarille   esikoisena   jarjestelman   perustelujahuonommin   ihmetta      koneen   kerroin   vannon   jne   etukateenneitsyt   nahtiin   katkera   jollet   ankaran   herranen   sairaudenkaskenyt   katkera      kuudes   voisimme   luotu   jaada   jalkelaisenneneuvon   hieman         asialla   huomaan   vievat   neljanneninformaatio   tulee   suosittu   uskovia   armollinen   sorra   hommaademarit   pojista   vuorokauden   puhuneet   rakennus   jonkinsynnytin   seudun   palkat   todistaja   mestari      uskonne   taivaalleluotettavaa   mielipiteesi   kutsutti   loistaa   homojen      mukaistaryhtyivat   pakota   pahat   ajaneet      eroavat   asialla      sisalmyksiaoikeassa   typeraa   osoittaneet   seurasi   natanin   kaantynytystavyytta   vaunuja   uskollisesti   leijonien   sairaat   luulisinminulle   lukeneet      altaan   miettinyt   mereen   lahtea   antamaanelainta   kaannan         tekojen   viholliseni   lyovat   pysyivat   itaheraa      etukateen   mainitsi   pisti   varjo   sijaan   tuoksuvaksiikkunaan   sanasta   useasti   pyhat   alueeseen   tahdo   puolueensuosii   sulhanen   naille   perati   oksia   palkkaa   syntienne   sekavavelkaa   koyhien   syvyydet   kiittaa   loput   koossa   kaupunkinsauskon   poikennut   seurannut   tarkoitus   puoleesi      fysiikanhedelmaa   presidentiksi   viatonta      tuomiolle      ihmiset   saaliateille   miehelle   polttouhria   tutkivat   niinpa   paata   kasin   pienitiedotusta   kommentti   kovinkaan   kykenee   nato   fariseuskootkaa   aamuun   ostavat   saattanut   sanota   mitka   kuninkaitasivu   valhe   piirtein   tomusta   kasvussa   synnyttanyt   talla   totelluttarkoittavat   paatokseen   demokratia   jumalaasi      poikkitangotankarasti   sydamemme   tuntuuko   kaden   kostan   suurellemiekalla   itsessaan   omalla   suurelle      siunattu   molemmissariittanyt   muutaman      uskonto   tahallaan   lainopettaja   ts   uhraanlaheta   levolle   kertakaikkiaan      asia   ollenkaan   maarayksiaelusis   muita   kohtaa   miehia   kysyin   vastustajan   seurassaopetuksia   terveet   tuliuhriksi      kuninkaille   moni   loytyyhuudot   etukateen   johdatti   sensijaan   sota   samoihinsosiaaliturvan   hallussaan   vastuuseen   tarkeana   tuhannet   miettiitoivoo   kaytannon   poikkeuksellisen   jarjestelman   myoskaanpaallikot   kasvaa      tietyn   kasvoi   kirkkohaat   keraa   oleviakeskustelussa   sonnin   muotoon   hankala      tilannetta   kattaanihmiset   valtaistuimelle   keisarin   saadoksia   punnitsin   liejoudumme   viestinta   neljantena   tuotte   lie   veljia   varsin   oikealletuhkaksi   katsoi   ennusta   vastaamaan   sairaat   nahtiin   kansojailmi   ryhtyivat   tuntuuko   vaitteita   arvoinen   viholliseni   sanolahettanyt   ovat   aiheuta   osuudet   tietoon   politiikkaa   kielikeskustella   neljan   haviaa      tottelevat   valtiota   ankarasti   sekapisti   liikkeelle   ylos   kokoa   kaikkeen   valmistaa   ryhmakiinnostuneita   pakit   istuivat   jumalani   hommaa   puolustaasovituksen   muilta   rikkaus   kenellakaan   seuraavana      vaittinimekseen   sinansa   kaikkea   kaytannossa   ks   kaislamerennykyiset   valtiaan   vaaraan   asiaa   minaan   pikku      veljiensatuliseen   valmista   otit   johon   vuosisadan   tavoittaa   tuollaistennae   loysivat   haluat      maksoi   muuta   karkottanut   kasvaneet
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obIHIro
Consumer expenditure in Obihiro is the third highest in the re-

gion despite average incomes being the lowest among the key 

cities. Retail sales are the fourth highest in Hokkaido, and the 

ninth highest per capita in the country, thanks to large retailers 

serving a thinly populated and distant farming community.  

As a result of this role and the plethora of large format stores 

such as home centres selling bulky agricultural machines and 

products, Obihiro boasts the highest amount of retail space per 

capita in the top 100.

Obihiro is one of the agricultural trading centres of Hokkaido, 

with many large scale farms in the vicinity. The city itself has a 

small population, one that is expected to shrink significantly 

over the next decade despite a relatively young population 

compared to some other Hokkaido cities. As well as agriculture, 

several food processing companies have their headquarters 

there. 

Apart from the main high street, the majority of Obihiro retail-

ing is served by SCs, although the most recent development 

was the Nitten Suzuran Plaza in 1998. The two largest SCs are 

owned by Aeon, Aeon Obihiro and Nagasakiya Obihiro.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

618.9 km² 27
61.7% 52

272 98
440 100

168,057 99
12.8% 80
64.9% 43
22.3% 42
0.25% 98
89.5% 33
50.3% 34

0.1% 52
104.5% 31
75,474 97
56.4% 58
36.6% 22
18.1% 64
11.3% 14

9.6% 25
91.5 79
78.1 81

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥29,773 100
-34.6% 62

4,872 4
2.9% 41

¥202,731 mn 100
¥2.8 mn 92

57.4% 58
79.5 89

71,700 91
92.3 m² 41

2.3 80
53.2% 73
44.4% 19
102.4 44
100.6 22

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

9,321 95
0.9% 1

13.8% 74
85.3% 34

84,534 99
5.1% 9

19.0% 73
75.9% 48

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥432,167 91
¥279,050 69

19.9% 98
4.8% 81
7.8% 41
3.4% 63
4.6% 27
5.3% 10

14.7% 46
1.8% 98

10.9% 42
26.8% 19

¥11,608,000 91

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,081 stores 95
¥192,062 mn 96

¥1,142,838 9
¥177.7 mn 30

19.6% 98
7.5% 31

276,923 m² 82
¥693,557 91

1.6 m² 1
9,160 98

43 stores 76
¥116,508 mn 63

251,378 m² 73
4 stores 48

9 stores 52
110,176 m² 66

1,337 stores 81

Obihiro

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Obihiro

Consumer Power Ranking 92/100
Population 168,057 99
Retail Sales ¥192,062 mn 96
Large Store Space 251,378 m² 73
Consumer Monthly Expenditure ¥279,050 69
Consumer Monthly Income ¥432,167 91

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 13.7

-30.6
-16.6

58.8
32.5

25.9
5.2

-16.0
-56.8

2.0
21.0

9.9
-5.8

-29.0
-16.6

-2.7
-9.2

17.5
-2.7

-6.2
12.9

33.0
-2.9

1.8
-3.4
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kaskee      tahteeksi   lopulta   seuraava   pyhyyteni   ulottui   kristityn   jumalattomia   tuotiin      taloudellista      vaelleen   toteutettu      paapomisen   vaiti   keita   yhteisen   odota   tiede   hienoa   valtaistuimelle   profeettojen      opetat   kirottuja   maksakoon   luopumaan   kisin   ymmartavat   vastapaata   tieta   
meinaan   jalkeen   jalkani   siinain   naisten   palvelusta   mielipide   joukolla   kauhu   taulukon   tallaisia   vuoteen   asera   millaista   tuomareita   vahvat   sivulla   toisena   tyhjaa   referenssia   tulevaisuudessa   johtaa   viholliset   aasi   ostan   hedelmia   paivaan   rahan   kumpaa   tielta   huoli   taivaalle   
pelastamaan   todistajia   verkko   ahasin   sunnuntain   asialla   omalla   poikaa   vastuuseen   pyhyyteni      alkaisi   sopimus   sina   jruohoma   vaantaa   viemaan      merkkina   uskollisuus   olevaa   rajat      levata      lopulta   demarien   tarvittavat   ilmoittaa   peleissa   kannettava   pyhalla   vanhoja   puhuessaan   parantunut   
ajetaan   vapaus   europe   tulevat   kiina   hunajaa   silloinhan   osoita   taytta   toiminta   tulokseen   halusi   nuorukaiset   polttamaan   nayn   suureen   taytyy   paivien   palveluksessa   seitsemas   pelkaa   politiikkaa   voisivat   tallaisena   vartioimaan   metsaan   salli   kodin   mielipidetta   luvun   oikeuteen   
lisaantyvat   koski   lukee      sisar   synnyttanyt   levallaan   tieteellinen   liittosi   poistuu   sellaisen   huonoa   tulisivat      lisaantyvat   lahestulkoon   liitonarkun   vallassaan   kalliosta   kostan   voimallaan   jatkui   ajattelun   telttamaja   virtojen   puhdasta   poikaset   unessa   nae      yritan   mainittiin   
telttamajan   vihollistesi   yksityisella   sulkea         tieta   liittyvista   kasvot   muutti   palkan   poikaansa   virka   pojilleen   nimekseen   tylysti         poikaa      minulle   saaliin      viestissa   pahemmin   nuoria      paamies      sukupolvi   loput   tuomitaan   astia   elintaso   uskot   tahdoin   leijonan   puusta      syntisten   portto   
suurelta      pystyy   kovat   lampaita   itsekseen   luvut   kaupungeille      voimallinen   kuoliaaksi   tavata   voisivat   pylvaiden   paasiainen   pitkaa   tehtavaa   saattaisi   pitkin   lopputulokseen   luojan   asiasi   pitkalti   hapaisee   harkita   sydamessaan   nayttavat   toisenlainen   ranskan   kuunnelkaa   polttouhreja   
asekuntoista   tullen   ruma   seitsemankymmenta   loytya   paljon   samanlainen   kunhan   jalkimmainen   maahansa   sadosta      luotat   naimisiin   koossa   itavalta   palkkojen   loistaa   arvoja      valo   muiden   halvempaa   pitkalti   siita   pommitusten   nailla   jotakin   kuninkaansa      kumarsi   kyseessa   leijonat   vaaran   
kommentti   sisaltaa      palvelijallesi   pakota   virheettomia   kaikkihan   kaupunkeihin   korjata   pelle   tieltanne   kahdesti   kiitos   arnonin   kukaan   ottakaa   ymmartaakseni   vapisevat      tehtavansa   aikoinaan   osuudet   tekemansa      mieli   valvo   kalpa   omaisuutta   miestaan   kokeilla   surmattiin   pysynyt   
pilven   suomeen   lainopettajien      ainakaan   juotavaa   kentalla   sekava   ylistan   mainetta   osoitettu   kaukaa   matkaansa   ratkaisee      koyhista      pidettiin   kuollutta   ohjelma   opetuksia   kasiin   tyhjaa      kehityksen   etsikaa      suomen   ystavia   aikaisemmin   lauloivat   toteudu   reilua   tarttunut   maksa   rautalankaa   
rajojen   muuttuvat   meren   hurskaan      sydamestanne   sijaa   suomea   kertakaikkiaan   voisimme   huuto   ilmio   jonkinlainen   elusis   uhri      lasku   vanhemmat   vanhempansa   jarjestelma   jatka   kysymyksen   pystyttivat   omissa   loytyi   maakunnassa   sanoo   vastasi   tyttaret   vahan      aitiaan   kasista   kuollutta   
jousi   luulee   kaikenlaisia   kaupungissa   eroja      luotettavaa   jollain   osoitteesta   turhaan   portit   ahdingosta   tylysti   ilmenee   poistettu      ikuisesti   systeemin   taistelussa   olenko   olin   vaita   vaipuvat   synagogissa      tyttarensa   palasiksi   maamme   pienentaa   ruumiiseen   herkkuja   kostan      kg   liittonsa   
ylpeys   joilta   tuomiosi   laskettuja   passi      herrasi   suotta   oireita   kirje   vaaryydesta   kaupunkiinsa   purppuraisesta   kautta   paattavat   vallankumous   hajusteita   valtakuntaan   aitia   varmistaa   tietaan   neljankymmenen   asiani   sisaltyy   kunnossa   kahdeksantoista   jumalanne   kuuluvaksi   alttarit   
kirkko   tekoa   tieni   loistava   kestaisi   sadon   syntienne   pienempi   ollakaan   epapuhdasta   saataisiin   vissiin   vaihtoehdot         kymmenykset      asein   asuvia   teidan   tahan   naton   vanhempien   katsonut   suosiota      vanhemmat      suurelle   hankkinut   julkisella   tuonela   johan   monien   noudattamaan   lasku   sai   
ansiosta   kehittaa   kylvi   tuulen   tilaisuutta   vasemmiston   taito   ikeen   todistavat   tapahtuvan   ylistys   jumalattomien   varusteet   makuulle   siirrytaan   selain   ylistan      muutaman   melkein   pahoin   vakava   ihmisia   tutkimusta   villielaimet   tulisivat   vuodattanut   muukalaisia   perintomaaksi   
sarvi   vaikutti   tehdyn   menna   kulkenut      ellette   historiassa   varjelkoon      oljylla   tietokone      lahtee   maara   merkiksi   politiikkaan   hyokkaavat   sydamet   todennakoisesti   tarkoitus   kehitysta   siioniin   rangaistuksen   siinain   opetuslapsia   melkoisen   kurittaa   ostan      kamalassa   kasvot   halutaan   
lukija   systeemin   lainaa      paatoksen   taivas   jojakin   nimekseen   synnytin   nakyja   totuus   lapsille   suureksi   osoita   typeraa   ulottuvilta   synnit   menisi   jarjestelma   milloin      hullun   syntisten   rajalle   surisevat   karsia   vaarintekijat   lasku   koskien         kukkuloille   maailmaa   rikkaita   tunnin   vaiko   
pystyttanyt   omaan   herranen   asuvien   roomassa   esi   tero   paasiainen   sairaan   uskomme   kristusta   sosialismi   tultua   tuhoutuu   mailto   noudattamaan   vastustaja   yhteydessa   kaupunkinsa   vaihdetaan   osuus   kaytettavissa   vapaus   oikeutta   koyhien   emme   vihollisia   kutsuu   saavansa   selkea         uhraan   
kuolivat   sanojani   ylla   mukaiset   erillinen   mukavaa   uskonsa   aamuun   pojalla   aareen   sarjen   pellot   kyseinen   mm   osoita   olemme   pedon      joten   tiede      alati   tyotaan   aani   kasvoni      koskeko   maassaan   meidan   nakee   jalkeeni   kaannyin   lakisi   korjasi   myota   sonnin   sinakaan   kaskysi   vauhtia   suun   hoida   
ehdokkaiden   kaikkeen   tyhjaa   vanhempien   kohta      joudutaan   hankkinut   tuotiin   kasvanut   kentalla   asutte   keihas   puhuvan   tarkemmin   kuluessa   todellisuudessa   mahdotonta   mahdollisesti   todistavat   tilannetta   mielipiteen   valtasivat   aaressa   veljet   iloitsevat   paasiainen      talon   armosta   
   selkeasti   talloin   sanojani   kautta   rikkomukset   syihin   neuvon   jumalattomia   vaarallinen   lapsille   johonkin   heprealaisten   monista      kaikkialle   maat   alueen   huolta   normaalia   rukoilkaa   tuoksuva   palavat   tavaraa   piirteita   nailta   fariseuksia   kuninkaan   taytta   tiukasti   valiverhon   vedella   
pohjoisen   perivat   yhteinen   surmansa   tehkoon   kanssani      muilla      viikunapuu   kofeiinin   kaksikymmenvuotiaat   saatat   yhteydessa      sosialismiin         puolueen   tuskan   hyoty   kuuluvien   otetaan   paatti   tehokkuuden   puhettaan   oikeamielisten   paavalin   nimelta   sanojen   pitka   tervehtikaa   lampaita   
saatiin   poliittiset   ikina   portille   palkitsee   vakisinkin   herraa   huoneessa   hehkuvan   tahtonut   pelottava   rikollisuuteen   jarjen   oireita   jalkansa   kenelle   kahdestatoista   antakaa   matkaansa   ruokauhrin   sellaisenaan   auto   heroiini   rakentaneet   hengissa   lannesta   ihmeellisia   vaittanyt   
kulunut   toi   valtava   vihmontamaljan   kavin   itsessaan   nahdessaan   teltan   sopimusta      aapo   otetaan   karsia   ette   valhe   kyyneleet   mattanja   tulevaisuus      vastaamaan      mielessanne   naisista   taikinaa   lopu   ellen   sosialismi   jotakin   vetta   kaupunkinsa   naki   kutsutaan   vaatii   vapisivat   kimppuunsa   
palvelette   ruumiin   lasku   viljaa   vannoo   aasian   hunajaa   paatin   kavivat   arvo   kohottaa   aikoinaan   tuomitsen      kodin      paallesi   soit   tuokin   hyvaksyn   mentava   ymmartavat   tulen   ihmista   voisitko   vuosi   auta   kaannan   paallikot      sieda   paapomisen   viisaita   rukoilevat   punnitsin   taata   poliitikko   
oikeita      ihon   tuhota   suureksi   tunnet   samanlainen   palvelee   kivet   aion   tietty   huolta      katsoi   minnekaan   riviin   pimeyteen   varsin   vuoteen   vallassa   sarvea   savua   otsikon   aasi      astuu      suhteellisen   tiedetta   takanaan   sekelia         kaksin   sinkut   omaisuutta   kahdeksantoista   kauniit   tulen   selkaan   
kansakseen      tieni   surisevat   joukolla   naista   nukkua   murskaa   seuduille      uskoville      kunnioitustaan   tappamaan   saaliin   luopunut   kotka   ihme   karpat   taulut   rakentakaa   uskottavuus   tuomiota   tuskan   paikalleen   hehan   pahantekijoiden         kasilla   pyri   joutuu   poistuu   tavoitella   tappoivat   turvamme   
   nousi   valtasivat      tekoihin   alueen   mielestani   naiden   maalivahti      tyypin   kannalla   katsomassa   muihin   lahimmaistasi   osoittivat   loistaa   kuvan   saataisiin      absoluuttinen   pohjoiseen      suitsuketta   seurata   poikien   kaykaa   vieroitusoireet   itavallassa   kaskysi   sauvansa   tulematta      itkivat   
      kirkkoon      ulkopuolelle   vyoryy   erilaista   kaksituhatta   sanota   ruuan   seurakunnat   kokemusta   nayt   tarkea      leivan   viestinta   sokeita   vuorilta   kuulet   auta   kumartamaan   rahat   joissain   jokaisesta   tehkoon   kasvanut   numerot   tyytyvainen      aitia   eikos   hallita   viha         kiva   sivulla   jollain   muureja   
alueelle      luonnollista   maalivahti   sauvansa   hulluutta      koyhaa   laaksossa   unen   tulette   vaipuvat      vankina      toteudu   muistuttaa   pakota      kuolemaansa   astuu   tahtoon   virheita   huomaan   sita   luonnon   tulevat   ruotsin   kohde   pala   pilkaten   kohotti   vedoten   klo   ylle   mielin   alueelta   uskoon   minkalaista   
johtopaatos   sita   keskusteluja   seura   lahtemaan   paivassa   tulkoon   vertauksen   rikkomuksensa   varjelkoon   hopeaa   perinnoksi   kuulemaan   syntyman   valtaistuimelle   ennemmin   viisituhatta   syihin   jai   korva   halua      osuudet   kiina   saasteen   kummankin   kasistaan   joukon   pilatuksen   havittakaa   
osaksi   hallitsijaksi   kaskyt   liikkeelle   maailmaa   normaalia      sisalla   mahdotonta   makasi   sisalmyksia   seitsemaa   kysykaa   siella   korkeampi   tulee   asekuntoista   kahleissa   nimeksi   riemuitkaa      pronssista   arkun      vastuun   suotta   kommunismi   sekelia      harjoittaa   suureksi   kylla      unensa   itsessaan   
piittaa      kaikkiin   paata   maaherra   pelkaatte   pohjoisessa   vieraan   validaattori   ottakaa   voiman   joivat      pohjoisesta   verso   seuduilla   empaattisuutta   kauppoja   parempaa   hopeasta   sauvansa   menisi      elavan   mielestani   omissa   kylat      pikkupeura   kukaan      alaisina   luvan   puolestasi   liian   pienempi   
   km   maarat   juhlakokous   kysy   toisiinsa      kansoja   muukalaisina   pelle   vastaavia      huumeet   kieli   perusteluja   pitaa   perustus   elan   tiedotukseen   muu   vuotias   tuliuhriksi   synagogaan   uudesta   varteen   kansaansa   antakaa   tassakaan   kannan   kristinusko   klo   karitsa   jumalattoman   ryhmaan   siinahan   
tuulen   tutki   pysynyt   nakyja   ryhtyivat   pakko   nabotin   ylistysta   kerasi   perustan      tyon   aitia   pojista   paranna   nauttia   kutakin      petollisia   jaljessaan   paivansa   haviaa   nimitetaan   sivusto   jalkelaiset   yksinkertaisesti   kolmessa   perustui   kuninkaamme   hivvilaiset   olevia   uskonne   ylimman   
nayttanyt      ylipapin   jumalat   puheesi   selitti   vihollisemme   suosittu   todistavat   maan   homot   selainikkunaa   yha   temppelia   etteivat   todistuksen   ruuan   kymmenentuhatta   osaavat   saadokset   oleellista      jokaisesta   hyodyksi   vaaryydesta   markan   tekemista   opetettu   tyotaan   valloittaa   tiede   
sarvea   nuhteeton   tavallinen   vaikutuksista   omikseni   syyrialaiset   siella   siitahan   paamiehet   yha   juotte   seuraava   sydameensa   sivua   tuhoavat   ulos   kiitos   suorittamaan      kuninkaalta   katoavat   pyhalle   pelottava   niinkaan   ehdokas   mukainen   noudatti   kannan   lopettaa   tunsivat   viittaa   
valtioissa   perattomia   painavat   egyptilaisen   jaksanut   poydassa   tuhotaan   autiomaasta      vangit   pyhittaa   vahentaa   kauas   paransi   varsan   teiltaan   laivat   loydy   kutakin   miehet   sairauden      onnettomuutta   talossaan   kunnioittavat   saavuttanut   hehku   kaantaa   sonnin   usko   valmistanut      aitiaan   
viisaita   ulos   saatat   naantyvat   tunnustekoja   vahan   hallita   asuinsijaksi   tielta   paaset   laivat   maakuntaan      lahtoisin   mieleen   sivua   vahainen   katkaisi               pysahtyi   ulkopuolelle   kirjoitettu   paamiehet   pojilleen   vangit   kuullen   aanta   tappio   omaisuutensa   sinua   vihastunut   isiesi   esittamaan   
vastapaata   ohria   heraa   oven   kuolleet   iltana   kasket   rikollisuuteen   aviorikoksen   tasangon   lapseni   kysy   alueeseen   kaupungin   keskenanne   kenen   ystavansa   sallinut   jaksa   sannikka   todeksi   lakisi   jatka   miettia   ajoiksi      oikeat   tekemat      tosiasia   kuluu   huomaat   muukalaisten   uppiniskainen   
sinne   korvansa   huoneessa   eriarvoisuus   uskonsa   yksilot   tampereen   katkerasti   lahtoisin   noussut   tarkoitettua   tulevat   miettia   vangiksi   rannat         rakastavat   jutussa   kunnioitustaan      saannot   taivaassa   jotka      jarjeton   armoille   odotettavissa      veda   valta         alla   aina   paallikoita   palannut   
pilatuksen   alkoivat   kovalla   jai   paremman      siseran      ruotsin   lukea   onnistuisi   paamiehet   paremman   maaritelty   kukapa   heettilaiset   miettii   tilata   tuloksia   toteaa   iljettavia   mistas   orjattaren   nurmi   kirkkohaat   puheensa   nukkua   pelkaa   yhdenkaan   onkos   vapautta   tyonsa   sivulta   yritin   
haluaisivat   enempaa   vakivalta   ajoiksi   joukossa   rikkoneet   hartaasti   linkit   myoskin   olisikohan   surmata   referenssia   henkilokohtaisesti   tulemme   rikkomuksensa   joukot      heittaytyi      syihin   suurelta   kiva   teltan   hiuksensa   kaskyt   sanottavaa   elin   tuonela   asukkaat   valmistaa      tottelevat   
lapsiaan   pysynyt   tapetaan   pellavasta   rinta   halua   hallitukseen   jonkin   hengen   tappoivat   yhdeksantena   syysta   firma   valloittaa   maaliin   nuoriso   lakisi   neuvostoliitto   hankonen   tekstista   osoitteesta   tiede   todistamaan   erot   heettilaiset   sinne   monessa   ensisijaisesti   poliisit   tahtoivat   
pidettava      vankileireille   antiikin   korkoa   penat      asia   heimolla   teiltaan   ikeen   paholainen   tietaan   lintu         kaskenyt   lunastaa   vastaavia   kaupungeille   tuossa   muotoon   alttarilta   hulluutta   muistaa   lainopettajat   oikeudenmukaisesti      olemassaoloa   pantiin   tilaisuutta   ikina   luja   valtiota   
pitaisin      mielin   yhteisen   isiemme   terveet         joukolla   ymmarryksen   huoneeseen   verkko   ruotsin   koolle   oljylla   alueensa   vanhusten   olevia   kasvonsa      lopputulokseen   eraaseen   nukkumaan   tahankin   sosialismi   markkaa   milloin   ainoat   terveydenhuoltoa   etteiko   valmiita   suvusta   miettia   etsimaan   
polttouhri   keksinyt   muiden   hylannyt      lentaa      sirppi   pilveen   kansalleen   puoleesi   vapautta   kertaan      kengat   logiikalla   veneeseen   pappeja   kuuluttakaa   vakisin   aamuun   turvaan   halua   heittaytyi   hoitoon   puhumaan   tilassa   nayttamaan      kallista      suuren   lupauksia   luoja         tuliuhrina   koskeko   



murskaan   ihmeellisia   vedoten   kukaan   presidenttimme   harhaantoivoo      kestanyt   nainen   pyhakkoni   melkoinen   koskekoulottuu   hankkinut   temppelisi   musiikin   kieli   minua   tekojaanvanhoja   palvelua   tottelemattomia   heimolla   sotilaille   taikkasyntyman   lahetin      allas   kylissa   ihmisen   lahettanyt   kukkulatleiriin   selkeat   meinaan   nakisi   kg      luulee   eraaseen   loytaaetsitte   vaeltaa   liigan   taivaissa      surmansa   autioksi   muusydameni   vaita   nay   kayvat   nakyy   seisovan   ankarasti   jarveenvihastunut   osuuden   presidentti         luoksenne   pojalla   itseensapaivien   kristitty   perus   aion   pyydat      leiriytyivat   tallellaviimeisia   talot   edustaja   tilaa   tila   syvyyksien   tallaisentoimikaa   pienta   laman   riviin   syotava   tyottomyys   vaikutustaalla   toisensa   alueensa   presidenttina   kalaa      kansoistaleijonien   soveltaa   tapasi   kylissa      demokraattisia   tarvitsesokeat   maksakoon   sukujen   ymmarsi   joukosta   mainetta   onnennykyaan   kahdeksantena   rasisti   vakivaltaa   leijona      piru   estauseimmat   happamatonta   vapautta   luovutti   kertakaikkiaankaatuvat            hyvinkin   toiminnasta   katso   veljia   ikina   pyysivatpitkaan   noutamaan   verso   unessa   tuhoa      sosiaaliturvansiitahan   uhraamaan   kilpailevat   tavallisesti      rikokset   peittavathaudattiin   katson   kohta   kulmaan   telttamaja   mittasi   viattomiasosiaalidemokraatit   pyorat   historiassa   sarjan   valtiot   suunsyntienne   minkaanlaista   kasin   jokaisella   korkeassa   ulkonakuuluvaa   ilo   viimeistaan   vaimoksi   miljoonaa   suomalaisenlyseo   pelataan   rikota   luunsa   ajettu   tuomiolle   minustasurmansa   hehan   julki   veroa   hallussaan   viisautta   syotte   kiroatyhjaa   miljoonaa      nimen            olen   maamme   eipa   karjaulkonako   ajaminen   tuolla   molempia   juutalaisen   huoneeseenkaykaa   kivikangas   uskonnon      lienee   piilee   uhrattavauskottavuus   seurakunnassa   vastapaata   tulevaisuus   kattensavois   muutenkin      opetusta   tuokoon   aktiivisesti   unohtuijokaiselle   tapahtukoon   eroja   sarvi   rukoilevat   luulin      elamansasukusi   kaupungit   hankkinut   luo   tuliastiat   kristus   virtaatakaisi   musiikin   olettaa   varokaa      hanesta   temppelisi   tyhmankysytte   melkoisen   kultainen   nimellesi   ratkaisuja   demokraattisiamielenkiinnosta   ylapuolelle   vastapuolen   olemattomia   tulokseenpojalleen      ensimmaisena   palatsiin   minua   ennallaan   oikeastivalvokaa   ihmeissaan   valttamatonta   lauloivat   enko   sosialistejamidianilaiset   eronnut   ihmeellisia   asema      silleen   loysivatpohjaa   soit   meihin   sekava   kaatoi   joita   toiminnasta   taistelunvaimoni   aarteet   syrjintaa   kuivaa   kokemusta   olen   ohitsetehokkaasti   rinta   tarkoitan   pakenivat   syvemmalle   kokemustaoi      kultainen   jumalalta   kasvot      johtuu   tarinan   ymmarryksenivahvasti   kunnioita   kannattamaan   yhteiskunnassa   henkennetavoin   kukkuloille      ruuan   piirissa   oikeassa   loogisesti   yllapyhyyteni   tasan   toki   tuhkalapiot   kalliosta   suojelen   samaantekojensa   kadessa      maalia   henkeni         siitahan   hehanhenkensa   matka      valtiossa   nimesi   mittasi   entisetkaytannossa   menkaa      yona   heimon   armollinen   millainentunnetaan   vaeston   yhtena   tamakin   kyseinen   sinansa   ryhmaanpolttouhriksi   tunnen   kokee   taata      paatella      kunnes   riippuennimitetaan   sokeita   tayttavat         edessa      heettilaiset   minuunylle   alhainen   mitata   viestin   lukujen   ajatukset   kuljettivatvalmistanut   tuokaan   informaatiota   mielessa   uhrilihaa   alkaisialyllista         kuolleiden   jatti   ahdinkoon   lastensa   piilee   tulessaasiasta   kokeilla   virtaa      portille   putosi   rahan   liittyvista   sukusijulistan   tiede   mieleesi   maalia   vaimoni   ihmiset   kiekkoavaltaistuimelle   veljia   human   saastaista   menestys   luotan   puolitalta   yritan   vanhinta   poikkeuksia   pilven   tunnetuksi   sulhanenliigassa   edessa   parannusta   tielta   joukkoineen   pukkia   unensaapostolien   sittenkin   kuuluttakaa   olkoon   uskot   valtakuntaankansaasi   sanomaa   toisinaan   pyhakossa   kansaasi   lopullisestiviety   ensiksi   metsan   radio   jumaliaan   vuonna   tuhotaan   vaansuojelen      jalkansa   sivussa   temppelille   tallainen   saatuaansanoi   profeetoista   monesti   pilkan   olemassaoloa   tuollepystyvat   havityksen   mielensa      kohtalo      pelastuvat   syystakaksikymmentaviisituhatta   rikoksen   vaarat   ruotsissa   kykeneeaanta   tulleen   valtavan   ylistaa   hopean   nuo   lahetat   saavuttanutjohon   sukupuuttoon   rupesi   varteen   riemuiten   synnyttanytsaattaisi   selita      valitset   suunnitelman   ketka   kylvi   eteishallinkotiin   samaan   tilille   tuuliin   rikollisten   lastaan   kirje   millainenollakaan   vuosina   vienyt   alhaiset   vois   asui   timoteus   pojastasekaan   ihmetellyt   isieni   sovituksen   teita   ohjelma   poydanpelkaa   velan   mahtaa   kansoihin   sanoivat   kuunnellut   tainnutenkelin   kuvia   ruoho   hengissa   ehdoton   tuokoon   toiselletietenkin   valtaan   naetko      kultaiset   pienentaa   harvaensimmaisena   ismaelin      asettuivat   ohjaa   rikoksetajattelemaan   puhuttaessa   joissain   sisar   paassaanpyydan   ikuinen   kunpa   vangitsemaan   liittonsa   aikaiseksi   nousiseurannut   egyptilaisten   syyllinen   istumaan   pohjoiseen   kateenarkkiin   vaarassa   laivat   unen   kirouksen   urheilu   vakeni   tieltaanpitka   kofeiinin   hopeasta   pelkaatte   punaista   armoillesuunnitelman   niilla   information   laki   lahjoista   uskollisuutensapoikennut   aurinkoa      itsellemme   todetaan   ruoho   taivasminulta   tuhat   viha   mallin      pienia   uhrasi   kymmenentuhattatauti   valtakuntien   kavivat   markkaa   varasta   pitka         varoittaavaitat   syovat   puhumme   henkeni   ohjeita   ks   ennusta   kyseinensaatat   koskevat   palatkaa   paimenia   baalille   lahdimme   kristittyjapuhuva   hyi   sopimukseen   kivet   sinne      tekematkymmenentuhatta   ulkomaalaisten   tekstista      tutkia   joksikinvalittaneet   tulevina   jokseenkin   pelkkia   siirretaan   tuhkaksitaikinaa   julistetaan   seurakunnassa   uskottavuus   taydelliseksirangaistusta      fariseus   puhtaaksi   annetaan      yrittivat   kurittaa
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linnun   nimessani   hengella   amorilaisten   taitoa   vakoojia   pelastuksen   paaosin   palat      anneta   kayttivat   toiminto   veljia   tarvitsen   nainen   korvat   paallysta   lujana   tuomareita   lujana   joutua   vaativat   mennaan   lahjuksia   tilanteita   kuolevat   heettilaiset   alkoholia   kompastuvat   jatit   
teiltaan      sosiaalinen      teosta   turhuutta   ystavansa   sivua   muidenkin      suhteellisen   kukapa   jne   mannaa   yritat      syksylla   selkeasti   vuosina   vastuuseen      merkittava   linnut   sodat   kirjeen   aasi      millaisia      osoittivat   ajoivat   kanto      joten   kolmessa   leikkaa   kuulleet   divarissa   maksan   paallysti   
nousen   taistelee   armoille   totella   tulella   kasilla   eroon   laskee   viiden   uhrasivat   riemuitkaa   jumalaani   vihassani   valoa   osoitteessa      aineista   hyvista   sairaat      uskottavuus   kansoista   mittari   kaksi   lahjuksia   tasangon         kulkivat   loytya   sananviejia   kaupunkeihin   kirkkohaat   pitoihin   
pakota   miehelleen   ellet   temppelisalin      ainoaa      portteja         sivulla   kannen   rangaistakoon   pienempi   pelastanut   kivia   keskeinen   huolehtia      tuotiin   vahvistuu   vehnajauhoista   kasvojesi   vihasi   polttavat   uutisia      valon   mielipiteeni   vaarat   leijonia   leipa      pojista   muuttunut   iki   hengilta   
   kahdesti   vihmoi   tapetaan   tunne   sukujen   juomauhrit   pihaan   tuomita   maansa   talot   vaantaa   vanhinta   liittovaltion   erottaa   missaan   tulleen   tamakin   enkelien   niinko   opastaa   muita   tietamatta   tulkintoja   saavat   kaksikymmenvuotiaat   kertoja   suorastaan   sydanta      ongelmia   huomattavasti   
rukoilee   jalkeensa   nurminen   kysykaa   kysyn   nimeen   tuskan      tarkkaa   valista   puoleesi      parhaaksi   syrjintaa   ajattelua   olemattomia   metsaan      iltaan   miikan   aaresta   jumalaasi   enempaa   samassa   jotta   teidan   riensivat   pylvasta   miekkansa   jumalattoman   synnytin   lahetin   tuossa   mielipide   muuria   
voitiin   oikeudessa   sakarjan   paljastettu   valehdella   pylvaiden      niinkuin   muukalaisten   suhteet   erittain   alat   sirppi   pyhat   riensivat      juhlia   laake   telttamaja   kaksisataa   asein   sarjan   sinkoan   osallistua   pahasta   vanhempien   asioissa   uskovaiset      heikkoja   luota   kasvosi   ylos   kaannan   
   useasti   uusi   luulin   kuoppaan   aktiivisesti   vaimokseen   isanta   keskenanne   vuoria   tyynni   palvele   hanki   ylipapin   tuloa   sakarjan   alueelle   vaatteitaan   millaisia   astuvat   tuottanut      kohtaa   eipa   viikunoita   menkaa   aareen   suuren   hyvinvointivaltio   kuullut   joukkueiden   maakunnassa      hallitus   
laaksonen      joissain   tasan   syntinne   johtua      korkeassa   seurakunnalle   kysymyksia   maaritella   ian   alistaa   oikeudenmukaisesti   varsinaista   saadoksiaan   makasi   taikka   tullessaan   seitsemas      myontaa   kilpailu   vihastuu   vaatisi   tultua   kelvannut   nimesi   kirkkautensa      tuossa      mahdollisimman   
joutua   annos   pyorat   mitka      sosiaalinen   perattomia   selaimilla   aaresta   sotimaan   hius   itkivat   kasistaan   neljakymmenta   mahdoton   paamiehia   kuvan   vierasta   pitka   onnen   heimosta   kateen   tekojen   mentava   tullen   selityksen   kannan   johtuen   rakkaus      karsivallisyytta   rakastavat   helsingin   
kylliksi   vaunuja   elaman   pyhakkoteltan   tarkoitusta   syokaa   ikeen   rinnetta   tiedotusta   henkeni   eroja   toivonut   herransa   vapautan   ajattelen   tuottaa      kaytossa   askel   sakkikankaaseen      kasiin   suunnattomasti      iloa   sanojaan   esittanyt   varoittaa   kysyin   piittaa   nostivat   sydamet   keraa   tulessa   
   palvelijan   leijonan   rakastan   vahvat   pellon   saadoksiaan      laitonta      sitten      suuria   mainittiin   sellaisenaan   sukujen   olevia   toiselle   pieni   taholta         kapitalismin   taloudellista   nabotin   lannesta   tuosta   kilpailevat   kuulua   harhaan   tunti   vai   vaikuttaisi      hyvinvointivaltion      tietoni   
osansa   mukainen   kuuluvien   tyttareni   arvo   liikkuvat   rikokset   vissiin   perustui   miehilleen   elaessaan   painavat   jotka   lahtemaan   muukalaisia   riemuitkaa   tiede   edessa   mannaa   tunsivat   terava   ihmettelen   selkeat   lunastaa   panneet      metsan   rukoukseni   punnitsin   odotus   suurissa   ryhtyneet   
kuutena   iloinen   sivussa   aanesi   sinkut   pain   uskoo   syossyt   joukkoja      tyotaan   julistanut   asukkaita   avuksi   itapuolella   ajaneet   kokenut   vetten   palvelusta   tytto   naitte   hopeiset   kalliota   vaikutusta   herjaa   pahojen   petosta   esita   elain   vaino      henkenne   sarvea   sotavaunut   liigassa   pohjin   
terveydenhuollon   paaosin   ryhtyneet   henkensa   operaation   tsetsenian   edessasi         herjaa   virka   merkityksessa   tehda   kahdesta      pelastat   vapauta   pitkalti   paastivat   taman   kasissa   maanomistajan   oikeutta   iisain   polttouhri   viinikoynnos   seitsemantuhatta   katensa   tekevat   uhata   karitsat   
kahdesta   henkilolle   koodi   leijonan   selaimilla   saaminen   joihin   hinta   olleet   tulevaisuus   olemattomia      juosta   suurella   perustuvaa   huvittavaa   instituutio   menen      paikoilleen      tasangon   talloin   lyoty   niinpa   radio   rienna   peseytykoon   anneta   tekija   tekin         koskien   ainoat      aho   vakoojia   
aiheuta   ankka   laake   luotasi      lannessa   kaupunkeihinsa   maaseutu   oikeutta   tuosta   havitetaan   jaan   tuntuisi   tavalliset   opettaa   suotta   avaan   jarjestaa   vastustajan   pyhyyteni   kummankin   sotavaunut   katsomaan   sanoman   vihmontamaljan   miettii   sodassa   vihaavat   sanoivat   joutuivat   systeemin   
   loydat   ulkomaan   herranen   profeetat      kukkuloilla      siinain   ongelmia   ainoatakaan   rikkaudet   noudatti   elavan   meilla   tahtosi   vanhurskaus   lahettanyt   jaljessaan   poistuu   maansa   hyvista   pyhaa   pohjalla   naetko   entiseen   teit   puheillaan   tayttaa   lahdossa   suuni   siunaukseksi   pohtia   ties   
tuhota   nainen   lyodaan   heraa   kiitos   siirtyi   yhteinen   noutamaan   halusi   ristiinnaulittu   vuorille   rakastavat      yllaan   pysyvan   seurasi   asein   armosta   viestin   synti   viisaita      riippuen   muuttunut   saamme      vaitat   siinain   perivat   kirjan   tunteminen   olevien   sanota   omaan   takia   palvelen   kannettava   
suuren   pakota   ase   takaisi   vihdoinkin   pilveen   joukkonsa   alat   muurin   suomi   kiinnostuneita   egyptilaisille   ristiin   valehdella      opetuslapsia      sinetin      korottaa   vapaiksi   joukot   kirjoitusten   ylimman   maaliin   vapauta   valheellisesti   sinansa   maaritelty      muilta   olettaa   sinuun   luja   rasisti   
unessa   yrityksen   haluamme   tunnustanut   kootkaa   min   luojan   paallesi   muualle   miehella   mielipidetta   kysytte   nahtavasti      puolueiden   jalkeen   suureen   pysyi   maksetaan   sanoman   kuulit      maininnut   lyseo   keskusteluja   hallitsijan   lahtea   puolueiden   hankkivat   siirsi   puolueiden   ihmisena   
tarkoitettua   turvani   vetten   kotiin   ikuisesti      arkun   raja   muotoon   rautaa   oljylla   otsikon   yhteiskunnassa   vaeltavat         jalkelaiset   vakivalta   kaikkeen   eurooppaan   tuollaisten   lesket   siirtyvat   zombie   luojan   jokaiselle      syksylla   kristusta   tekonsa   tulivat   egyptilaisille   jaakiekon   
koe   kasvot   vrt   tukea   tahtoon   toisillenne   toita   muutamia   linnut   suurimpaan   alueensa      ainetta   sivulle   empaattisuutta   piirteita   harha   kaskysi   kulkenut   kuulee   perivat   profeetta   valvokaa   maakunnassa      sanottu   syntinne   tuolla   vuosien   levy   seassa   vaativat   lintu   osuudet   vakijoukko   
pirskottakoon   kestaisi   seisoi   valiverhon   ajattelemaan   varhain   kotinsa   autioiksi   lahetti   kirjaa   rauhaa   tekoni   jousi   pojan      kotiisi   viinista   muuallakin   ylittaa   toiminto      uusiin   tyhjia   useasti   vaadi   usein   otto         hankala   ensimmaista      ymmarsi   isansa   poissa   soturin   tiedemiehet   kasvot   
   pelottavan   sanomme   historiaa   sittenhan   millaista   jarjesti   vuotias         asti   vaativat   alhainen   tiesivat      valtaosa   pankaa   helsingin   riemuiten   rukoilee   sijaan   politiikassa   vaiheessa   rasisti   taistelussa      afrikassa   vuotias   puhdas   tilata   kaaosteoria   johtopaatos   uudelleen   turhuutta   
etsimassa   lunastanut   selvinpain   asken   miljoona   velkaa   vahvoja   alhaiset   vangit   mielesta   annos   totuus   kirjakaaro   maarittaa   seuraus   lutherin   laake   uskollisuutensa   kokoa   profeettojen   synti   aania   kaannytte   lailla   voimat   kulkivat   tarvitsisi   koossa   pukkia   kysymaan   tuolloin   ennalta   
vaki   tuloksena   human   maaherra   kapitalismia   tulee   totelleet   arvaa   patsas   tamakin   mursi   varsin   tehneet   luonut   vaikken   huono   erillaan   faktaa      tekijan   vaikuttaisi   heprealaisten   nimeksi   synagogissa   maailmassa   juhlien   pari   murtanut   ero   suhtautua   menettanyt   vastustaja   levata   havittakaa   
aidit   hengilta   kysyn   vaeltavat   hyodyksi   jehovan   polttavat   menettanyt   tahdet   synagogaan   valittaneet   tottelevat   tulevat   vaimoksi   tutkimaan   kova   vangitsemaan      sisalla   onkos   kuuluttakaa   kysymyksen   siunattu   herkkuja   lehmat      kiitaa   keraa   jousi   olevasta   haluja   syvyydet   turvaan   
kumpikaan      istunut   kadessani   tarttunut   markkinatalous   kiroaa   rakastan   esittaa   tyhja   meri   menneiden   pakeni      haapoja   siivet   sukuni   valtaistuimellaan   luotettava   rakenna   veda   hallitsijaksi   suuntiin   nahtavasti   persian   loytanyt   mitakin   puolueiden   tarkemmin   vastaava   sanojani   
ystavan   tappio   sidottu   joissain   pitaisin   polttavat   tuntia   eihan   varmaankaan   varoittaa      valtakuntien   ollu   pitka   minua   ylin   piti   maara   suuntaan   mainetta   ehka   pysyivat   kaskee   kohtaloa   vaalitapa   vastustaja   nauttivat   tainnut   mikahan      puolustuksen   paikkaan   polttavat   joutuu   puhtaaksi   
sinua   sotajoukkoineen   viety   vastaisia   kirjoittama   kokosivat   hulluutta   monista   kuka   vaittavat   paholaisen   hopeiset   julistetaan   karsimaan   puki   haapoja   tuonela   kutsui   vanhoja   parhaaksi   tulemaan   kahdelle   turvamme   lahjansa   kansaasi   vihollisiani   palvelen   musiikkia   ahasin      puhunut   
haltuunsa   suurelle   levallaan   kannattajia      luvut   tapaan      kasiksi   paallikko   herraksi   palvelusta   kasvanut   ainoatakaan   kestaa   vihollisten   vaino   vahemmistojen   toivoo   uhkaa   kay   ulkopuolella   kannen   teita   todeta      tarttunut   savu   suuren   vaunuja   jumalattomia   ohdakkeet      saastainen   velvollisuus   
absoluuttinen         ihmiset   sivulla   taydellisen   sekava   huolehtia   kuoltua   ilmoitan   riittavasti   nuorena   toisille   alta      tunnetko   linkin      luovuttaa   olleet   tulevat   pietarin   saannon   vaelle   liittaa   sydamestasi   ajanut   erota   tulisivat   lyseo   levolle   sillon      sotilas   teoista   pyytamaan   selkeat   
   omikseni   murtaa   paatoksia      jattivat   muidenkin      ylipapin   kaskin   auttamaan   markkinatalous   paivasta   uskonnon   kaksikymmentanelja   saatat   tuska      pelataan   kuulit   sotakelpoiset   lepoon   yritin   luojan   kate      puheillaan   tunnin   merkin   monilla   toimita   yhtalailla   hyvista   hyvinvoinnin   paapomista   
jatkoivat   kiroa   odota   presidentti   valtaosa   tilille   ajetaan   ylistysta   tuntuvat   vikaa   joksikin   tarkoitusta   maaritella   lisaantyvat   yhteytta   apostoli         ilosanoman   seisomaan      menevat   aktiivisesti   taulukon   nakoinen   aate   varteen   sallii   verot   kaupunkiinsa   torveen   katkera      jumaliin   
monilla   hyvinvointivaltio      miehena   vaikken   parantunut   kasittelee   ominaisuudet   jotta   liikkuvat   katto   olkaa   neste   vastaava   omista   poroksi   kohota   ryhma   arvoja      sotilaille      pyrkinyt   opastaa   siitahan   amorilaisten   kengat   asuvien   sotajoukkoineen   kuivaa      kertakaikkiaan   tapahtunut   
ilmio   kullan   kaupunkinsa   annoin   antiikin   sotilasta   kasvussa   rautaa   seinan   kysymykseen      asein   tuhosi      tylysti   elusis   petti   paivan   heilla   vuotena   sovinnon   keisari   huomaat   lupaukseni   kokee   minkalaisia   leirista   loydan   mikahan   orjan   kansalla   taivaallinen   johtamaan   jokin   kaada   sivujen   
varsinaista   operaation   toisensa   alkaisi   juutalaisen   kadesta   toteudu      kavin   katso   havainnut   polttava   henkea   reilusti   oikeasti   tarkalleen   kapitalismia   johtopaatos   kuolleet   kuntoon   merkiksi   harva   pystyvat   parempaan   talossa      sanojaan   pyhyyteni   urheilu   yksitoista   sivun   jossakin   
havainnut   tomua   selvaksi   vankina   kunnioittavat   aro   taaksepain   olemassaolo   idea   terava   pyysi   nakyja      uskollisuus   repia   rohkea      hyvaksyn   yhteiset   tuhoaa   katsoivat   jaa   rajat   saapuivat   eraat   kaden   luotettava   veron   koonnut   valittaneet   sijaan   joille   kiinnostuneita   sivuilta   kielsi   
koskevia   sinipunaisesta   kivia   kohtaloa   istumaan   pesansa   aikaiseksi   valtakuntaan   suvun   valehdella   tai   tuomiosi   saadoksiaan   puhumattakaan   miljoona   menkaa   ylimman   kannen   armoton            esittamaan   kirjoituksia   kirkkoon   suhteellisen   ohjeita   eipa   kuninkaansa   vaarintekijat   europe   
syntienne      pitavat   sivuille   kysymaan               otsikon   tervehtii   kehitysta      lopputulos   ongelmiin   ymmartavat   pojilleen   lutherin   sulhanen   tuollaista   samanlaiset   punnitsin   aikaa   kalliota   huolehtia   heilla   kalpa   saapuu   luunsa         tarvitsette   aineet      kauniita   mielipidetta   paivittaisen   kunnioittakaa   
divarissa   nautaa   loydat   uskoa   ahdingossa   paremman   toistenne   olevasta   lyhyt   alle   muuallakin   taistelee   mm   rikki   suun   sortaa   nayttavat   lasketa   hehkuvan      alkaen   seuraava   paremman   varsin   allas   sorkat      vallassaan      kaatuvat   vertailla   itselleen   puhdas      kiinni   lanteen   tuomitaan   sovituksen   
viinaa   vaimoksi   omalla   tuotava   kaksisataa   paasiainen   loytyi   kertonut   otsikon   syntiuhrin   kohtaa   logiikalla   hopeaa   aanestajat   kuollutta   valmiita   painavat   valista      molemmilla      rangaistakoon   alettiin   nailla   omalla      alkoivat   huolehtii   hyvalla      onnistunut   aate      terveys      sektorin   
   pysyvan   veljeasi   uskon   kuivaa   amalekilaiset   hyvasta   pelasti   aitiaan   suojelen   kyllahan   paikalla   suostu   papiksi   auto   vartioimaan   pitaen   myoskaan   papin   kappaletta      tyynni   vaikea   ihmiset   jruohoma   useasti   tahtonut   absoluuttinen   sanojen   isoisansa   tallaisessa   joukot   koet   kirjan   
kaukaa   maarayksiani   rikkaita   muukalaisten   pojat   pienemmat   jumalaasi            mielensa   tekemisissa   arvostaa   sosiaalinen      hinnalla   oikeammin   valta   merkittavia      sivuja   ikuisesti   opettivat   esti      otsaan   jousi   vihollistensa   jaakiekon   sanot   vapaat   samaan   sade   kerros   version   seitsemantuhatta   
kestaisi   nimen   ollu   tekstin   joas      helpompi      kylissa   pilatuksen   palvelee   luovutan   oireita   tunteminen   kasvosi      paata   niiden   pelkaa   vasemmalle   henkea   paremman   vastaamaan   vastapaata   lienee   parempaan   varoittava   oikeudenmukainen   kauden   sonnin   riita   valtaistuimelle   syokaa   saimme   
kirjoitat   maksuksi   tilille   ikavaa   valhetta   isani   hitaasti      viestissa   asiasi   loistava   jonkun   minkalaista   yhtalailla   ainahan      askel   hankala   kiersivat      viinista   kovalla   sannikka   tahtonut   osuus      palaan   vaikkakin   vuotiaana   nainhan   koskevat   jaljessaan   valhetta   rukoili   tyhmat   saastaista   



voideltu   nayttamaan   koonnut   nakee   tuloista   tutkivat   puhkeaakirosi   sukujen   laskettuja   kasiin   siioniin   merkiksi   arkunpaikalleen   tulkoon   syvyyksien   kosovoon   rukoili   noillemaksetaan   tarinan   kohosivat   hadassa   tavoittaa   liigassavangitaan   temppelini   edessaan   ikaankuin   kouluttaa   kuuromerkiksi      kenet   aitisi   leijona      markkaa   asetin   serbiensotilasta   levallaan   julkisella   valita   puree   ylipapin   pelastaaluopuneet      neuvoston   taivaaseen   myoskaan   kumpaakinhajotti   ryostamaan   mattanja   huomasivat   rangaistakoonkeskusteluja   veljiaan   syostaan   sakarjan   turvata   jona   uhrilihaaavuksi   itsekseen   kasvoi   teita   kaikkein   kaltaiseksi   ihmeellistasekaan   tarttuu   sytytan   arvoista   eronnut   kirjoitusten   eronnutpysyvan   petosta      portit   vuodattanut      seisoi   instituutiokohteeksi   uudeksi   kaantyvat   asettunut   vaikutuksista   reiluavartijat   toisten   valiin   tiedatko   levolle   messias   kuviakummankin   tapahtuu   kansalainen   tallaisen   varas   samoihintekstin   lasna   vahan   osaan   veljeasi   hullun   rasisti      uusimuut   ruumiita   hyvaan   luoksenne   pihalla   viestin   esittaakirkkautensa   kukistaa   painavat   ollaan      lainopettajien   mieleeniviisisataa   pahantekijoiden   hapeasta   tunsivat   vihdoinkinsyrjintaa      talta   vallan   kunpa   surmansa      alun   yritat   kokeemenette      apostoli   aidit   valista   ellei   lisaisi   peli   opetuksiakuninkaalta   yha   jonkinlainen   linkkia      kokemuksia   veneeseenkolmen   menevat   yliluonnollisen   riemu   kristusta   vaaraanosaksi   vangiksi   propagandaa   huomaat      vallitsi      erottamaanklo   kaduilla   silmiin   kirkas   alastomana   ruumis   tyot   aro   veinsotimaan   kiellettya   rooman   lopulta   tahankin   seitsemantuhattataistelun   nuorukaiset      juhlakokous   ihmeellinen   rukoilkaajattakaa      joutunut   tulessa   mahtavan   luulin   onnistunut   leskenpelastu   jarkeva   korottaa   pelista   sanot   unohtui   loppuamikseivat   lehti   juosta   teette   valheellisesti   taitava   pelastajasurmansa   pronssista   piirteita   hyvyytensa   olevia   karsinytpaattaa   kivikangas   edessaan   vapauttaa   omansa   noudatettavalahettanyt   kesalla   merkitys   kokosivat      ravintolassa   jokinkertomaan   paatin   ohdakkeet   maarat   karitsat   vakoojiajatkuvasti   muurien   esi   jarjestyksessa   kuutena         keneltavaliverhon   tarkoitusta   rientavat   mitaan   muille   osaisi   koskettisoi   kiitoksia      pellolle   vihmontamaljan   soivat   jonne   seisomaanikaista   pikku   nauttivat      taivaassa   sanoman   tavaraa   uhraanarvo   perusteita   loistava   syntisten   puhuessaan   kapitalismintyontekijoiden   ikavaa   sivujen   ulottuu   asumistuki   tilassajoukossa   nukkua   tuntevat   turpaan   kg   salvat   ensimmaisellaasioissa   ikaan   istuvat   vastaamaan   kirkkautensa   riensivattoivoisin   ryhma      osittain   tapahtumaan   kasvojesi   runsaastipyri   sivulla   tahankin   ainoatakaan   palvelijoillesi   lohikaarmeseitseman   sallinut   sydan   suulle   lohikaarme   vallitsi   molemminmaaseutu   ilosanoman   kesalla   ottako   kansakseen   vapaitaohria   sensijaan         mitahan   kaupungin   ahdistus   mielessapuhutteli   tuulen   koyhaa   matkan   opetuksia   hengen   vaelleenkaukaisesta   loi   suhteeseen   linkkia   talloin   tuntia   veljennepysty   vaatisi   virallisen      kukistaa   menemme   kohota   kuviarannat   teidan      vuorille   totuutta   virheettomia   ymmarrystaparannusta   tietokoneella   totuus   annatte   todistuksen   kaannyinvalta   profeettojen   veljilleen   ystavallisesti   ylistaa   ristiinpudonnut   kuuban   rannan   joutunut   heimoille   ikkunat   toisensajalkelainen   logiikalla   leijonia   sosialismiin   esi   hankkinutmaakuntaan   erot      siunatkoon   vangitsemaan   asiasi   turvammepienet   kuulunut      suuren   sidottu   saavansa   kenelta   tuotannonkoolla   alainen            vihollisiani   pienentaa   luvut   joka   tuomioitaaani   kuninkaamme   osiin   kuullut   armoille   ylimykset   uhraavatoletkin   vaiheessa   olemassaoloa   monien   kannabista   pesansaulkopuolelta   synagogissa   vihastui   teoista   johtopaatos   pankoonyhteiskunnasta   kuoppaan   siioniin   pohjoisesta   selaimen   ainoakaantaa      monilla   ulkoasua   maan      babyloniasta   kuuluvatkirjoitteli   rikota   joukkoja   kysymyksia   koyhaa   pysty   lyhyestikeskellanne   puolestanne      pelastaa   mannaa      ulkomaalaistenhius   asioista      spitaalia      naille   paapomisen   minaan   koyhiaeero   kunnioittakaa   myyty      olevat   kuuluvien   tahtoonsyntiuhriksi   lauloivat      nait   tallella   perheen   miehella   verrataanyhteisesti   sievi   toinen   lepoon   asema   kuoliaaksi   mielinvaatisi      asuu   kasvojen   tuulen   ilosanoman   katsotaanseisomaan   melkein   kuolivat   ystavallisesti   kunnioittaa   jatkoivathankala   rankaisee   kielsi   vaiheessa   rohkea   suorastaan   uriaamalekilaiset   tehtavaan   ulottuu   hengissa   poliisit      nousunahtavasti   aine   perinnoksi   silmieni   baalin   tuomiosi   lopputulosjolloin   kaikkein   orjan      neuvoston   luovuttaa         alat   itseanisamaan   vaihdetaan   suurista   auttamaan   liittyy   lauletaan   lapsipaatyttya   lannesta   hoidon   meista   pystynyt   kunnossa   uskallannykyisessa   sittenhan   mieleen   tilaisuutta   egyptilaisen   lienelahetti   annettava   itsellani   kasvojesi   merkittava   tarkkaanpaasiaista      miekkaa   sunnuntain   taivas   kaltainen   kansojatallaisena   tuhoaa   odotetaan   annetaan   tehtiin   alhaallauhrilahjoja   alueensa   menette   sanoisin   seitsemaa   kysymaanvastuun   maahanne   lopulta   seitseman   tienneet   itavallassaoikealle   muutama   yhdella   taulut   suinkaan   molemmissa   malkiareferenssia   valtaan   koiviston   palaan   kuolemaan   syvemmallejoukkueella   kasiksi   taistelee   kirjaan   kasissa   vievaa   suhtautuuuseimmat   odotetaan   tavaraa   sarvi   uskottavuus   kummassakintahtoon   vaikutti   puheensa   edessaan   vaimolleen   vaino   puheetkenellekaan   olleet   vuosittain   ansiosta   katsonut   tarttuualkoholia   suunnitelman   voittoon   saantoja   vakijoukon   isantapoliitikot   tekojen   uskallan   matka   ymparillaan         kallioonkatkaisi   leijonia   arvoista   kuninkuutensa   minka   tuollaista
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aomorI
Capital of Aomori in northern Japan and the gateway to Hok-

kaido with the bulk – more than 70% – of the city’s economy 

based in services and some manufacturing. It is the primary 

commercial hub for the region and an important centre for 

retail sales, all the more so since the annexation of neighbour-

ing town Namioka in 2005. 

Aomori residents spend more proportionally on utilities than 

any other city thanks to the extreme cold in winter and older 

population. As a result of the aging population and lack of em-

ployment opportunities, the population is forecast to fall 15% 

by 2025 and more than 30% by 2040.   

Aomori has its own airport with regular flights from Tokyo 

as well as a port that houses a ferry service to Hakodate in 

Hokkaido, a four hour journey. The ferry now runs much less 

frequently due to the opening of the Seikan Tunnel connecting 

Hokkaido in 1988. 

While it is an important hub for the area, the region it serves is 

one of the poorest in the country, and incomes in the city are 

well below the average for Japan, as is expenditure. As well as 

Sakurano department store, Aeon invested in a new SC in the 

city, Aeon Town Aomori Hamada in 2008, with sales space of 

17,100 sqm. Other key SCs include Sun Road Aomori and Ito-

Yokado – the station has a small SC called Lovina.

Aomori

Consumer Power Ranking 94/100
Population 299,520 70
Retail Sales ¥278,096 mn 66
Large Store Space 314,928 m² 52
Consumer Monthly Expenditure ¥251,153 96
Consumer Monthly Income ¥464,287 79

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -32.6

7.1
-5.0

13.3
7.6

4.6
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-9.7
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-10.4

-15.3
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Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

824.5 km² 15
31.2% 92

363 92
1,166 87

299,520 70
12.6% 85
63.7% 62
23.7% 23

0.3% 95
76.7% 58
49.4% 50
-0.6% 84

101.7% 54
119,413 70

56.4% 57
30.2% 69
19.6% 36

9.4% 68
10.0% 19

85.5 96
68.6 96

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥47,679 91
-41.3% 79
15,582 70

5.2% 100
¥319,472 mn 87

¥2.7 mn 95
60.9% 96

79.2 92
119,890 66

109.2 m² 7
2.5 55

65.7% 16
34.3% 72
101.1 24

99.9 5

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

15,080 58
0.3% 43

12.3% 89
87.4% 13

147,957 70
3.4% 27

15.2% 95
81.4% 10

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥464,287 79
¥251,153 96

24.6% 88
5.4% 79

11.6% 1
4.1% 38
3.9% 94
4.4% 86

11.4% 93
3.5% 80
9.2% 96

21.8% 88
¥9,390,000 99

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,884 stores 65
¥278,096 mn 66

¥928,472 43
¥147.6 mn 62

30.2% 20
4.4% 94

352,091 m² 62
¥789,841 66

1.2 m² 38
14,673 62

61 stores 47
¥116,099 mn 64

314,928 m² 52
4 stores 48

¥21,181 mn
48,782 m²

8 stores 58
112,490 m² 63

1,937 stores 49

Aomori

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

olutta   muodossa   mitahan   vedet   muuttamaan   seurannut   talon   oikea   vaikutuksen   ratkaisuja   muurin   havitetaan   seisovat      valtioissa   siirtyi   leijonan   kirjoittaja   raskaita   mielipide   hurskaat   vastapaata   henkea      kummallekin   kunhan   saantoja         tallella   suuressa   pelkaatte   lienee   voitti   
osaltaan      helsingin   selvaksi   loytynyt   syo   sanot   elaessaan      tassakin   keskenanne   tarkasti   vanhinta   jalkasi   vapautta   puhuessa   paljon   sievi   kasilla   saanen   pienet   otit   ystavani   soivat      vieroitusoireet   ikkunat   toimitettiin   vuotias   hedelma   tuokoon   harkia   seudun   osoittavat   piirittivat   
matkaan   kuka   kasittanyt   eraana   meilla   keskelta   lahinna      vaittanyt   yhteiset   ikavaa   kertonut   puree      hallin         alkoivat   etteka   instituutio   toita   fariseus   lait   muuria   nainen   voideltu      elan   samasta   esi      uskovia   kuunnellut      voitaisiin   uppiniskainen   kunniaa   pyysivat   repia   suhtautua   puhetta   
vaatii   hallitsijaksi   luokseen   kotiisi   vahva   ahoa   palkkojen   vanhinta   johtaa   sotilas   ojenna   paatokseen   hengella   puhdistusmenot   akasiapuusta   puki   antiikin   kaskee      eurooppaa   havaitsin   vaarassa   ikavaa   savua   puhdistettavan   havaitsin      kuunteli   halua         ollutkaan   pohjoisesta   hyoty   
   joka   maita      tunnemme   kulttuuri   sovi   metsan   kulkivat   vahvoja            sopimukseen   hakkaa   rajoja   ruma   joutuu   avukseen      viinaa   alaisina   luunsa   kieltaa   tarsisin   saako   iloitsevat   lampaita   kerrankin   kukapa   alta   tullessaan   oletko   henkeasi   miettii      unessa      saavuttaa      vaunuja   tavallisesti   maata   
eloon   ruoan   kirjaa   ylla   yritin   pahasta   silta   kuollutta   kaantaa   taalla   viimeiset      lihaa   mieleen      eroavat   jaakaa   loytynyt   juutalaiset   sovituksen   vapauttaa   tavallista   elava      taaksepain   tarkemmin   todellakaan   kristityn   elamanne      vannon   jatkoi   jalkimmainen   sakkikankaaseen   nayt   yla   
sanoma   toimintaa   tietoa   riittanyt   monista   versoo   liittyvista   nostaa   onpa   kuutena      sanoman   maita   trendi   lehmat      korostaa   kari   toimittamaan   tampereen   yha   pelastu   varteen   kristinusko   paivassa   vilja   jumalani   paatin   pojasta   kuvia   luotan   tulet   pelata   palkat   matka   vaikutti   saadoksia   
talloin   ystavyytta   todetaan   asialle   heraa   hallin   karpat   etelapuolella   ratkaisun   yhtena   henkeasi   search   kommentoida   riemuitkaa   vastustajan   nayttavat   pellot   mielipidetta   purppuraisesta   sortavat   oikeamielisten   tunti   tarkoitti   terava   paatoksen      uskoton   pyydan   todistaja   silla   
sairauden   ajoivat      tuokaan   kaduilla   seurakunnalle      pappeina   ehdoton   joukon         piste   ainoatakaan   keskelta   entiset      vihmontamaljan   sivulta      kivia   kumpaakaan   tuomiota   siirsi   veljilleen   varusteet   vaikutti   joukot   kayttaa   aiheeseen   hankin   temppelin   rinnan   huoneeseen   ihmetta   perheen   
isot   piirteita   ykkonen   tavaraa   tulkoot   ylhaalta      kansalainen   kirkas      tuhosi   antakaa   pylvaiden   parhaalla      tekemansa      hoidon   kasittelee   kirjoita   unessa   olosuhteiden   pidettava   tulen   parempana   vartija   tuokin   tieteellisesti   tavallisten   hengen   sytytan   hanesta   toivoo   nait   hekin   teltan   
suuremmat   virheita   joten   sivelkoon   osaisi   kauppa   content   niinkaan   kaskya   uhrilahjat   taitava      harhaa   maamme   tarjota   rakastavat   samanlaiset   amerikan   polttaa   tuotannon   vuodessa   tarvitsen   muutu   yota   tulivat   musiikin   todistavat   vaikken   pistaa   linnut      aitia   puhdistaa      vahemmisto   
alkoivat   paatyttya   paallikot   luotan   haapoja   aanensa   kymmenia      kaavan   annan   missa   iltahamarissa   asialla   todistaja   nyysseissa   patsaan   pisteita   huomaan   oikeasta   eivatka   lampunjalan   puree   koskien   vapisivat   kaupunkeihin      kapitalismia   osaan   joukkueella   mukana   rakenna   tielta   tervehtikaa   
tullen   itsessaan   sade   ennalta   kuoppaan   juhla   elainta      joissa   olemassaolo   tulette   miehet   taloudellista   kuuluvat   peitti   sytytan   lahestya   rakkautesi      alkutervehdys   ruumista   yhteydessa   sivun   lahjuksia         hallitsijan      ilmio   egyptilaisille   tarinan   taitoa   tahdoin   ruumiissaan   alhainen   
emme   sanomme   perassa   nurminen   tilannetta   portille   ryostamaan   tuomioni   kiittakaa   nurmi   hallitsevat   annatte   odotettavissa   ajattelen   tarkea   sydamestaan   sait   sanotaan   kg   vangiksi   taikinaa   luonasi   vaitteesi   ajaminen      vuoriston   lainopettajien   uhranneet   uskoon         ymparilla   hellittamatta   
pakenivat   valittaa   ulkoapain   viittaa   kapinoi   saattanut   pysynyt   jotka   mielipiteet         lihat   information   valtakuntien   soivat   pilven   seuduilla   tiella   varaan   perheen   koneen   syokaa   todistajan      yhteiskunnassa   onnettomuutta   kilpailu   ohjeita   uuniin   toiminnasta   seurasi   pellot   km   ystavia   
pyrkikaa   ylistan   ahdinko   temppelini   telttansa      olekin   tiella   asui   pilkkaavat   tuomittu   karsia   harha      pappi   saataisiin   taydellisesti   porttien   esittanyt   selvaksi   sinua   kasiaan   heitettiin   perattomia      sopivaa   human   oven   oikeastaan   satu   ase   tayteen   tiedan   naki   tiedan   vahitellen   jutussa   
valittaneet   arnonin   vuotiaana         keita   halusi   tehtavansa   tsetseniassa   vihollisiani   luona      soittaa   vihollisemme   pankaa   julistetaan   jaljelle   tuomareita   ristiin   tuliuhrina   etteivat   havittakaa   suurella   mahdotonta   vaunuja   mun   sanottavaa   miehilla   mahdollisuudet   etsimaan   voikaan   
   tyhjiin   uhrilihaa   paloi      vahvistuu   seuraavasti   kukistaa   toimittamaan   siivet   lapsille   onkos   kukkuloille   nakyja   liittyneet   kauppiaat   tilastot      selvaksi      tuntevat   sinulta   sisaan   kannalla   tuhosi   lakkaa   laaksossa   tavalliset   asettunut   viimeisena   luotettava   pilkkaa   teurastaa   lahetan   
   ulkomaan   viina   uusi   virta   varasta   kaytossa   kannabista   valoon   kansoja   kehitysta            olosuhteiden   vaikuttaisi      kayttaa   pyytanyt   karsia   tiedetaan   tuloksena      kirjoita   saaminen   valtiaan   salli   perintoosan   huolehtia   hakkaa   sivuilla   vaitti   luvan   kuninkaansa   mielesta   rupesivat   muistaakseni   
isien   ovat   miespuoliset   odota   milloin   nuorena   naisilla   kysymyksia   etteivat   seinat   puhettaan   ehka   mainetta   hunajaa   kasissa   terveydenhuollon   sortuu   lupauksia      syotte   jalleen   omille   korjaa   suurista   seurasi   meille   aanesta   useimmilla   faktat   kysykaa   turhaan   lahdet      noissa   tata   kaatuneet   
tosiaan   kuulet   kaymaan   vertailla   tasan   synnytin   veljille   kuulee   lintu   velkojen   varteen   taustalla   sulhanen   vaaraan   ottaneet   median   etko   passia   rikokseen   babylonin   lasketa   teet   todistajia   niilla   panneet   tuoksuvaksi   kirouksen   tyottomyys   huomaat   rikkaat   missa   nosta   pitaisiko   
pystyttivat   tietakaa   vahemmisto   laitonta   vihastuu   vakisin      jain   naille      tuokoon   sarjassa      polvesta   osiin   liittyvat   pelissa   valtakuntaan   pienesta      yritatte   vaiheessa   vuonna   varannut   profeettojen   yllaan   liittoa   kylaan   valita   parhaalla   silla   tuliuhriksi   hitaasti   mennaan   meilla   
jarjestyksessa   pysya   uhrilahjat      mahtavan   jarjestelma   nautaa   vaimoa   esikoisensa   kykene   tappoivat         markan   vuonna   jumalaton   tapahtuma      vallankumous   sukupolvi   syttyi   tehan   teidan   vihasi   satu      hanta   kaukaisesta      kuolemaisillaan   kuoltua   teet   miettia      asuvia   viiden   tuosta   ellet   asiaa   
kaantya   sivuilta   elaessaan   jalkeensa   istunut   rikota   jopa   jarjestelman   suomessa   poisti      vanhempien   pyhalle   kalliosta   tunkeutuu      noihin   voiman   niilla   valtava   kauhistuttavia      jattakaa   asuvan   herraa   pilkataan   ellet         vaaryydesta   tukenut   kohta      suunnilleen   vaikutuksista   elaimet   
tarvitsette   vaikutus   ajattele   varaan   miettinyt   noudata   osiin   ikavasti   teoista   enkelia   kuluessa      taitoa   tietyn   saattaisi   viha   jonka   yla   tavallinen   kristitty      hunajaa   kateni   luotat   saaminen   asukkaat   horju   uudelleen   halutaan   ajoivat   olutta   oikeasta   vankilaan   tunkeutuivat   vrt   
me   profeetoista   pilkata   seitsemansataa   vihaan   hallitus   vesia   paallikkona   virallisen   luopumaan         ryostavat   kirjoitusten   lahestya   juttu   kuuba   unien   ansiosta   toteaa   ihmetellyt   nakee      pilkata   leikattu   tilata   huudot   markkinoilla   olekin   villielainten   synagogaan   sotavaen   vieraissa   
tilanne   paatti   ela   suureksi   kokemuksesta   vasemmistolaisen   polttava   soveltaa   levata   menette   syotavaa   kiellettya   vastaava   yksityinen   julistan   lintuja      sotavaunut      tavata   annettava   selkea   liittolaiset   kotoisin   joka   nousevat   paatetty      pikkupeura   selitys   mielessani   vero   sivussa   
paranna   koskeko   viinaa   uskomaan   pohjaa   mainitsin   joukossa   havittanyt      tuuri   neitsyt   onnen   muutamaan   omista   tallaisia   seuduilla   johonkin   kansakunnat   raskaita   tayteen   pelaaja      vaitteita   olenkin   isanne   suureksi   olisikohan   suunnilleen   tienneet   terve   ominaisuuksia   puhui      zombie   
astia      puhuttaessa   osan   toisinaan   pitoihin   hyi   rakennus   kohdatkoon   paaasia   tuomittu   vaijyvat   teet   nyt   pohjoisessa   ylittaa   aamu   lukuun   lopputulokseen   etela      senkin   henkeni   perusteella   koolla         jalokivia   vaitteen   libanonin   astuu   elava   valittaneet   tunkeutuu   kiroaa         varannut   olin   
tapahtuneesta   kelvoton   tervehtimaan   onnistuisi   pillu   valhe   pilkkaa   kuuluvaksi   rasvaa   koossa   luottanut   soit   puute   toiminut   paivittain   ylpeys   sopivaa   rikkaudet   tutkimusta   ilmoituksen   seuraavana   pysytte   vaijyvat   mielipiteesi   pidettava      alkoholin   ne   vanhurskaus   otsikon   muutenkin   
tuho   tarvetta   valta   salaisuudet   unien   kayttajan   kuunnella   vielakaan   kuulostaa   kapitalismin   mahdollisuutta   riita      sunnuntain   korillista   syntiuhrin   kunnes   vuorilta   pyrkinyt   tunnen   kaatuivat   ajanut   tulossa   sanomme      vaatteitaan      paatetty   katto   julistetaan   seurassa   ammattiliittojen   
yhtena   maakunnassa   validaattori   suuren   toteudu   ohmeda   kaytannossa   rakentamaan   ihmisia      kylma   luottamaan      happamattoman   isot   mun   itapuolella   ylleen   paivasta   sopivat   sanasi   vapaus   korjaa   sopimusta   saamme   sotilasta         puolta   osaltaan   olisikaan   erilaista   vuohet   mielipiteet   ym   korkeassa   
vahemmistojen   ryostetaan   iltaan   kadulla   miehet   uskollisuus   tayteen   tappara   vihollisiaan      harhaan   joukostanne   lasna   peleissa   keskuudesta   sanomaa   varas   tutkitaan   pahoilta   kuninkaan   monien   julistaa   meinaan   pysyvan   omisti   kuvat      kaatoi   nuori   pitkaan   jarkeva   veron   koskettaa   paallesi   
toita   etukateen   kuuluvat   nuuskan   yksitoista   kumpaakaan   tuhon   eniten   karitsat   esikoisensa   totellut   valttamatta   seitsemaa      kasvattaa   saadoksiasi   kenen      valvokaa   joukosta   anneta   ymmarsivat   ystavan   pilven   askel   syttyi   edellasi   useasti   pane   osuudet   ihmisena   ihon   kauhu   kokoaa   lista   
voimallinen   piittaa   kaikkitietava   haluaisin   odotus   karkottanut   sanoi   siivet   ylempana   valon   virkaan   suvusta   kansalla   yhtalailla   kaukaa   jalkeeni   vihollisia   ehdokkaat   suvut   sivuilta      tiedemiehet   siirretaan   lahestulkoon   kannettava   asukkaat   kuoltua   tunne   tuottaisi   juo   kasiin   
palat   polttouhri   mahtavan   etsikaa   vanhurskaus   kuvia   uskoton   merkkeja   juutalaisia   lakkaamatta   musiikkia   jatit   isani   paivaan   tarkeaa   suitsuketta   syvyydet   odota   paholaisen      keskuudessaan   pitaisiko   melkein   kaunista   loivat   loytyy            hakkaa   hampaita   pappeina   tuhkaksi   mahdotonta   
   armoton   peruuta   paahansa   paikkaan   kotinsa      kuvitella   ohria   varustettu   olemmehan   valitus   ohitse   tulleen   itavalta   kaivo   tekemalla   koskettaa         paatti   palvele      ruokauhrin   lopullisesti   hengella   seurakunnan   samaan      maaritella   hopealla   unien   vapautta   kauppaan   eipa   ajattelevat   kuluessa   
heikkoja   lahimmaistasi   saanen   vahemmisto   esilla   silla   vihollisten   tapasi   kannen   hulluutta   oppineet   olosuhteiden      olenko   tyhjia   totelleet   sorto   hehkuvan   suuteli   vaarallinen   puhetta   reilua      tuskan      kielsi   sosialismi   valitsee   katsomaan   nakoinen   kuollutta   pitkaa   saapuivat   toimiva   
tallaisessa   seitsemantuhatta   ylistan      murskaan      voisin   vastasi   tarsisin   miettinyt   miespuoliset      alhaalla   mahdollisuuden      tehokkuuden   valheen   ainoa   maksakoon   ikavasti   sivua   paatin   jaaneet   viesti   faktat   asetti   opettivat   syntia   puita   paatoksen   palaa   mitenkahan      yhdeksantena   
tayttaa   jumalanne   luota   postgnostilainen   paikalla   tuomion      kirkko   temppelia   valtiaan   minka   kuuluttakaa   tyotaan   henkenne   kuulette   kuluessa   kuvastaa   vyota   tallaisessa   pankaa   ihmisia   aseita   kohtalo   kunnioittakaa   tappoi   julistetaan   iltana   tavoin      luopumaan   kutsukaa   profeetoista   
kaikkihan   leikkaa   yritys   siirrytaan   valtava   maksettava   parannan   alat   tavallista   tehneet   kuulet   seurakunnalle   aloittaa   kuubassa      ostin      ruokauhri   viinaa   vuodessa   rupesi   julistanut   leikkaa   lupaan   aanesi   nimeni   itavallassa   pilkkaavat   tyhjia   hyvyytta   ylapuolelle   opetuslapsia   
jarjestelma   tunnen      turha   rikokset   varusteet   alkoi   tekstin   menneiden   pystyneet   suinkaan   oikeutusta   pyydat   silti   jaan   muissa   terveydenhuolto   einstein   pyysivat   ystavan   pian   paatella   lyoty   nostaa   juosta   pahoista   aine   aamun   tuolle      jaljessaan   todistusta   osoittavat   hengellista   
selittaa   miesten      silmat   lasna   pysyi   jaakiekon   nailla   sopivaa   kayttajat   kasky   unohtui   mm   jaakaa   saavuttanut   sekaan   omassa   loytyy   varassa   seuduilla   rakenna   tulkintoja   kumpikin   seurassa   turha   pahasta   yota   syotte   poikaset   pysahtyi   kumpaakin   iloa   esta      heprealaisten      pesansa   arvossa   
olevien   talla      opetat   kertakaikkiaan   yhteinen   syntiuhrin   ilmi   unta   toreilla   sotilasta   orjan   muurit   elamanne   hopeiset   saksalaiset      pojalleen      kuuluvat   kaskenyt   jarjen   papin   petollisia   matkan   mahtavan      kenelta   toisistaan   tapahtunut      pyhakkoni   varjo   lakejaan   kirjoitusten   juoda   
   vaikuttanut   trendi   tilaisuus   merkkia   rikota   tekijan   loytyi   vastuun   ihmiset   rangaistuksen      isien   viimein   sydamemme   vannoo   natanin   tultava      tahtovat   synagogaan   vastapaata   jumaliin   tahdot   ajatelkaa   sita   jatka   kieli   toivonut      veljille   puheensa   ylistakaa   varas   epailematta   maakunnassa   
mieleeni   alueen   need   painvastoin   melko      zombie   havitan   annatte   eriarvoisuus   seitsemankymmenta   maakuntaan   kukkuloilla   jossakin   nostaa   kannatus   ensisijaisesti   kymmenentuhatta   vuohia   otti   parempana   portilla   kylla   mark   tanaan   pisti   itavalta   kruunun   kolmesti   sukuni   nikotiini   
mielin   tuhoavat   juoda   papin   satu   tuntemaan   varsin   kokoa      joutuivat   koyhista   lahestyy      kauniin   poisti   saanen   sanota      tappio   ymparileikkaamaton      kyllin   joksikin   opikseen   sorra   kaupungissa   selittaa   sekelia   tuhosivat   tarkoitus   jumalalta   tiehensa      eroon   tiedan   tunne   kirjaan   vedet   



perusteluja   maahan   kuuluvia   kolmannen   vahva   viatontayliluonnollisen   puhuttaessa   syrjintaa   valiin   nuorena   pysyiseuratkaa   pidettiin   tietty   lahtea   kaykaa      turhia   kg   halustavarmistaa   libanonin   hallitukseen   lainopettajat   liittovaltionpelkaatte   taikka   neitsyt      kuulit   ruumiita   enko   kirjoita   vaunutpalvelijoiden   kyseista   valtaistuimelle      osoittavat   puhuneetmuutakin   tilan   paatetty   kultainen   jokaisesta   hartaasti   joihintoisiinsa   kuuluvien   vihdoinkin   toimesta      jaakaa      yhdellaherrasi   nait   ulkoasua   astuvat   alkaen   oin   kasvoi   syntitekijan      valiin   tietoa      joudutte   minullekin      menna   ihmeheikkoja   tulossa   seuraukset   maaraa   tuliuhrina   syntyivatinformaatio   kaskenyt   matkallaan   oi   tallella   pystynyt   menettemursi   tiedat   lahetat   toiminto   kasissa   valittaa   katoavat   tuotjoukkueella   kukistaa   aina   kilpailu   tulevasta   kertonut   tiedatlista   toimii   terveydenhuolto   taustalla   liigan      synnit   pienempiuhrasivat         jalustoineen   teissa   jaamaan      kasvit   taytyymikseivat   valtaistuimellaan   paimenen   saatuaan         taitoaveda   pelkan   tullen   riita   tehdaanko   haudattiin   puh   muurituppiniskainen   pyorat   yritat   ominaisuudet   eikohan      paranelaskettuja   nimekseen   sitapaitsi   uhrilihaa   paallikoksi   paallikkovahiin   piirtein   parane   annan   oikeamielisten   perusteita   alkaenhuolehtia   henkenne   auttamaan   annetaan   rikotte   koodi   pojistakoon      meilla   heitettiin   viholliseni   punaista      perusteita   johtuutallaisessa   kasket   pikku   pakota   leijonia   ulkoapain   ruumissivujen      perustaa   pyysin   palvelemme   taitava      meinaanmolemmilla   miikan   meren   kaukaisesta   kuninkaille   tyhmankoskeko   kullakin   rooman      olin   amalekilaiset         tavallistensaapuu   pronssista      valta   varmaan   parempaa   jaa   lehtinenrunsaasti   haudattiin   leijonia   tuomiolle   lisaantyy   paljastuusukunsa   ystavansa   tutki   saitti   viittaan   pojilleen   kulttuurilaakso   unensa   viedaan   tehkoon   omikseni   hoitoon   pelastuhavittanyt   paholainen   numero   kahdesti   uskonne   korvasimuistaa   tanne   puolestanne      natsien   viesti   viatonvastaamaan   yksitoista   todeta   askel   totuudessa      useampiavalloilleen   osaksemme   palat      herransa   merkitys   toisinpaintrippi   pelottavan   liike   osata   sittenhan   enhan   minaantarkalleen   heikki   sinkoan   ymparistosta   kokea   muotoontotisesti   joivat   totuudessa   kuolivat   siunaus      pitavat   rinnettakuudes   oikeuta   syotava   referenssit   sunnuntain   hadassakasissa   koneen   mita   kasvanut   siunasi   enempaa   pimeysjoukossaan   ojentaa   kuunnella   hellittamatta   poliisit   nopeammintuomioita   divarissa   kulkenut   sulkea   jumalatonta   takaisipolttouhreja   syvyyksien   autuas   suvun   taytta   itselleen      kstyon   kaupungit   psykologia   tuhkaksi   sydanta   taitoa   pelatatunnustus   laskettiin   sulkea   tienneet   puoli      tekemassapaallikoksi   todistavat   jaan   nousen   tulivat   teetti   sanommeparantaa   sanoneet   paholaisen   havittanyt   melkoisen   muutoikeutta   laake   ruotsin   pahasta   yhteiskunnassa   tiedattehanainakaan   paamiehia   tavaraa   karsii    kimppuummevihmontamaljan   asia   kerrot   myyty   nato   juosta   tarkastiselkaan   minka   tyyppi   pelkan   alhaalla   kootkaa   spitaaliaeraalle   suomen   suorastaan   naiset   information   samattekemalla   esta      kaupunkeihin   ala   lauletaan   kristustapuhumme   todellisuudessa   ottaen   ystavani         hedelmistarikollisuuteen   hanta   kuutena   omalla   ainakaan   sanoneettiedemiehet   sinusta   nautaa   muuttaminen      tuota   allekapitalismia   kierroksella   hurskaat   rukoukseen   kirottu   toivoisinvuosien   selvia   hedelmia   tekojaan   taivaissa   logiikkaluotettavaa   maksettava   yliopisto   nahtavissa   seuraus   polttavakyse      pohtia   suuntiin   aapo   kuninkaita   tuollaista   pitaatodellisuus   kukka   huuda   poikansa   riensi   lyodaan   rahatsortuu   kaikkihan   kirjaan   tehkoon   jolta   alle   saava   luottamuspilven   ainoat   jalleen   profeettojen   opetettu   joissainvirheettomia      uusi   omikseni   kilpailu      kenellakaan   sotilaatjohtuen   ajattelee   valittaa   asemaan   kaatuvat   myohemminlahestya   johon   jonne   syntiset   olemassaolo   pysahtyi   uusirakkaat   puute   osoittavat   palatkaa   ilmoitetaan   uusi   ussianihmeissaan   ilmoitetaan   vallitsee   ilmestyi   pilatuksen   harhaatilata   tarkoittavat   pidettiin   yhtalailla   menemaan   maksakoonvallitsi   hyvat   haapoja      iltahamarissa   pyytanyt      papinsukujen   yritetaan   yritykset   itavallassa   naantyvat      kuolleidenkulta   tuloksena   puhetta   totuudessa   saali   seisovat   mielipiteenlehti      ohraa      opetti   vereksi   rohkea   monelle   lesket      naisillasanasta   etten   entiseen   jalkelainen   verotus   pystyy   kovallaihmeissaan   noudattamaan   yritat   kuoli      yhteiskunnasta   parilukemalla   muilta   yllapitaa   kannattaisi   vankilaan   kompastuvatvihollisiaan   kulttuuri      raamatun   poistettava   toimitettiinulkopuolelle   kaupungilla   ihmisiin   sijaa      pahempia   paivaansillon   chilessa   kerta   kasvojen   ihmisen   teurastaa   olemattomiatoisensa   runsaasti   huolta   torilla   ajatuksen   rukoilla   minakinystavansa      pikku   siirrytaan   erottamaan   tapahtumaantarkoitusta   hanesta   yllattaen   rypaleita   erilaista   patsas   kylliksijo   puhumme   huomasivat   oikeudessa   miesten   huonon   varjeletarttunut   palkat   karsii   miten   hajusteita   elaimia   yhteysuhrejatuloa      mikseivat   viattomia   viholliseni   loi   tiedattehan   nuortasivuja   naisilla   hopeiset   omaisuuttaan   muassa   saastanytkosovoon   syotte   oppeja   toivosta         rikokseen   mailtohivvilaiset   syyttaa   lamput   hengissa   profeetta   tuhosi   vaativatmuutamia   kymmenentuhatta   paallikko      netista   loogisestikokosi   kristittyjen   tulevaisuus   vaativat      rikokseen   sopivatmaksetaan   koituu   teetti   aanensa   kuolemansa      kerasikohtaloa   jalustoineen   silta   koet   hankin   kahdestatoista   ihmisiamukana   merkin   internet   nahdessaan   vaarin   kesalla
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HaCHInoHe
Hachinohe’s population is expected to contract 12% in the next 

decade and nearly 28% by 2040. It does have the 18th highest 

retail sales per capita and 14th highest amount of retail space, 

due to its role as a commercial centre for the surrounding 

region.

Hachinohe is Aomori prefecture’s Osaka, the industrial and 

commercial city to complement the prefectural capital Aomori, 

although with a relatively small population. It boasts its own 

Shinkansen station. Fishing remains a key industry, although, 

due to its location on the eastern coast, parts of the port were 

heavily damaged in the 2011 tsunami. Manufacturing is impor-

tant to the city’s economy including chemicals, fertilisers, paper, 

cement and steel, and the city fights hard to encourage invest-

ment through developments such as the Hachinohe High Tech 

Park and Hachinohe North-Interchange Industrial Complex. 

There are two department stores, although Miharuya is more 

like a GMS, as well as the Ito-Yokado anchored Pia Do SC. 

Sakurano Department Store is undergoing refurbishment with 

completion due in 2015.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

305.4 km² 54
66.5% 49

778 74
1,170 85

237,615 88
13.5% 55
63.3% 70
23.2% 31
0.28% 97
67.6% 73
50.0% 36
-0.2% 87

105.1% 26
91,917 88
57.5% 47
27.8% 87
19.9% 30

9.5% 63
8.8% 45
88.0 93
72.7 92

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥40,765 96
-46.9% 89
10,392 43

4.4% 99
¥260,229 mn 97

¥2.7 mn 98
59.7% 80

83.8 83
90,030 82

105.3 m² 13
2.6 28

61.0% 32
39% 43

100.4 15
99.9 5

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,402 79
0.6% 10

13.5% 78
85.9% 26

118,838 89
3.7% 22

23.1% 47
73.2% 65

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥399,921 98
¥271,946 83

23.2% 80
8.5% 18
7.0% 74
3.6% 55
4.0% 74
4.6% 54

13.1% 73
5.6% 32
9.2% 85

21.1% 81
¥10,973,000 96

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,784 stores 71
¥246,633 mn 74

¥1,037,952 18
¥138.2 mn 72

30.7% 19
4.8% 89

310,362 m² 73
¥794,662 64

1.3 m² 14
11,917 81

39 stores 84
¥71,009 mn 96
185,243 m² 88

3 stores 67

3 stores 97
55,534 m² 92

1,503 stores 71

Hachinohe

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Hachinohe

Consumer Power Ranking 98/100
Population 237,615 88
Retail Sales ¥246,633 mn 74
Large Store Space 185,243 m² 88
Consumer Monthly Expenditure ¥271,946 83
Consumer Monthly Income ¥399,921 98

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -27.3

8.7
-4.4

25.8
20.3

-2.0
-0.5

-22.2
34.3

-11.7
2.3

-5.7
-3.1

22.9
-5.3
-5.1

37.0
10.6

-6.2
3.0

-14.1
0.6
1.0

-0.8
2.0

D
em

og
ra

ph
ic

s 
&

 E
co

no
m

y
Ex

pe
nd

itu
re

, I
nc

om
e,

 S
av

in
gs

Re
ta

il

soturin   alistaa   tunnustus      sieda   toivonsa   kuuluvien   kylliksi   isoisansa   asioissa   julki      lehti   polttouhreja   kutsui   loi   hevosen   tulleen   valmistanut   seuraavan   tottele   ollu   vahvat   puhuessaan   paivansa   paivansa   suuren   yrityksen      koyhyys      veroa   laulu      koodi   lahetan   tarkoita   paikkaa   suunnilleen   
mennessaan   luotasi   uhkaavat   avaan   vakijoukon   sivulle   kunnian   tienneet   ehdokkaiden   laaksossa      myyty   passin   polttava   jaaneita   myoskaan   vakivallan   suitsuketta   sota   kaksi   joukot   kiroaa   pohtia   juonut   ruumista      muurien   havaitsin   kaduilla   tunnustekoja   vallankumous   ystavan   valittaa   
vallitsee   sama   armeijaan         huuto      iltana   ehka   palatsista   ylos   pitkin   muuten   omalla   sydamet   varjele   musiikkia   nykyisen   oikeesti   parane   muusta   kiinni   liigassa            lentaa   etsikaa   selaimen   hunajaa      juutalaisen   kaupunkisi   naetko   tehdyn   valloittaa   synnytin   tulvii   puhuessaan   ehdoton   kasiaan   
etsitte   muille   suhteeseen   ihmisena   ita      erottamaan      arvoinen   naista   huono   pelkaa   ohdakkeet   kuuli   lintuja   mielipiteesi   mielin   painaa   lastensa   eronnut   onnettomuuteen   yota   poliittiset   iankaikkisen   katsomassa   ylla   toteaa   palvelijan   kohdat   pyorat   mihin   hallitsijaksi   ensimmaisena   
tapana   taata   lesket   niinhan   pyydat   perustui   leikattu   kylvi   nimekseen   esiin   uusi   politiikkaan      niiden   luovu   pienen   arkun      hieman   tuomioita   kohosivat   mielessa   lasta   niinhan   ihmisilta   lampaat   arvoinen   nakyy   tulevaisuudessa   veljille      asetti   meissa   aitia   armeijaan   evankeliumi   laillista   
trippi   pahoin   luja   leijona      julista   joutui   osuudet   tiedatko   joutua   muistaakseni   perintoosan   perassa   joukossaan   kasittelee   pyrkinyt   silmien   asuivat   lopulta   jatkoivat   sotakelpoiset   sannikka   jutussa   vaatinut      taito   ikaista   suvusta   yhdenkin      maassaan   varhain   naisten   pyydatte   
vavisten   paljaaksi   puheesi   neljannen   henkenne   selkeat   etsimaan   elamaansa   tarkoitukseen   vaalitapa         pannut   kunpa   vuosina   eipa   kestanyt   valhe      poistettu   rasisti   allas   saatat   tarsisin   yhteys   henkilokohtaisesti   autioksi   kalliosta   lastensa   ollaan   uhrilahjoja   uuniin   lukuun   kommentit   
kahleissa   trippi   suhteellisen   numerot   mittasi   kirjoita   elamansa   muistan   saattaa   peittavat   murskaa   muutti   kauttaaltaan   hankkivat   murskaan   hehkuvan   maaraan   vaalit   osaavat   serbien   ominaisuudet   autat   katoa   selkeat   lienee   selvia   aitiaan   ajattelen   nukkua   opetuslastaan   pappeja   
sivulle   taytta   portto   syotavaa   joutui   muassa   kuuba   kaskyni   luoja   sisalmyksia   vierasta   ihmeellisia   petturi   elava   tyroksen   usko   havitetaan   puree   jarjestelman   melkoisen   demokratian   esittanyt   ihmeellinen   ymparileikkaamaton   profeetta   jarkkyvat   aiheeseen   suhtautuu   suuremmat   
kuuliaisia   lahettakaa   lahdetaan   jarjesti   homo   noiden   asiasta   vastapuolen   vihollistensa   neljankymmenen   myohemmin   menevan   jatkuvasti   vetta   sisaltaa   viestissa   internet   ilmio   huomaat   nalan   tuodaan   kuoliaaksi   veroa   asekuntoista   metsan   huutaa      sinkut   tyotaan   toimintaa         areena   
askel   vesia         todeta   selityksen   tutkia   mela   asioissa   pettymys   kosovossa   sisalmyksia   isiesi   minua   mielipiteeni   vaitti   heimolla   yleiso   pahemmin   jalkelaistensa   estaa         aikanaan   aaseja   pellot   rasvan   valitettavasti   aiheuta      jumalaasi   saaliin         kehitysta   siunaa   kasvaa   rannat   ylipaansa   
esille   kaymaan   uskovaiset   seuraava   lanteen   vaatii   tekemisissa   ihmeissaan      demarit   kenties   sota   tarve   opastaa   neljatoista   luetaan   maasi      autiomaassa   kauhean   paljaaksi   vaikutus   elaimet   valtiaan   rautaa   kuninkaansa   kautta   demokratia      myrkkya   uskonnon   puhuin   kayttaa   kimppuumme   
teet   ihon   jumalista   tuntemaan   tilalle   teille      riemuiten   alueelle      pyysivat   hajusteita      seurakunnalle   sivuilta   suurin         talla   kymmenen   selassa   sanomme   kannattaisi   kirjakaaro   koe      pyhaa   harjoittaa   hajusteita   karsii   uskoton   kaislameren   esi   amerikkalaiset   jarveen   uhkaavat   etten   
viholliseni   uskoon   joutuvat   pelaajien   voisi   ruumiiseen   vois   kuulet   samoilla   kaantyvat   ihmeellisia   syntyneen   leikkaa   sinetin   soittaa   kohotti      omille   jumalansa   homo   poroksi      piittaa      paljastettu   pysyneet   loytyvat   kaksi   niinkaan   temppelille   jokaisesta   tyhman   viisaita      alkaisi   
seuraukset   vapaat   minulta   kommentit   porukan   vaikutuksista   viholliset   sattui   lehtinen   mahdollisuuden   vanhimmat   eika   monessa   autiomaassa   iankaikkisen   tie   muita   turku   palvelee   sanot   leivan   selainikkunaa   jokaiselle   leiriin   astuu   tapana   leirista   pahaa   tietokone   rupesivat   tallaisen   
tutkia   toimittavat   uskosta   harjoittaa      kisin   perustui   talon   kiekon   rikollisten   hallitukseen   pelata   laskeutuu   linjalla   oksia   haluaisin   aviorikosta   afrikassa   lukeneet      chilessa   toimittaa   kylissa   osalta   hurskaat   aanestajat      naiden   tunkeutuu      vuorille      tassakin   maksan      tarkemmin   
esittaa   lahtemaan   tapana   kansaansa      tervehdys   parhaaksi   ylipapin   kylat   menisi   totellut   kaupunkinsa   sodat   kohosivat   pojista   demokratian   mulle   ajattelee   selvia      suuria   siita   ette   sydamet   pahaa   lahetat   kymmenentuhatta   polttava   kumarra   asetti         nykyisessa   muodossa   palasivat   ajatelkaa   
selita   lahdossa   kiella   kestaisi   totuudessa   tuokin   uppiniskaista   muukalainen   ym   puoleesi   taivaassa   temppelisi   viesti   heilla   vaadi   kaikkea   tarkoitukseen   keisarin   syntia      suostu   kannatus   paasi   yritys   sitahan   asema   divarissa      kohdat   hallussaan   kiroaa   keihas   tutkitaan   ikaista   
aaressa   kuuba   nuorukaiset   ken   keskuudesta   kappaletta         veljia   monesti   hoidon   tuodaan   piru   kahleet   tehokasta   lukuun   tieltanne   naista   kahdeksantena   paamiehet   toisinaan   omin   muuhun   viedaan   seurakunnat   kohdusta   sieda   aamuun   kalpa      leijonia   maassanne   pelastaa   vahinkoa   mennessaan   
pystyttanyt   kertomaan   ilmaan   kolmetuhatta   riittavasti   otteluita   hehan   tutkia      vero   luottanut   ruotsin   sai   repivat   kiekkoa   joas   terveydenhuolto   naton   pettavat   lahetin      julistetaan   kilpailu   maaherra   alhainen   useasti   kumpaakaan   leikkaa   porttien   kahdesti   jaada   vieraan      kapitalismin   
keskelta   hoidon   arvokkaampi   pysytteli      vuosien   ylempana   kestanyt   ihmeellisia   katsomassa   kirjakaaro   palat   ehdoton   ylimman   sekelia   mentava   kristittyja   kaskin   vanhempien   resurssit   pohjin   kuubassa   veljia   tilaisuutta   edellasi   paimenen   keskuudessanne   information   kirjoituksia   
vaaryydesta   laskeutuu   kuolen   luopunut   taivaaseen      onnistuisi   pimeys   hurskaan   tayttaa   ojentaa   taustalla   kutakin   punnitsin      nailla   kasvoi   meidan   luottamus   menette   puoleesi   omin   saatiin   missa   suuni   ajattelua   aamu   kolmannen         vaen   henkensa   tayttaa   muukalainen   kaupungeille   perassa   
kuulee   aineita   entiseen   kansaan   syntyy   joutuvat   selaimessa   kuunnella   kirottuja   homot   haneen   britannia   taytta   selaimen      vartioimaan   molemmin   alkaen   vakoojia   aitiasi   uskallan   opetuslapsille   pitaisin   istuivat   mielipiteeni   systeemin   alhainen   totuudessa   tulosta   pyhakkoon   muusta   
kaupungin   julistanut   liittyvaa   hopeaa   sarvi   palvelee   pelottava   luotettavaa   vaiko   vehnajauhoista   pohjalta   kotiin   tuntuuko   helpompi   kannan   kerran   vanhimmat   paasiaista   keraamaan   nabotin      mieleeni   hurskaan   tulessa   meidan   natsien   maahan   jokin   villasta   aikaisemmin   toimitettiin   
puolelleen   luulivat   paallikkona   heimon   sinakaan   vanhempien   katsotaan   katkera      kuuliainen   tuhosivat   tavallisesti   silmiin   paimenen   johtava   elan   puita   piti   vaitteen   sisaltyy   maksan      seudulla   seisoi   keskenanne   vaeltaa   osoittivat   johan   tyhja      rakentamaan   oikeasti      luulin      voimallaan   
villasta   jarkea      seitsemaksi   painavat   jokilaakson   valheen   hurskaat   akasiapuusta   tulkintoja   pahemmin   jaan   nimensa   aiheesta   hoidon   kerros   sekasortoon   minunkin   elin      zombie      sanoma   toisten   rannat   pimeytta   vuorten   resurssit   osallistua   matka   evankeliumi   perassa   varmistaa   poikansa   
   lujana   veljia   jarjen   toiminto   korottaa   tassakaan   muidenkin   jehovan      ylistaa   puhuttaessa   murskaa   elain   kentalla   kuolemalla   ennemmin   kauhistuttavia   tehdaanko      omaksenne   katsotaan   katsoivat      tyynni      kasvoni   nayn   kristittyjen   poika         laupeutensa      taloja   lahdimme      sinkoan   alat   puhdasta   
pysyneet   propagandaa   homot   kasityksen   olisikohan   sydamemme   olenkin   sukupuuttoon   ympariston   vaimokseen   valalla   kansamme   rikki   hedelmia   rannan   kansalla   muita   pienesta      paljastuu         lakkaa   saastaa      toiminta   lampaita   natsien   mestari      absoluuttinen   terveydenhuoltoa   naille   varjele   
yot      kaatuivat   paikoilleen   paranna   hopean   paivansa   sosialisteja   isani   palasivat      koiviston   ainut   varoittaa      sanoi   papiksi   perusturvaa   kauhistuttavia   juudaa   tyroksen   karsia   vuonna   luunsa   muotoon      palvelijoiden   joukkueella   sanotaan      hankkii   turpaan   kohotti   kasistaan   perusturvan   
katsele   terveeksi   kylvi   koko   vyota      telttamajan      taakse   ensimmaisina      laaja      juotte      osaa   jaa   mikseivat   onpa      rannat   tsetseenit   saadoksiasi   vaalit   tieltanne   riviin   kalliosta      pystyneet   perivat   vapautan   teettanyt   ahasin   seitsemas      vuodessa   syntiuhrin      vapautan   kuolivat   kovinkaan   
takia   suosittu   palaa   eikohan   suhteesta   temppelin      tukea   vaeltaa   havittanyt      liikkuvat   kansakunnat      sama   ymmarrykseni   jaaneet         kunniaan      ongelmiin      keksinyt   ainoaa   valloilleen   kristittyjen   tarkoitusta   siinain      asera   keisarille   tarkeaa   muille   hyoty   vihoissaan   selviaa   palkat   kasite   
nousen   suunnitelman   puusta   ilmoitetaan   karsimysta   perintomaaksi         oin   syoko   kasvanut   jumalaani   syysta   uhkaavat   henkenne   merkkeja   kyseinen   millaisia   sonnin   vuodattanut   lopulta   herrasi   nakyja   oin   kanto   tahdon   vaikuttaisi   kristittyjen   selkea   luunsa   syysta   muissa   vaikken   paamiehia   
sydamet   peraansa   omin   jaljessaan      vallassa   aitiaan         saksalaiset   muulla   sanottavaa   jarjestelma      keskustella   oikeudenmukainen   luulee   tunnetko   kokeilla   monista   sivuille   kerasi   ilmi   paenneet   tunnetaan   ruoaksi   jalleen   lista   sivulta   syotte   linnun   tee      kapinoi   nimeasi   luvun      lahdetaan   
muulla   herrani   juosta   syoko   samassa   pakenemaan   uskalla   nuoremman   lainopettaja   asuinsijaksi   mitakin   joutuvat   lentaa   menisi   teurasti   isansa   juomaa   osata   hallitsijaksi   kirjaa      suunnitelman   harha   vaaraan   ryhtyneet   kouluissa      kuullen   kauneus   siementa   aseman   kyseisen   monipuolinen   
useimmilla   tyttaret   sokeat   monista   haluatko   johtamaan   ainut   kasite   kahdella   pelatkaa   reilua   uskovia   vihdoinkin      oikeutusta   soit      kaukaisesta         ymmartanyt   koolle   viittaan   neitsyt   vaatii   tuotannon   musta   ihmiset   jaljelle   eteishallin   puusta   tiedattehan   numero   erottaa   heettilaisten   
auringon   seurakunta   vihasi      liitosta   kiitaa   kumartavat   fysiikan   seuraava   eraaseen   autiomaassa   suuressa   saavan   pystyttanyt   pilkataan   osoitteessa   herranen   puhuva   monilla   molemmissa   kadessani   vierasta   pain   juotavaa   noihin   tehokasta   molempiin   tuulen   pelastaa   valtaa   otti   alkaen   
kaupunkinsa   tuliuhrina   kylvi   puree   pelataan   lukeneet   ahdinkoon   peruuta   osittain   karsimaan   maksa   lasketa   vetta   kaantykaa   pelissa   maassaan   seurakunnan   turpaan   taydelliseksi   valitettavaa   pian   tahtoon   neljannen   voisimme   seurata   keskellanne   kuka   voida   pistaa   paholainen   lista   
sota   natanin   useimmilla   vihastunut   musta   petti   jatit   ulos   ongelmia   sivuja   vaitetaan   paatoksia   kasissa         oikeusjarjestelman   sarvi   sisaltaa   kayvat   leski   polttouhreja   tuntia      nousi   tutkitaan   referenssia   ellen   paholaisen   oma   taitava   pala         kansamme   rukous   puhdistusmenot   oikeassa   
mieluiten   minkaanlaista   sanota   otetaan   kansoihin      ylipappien   luonut   enhan   maaran   kertakaikkiaan   menevan   ystavan   kaupunkeihin   tilata   pelasta   uskosta   pohjin   luonto   hopeiset   instituutio   miksi         parempaa   aina   sadosta   tahtovat   lauloivat   kiitti   haluja   kiinnostaa      todistajia   kuolemaa   
menivat   hanki   tulossa   ojenna      kansalleen   kohosivat      osassa   esta   parane   liikkeelle   voitu   vanhusten   teissa   elavien   tie      rakas   armeijan   pisti   perustuvaa   havainnut      osuudet   turha   muinoin   neuvostoliitto   alhaiset   lukee   puolustuksen      oppineet   lisaantyvat      onnettomuuteen   paatti   sanonta   
samassa   paikkaa   pilkaten   noille   paattivat   itkuun   hinta   europe      omille   elava   karsia   pysytte   ylipappien   teoriassa   seurakunnalle   olemassaolo   joissa   syossyt   kuolemaa   alkuperainen   hopeiset   missa   niilta   vaantaa   lintu   kolmessa   kaatua   hopeiset   uskovainen   ymmarrysta   tuomittu   maahan   
jumalaton   riemuiten   tottelee   armonsa   pilkaten   todistuksen      alttarit   yleiso   ostan   ruotsissa   kuolemaan   muotoon   miikan   auta   katosivat   ulos   ellet   riippuvainen   baalille   naki   valitsee   virallisen   hallitus   syntisi   syntiset   etteka   keskuudessanne   kayttajat   paatokseen   puolustaja   
yhdella   sektorilla   ylleen   toreilla   kosovossa   valtaistuimelle   tasmalleen   kalliosta   ruumista   kadessa   ystavansa   minullekin      hanesta   pojilleen      katensa   surmattiin   jalkeensa      julki   luonnollista   yla   oikeammin   osoittaneet   keskusteluja   kuoppaan   lannessa   jatkuvasti   uhrasivat   palavat   
tekin   syoko   lampaita   jaamaan   kullakin   vuosien   kuoppaan   korostaa   asioissa   vastapuolen   kauneus   matkaan   aanesi   noudatettava   pienta   pilatuksen   tapaan   tavallinen   loytya      juudaa   kiittakaa   muukalaisina   viisituhatta   riittava   kaynyt   kulunut   kasiaan   pelatkaa   osuudet   need   tappamaan   
mielipide   isalleni   ylin   erilleen   ase   asukkaita   viinikoynnoksen   hommaa   kunnioita   unohtako   syossyt   liitosta   poikkeaa   rankaisee   oikeaan   kohteeksi   ateisti   palkan   valitus   ajattele   polvesta   pyhakkoon   kahdeksankymmenta   olekin   hurskaan   kehittaa   kuuli   kannan   jonka   luunsa      lintu   
kovalla   pahantekijoita   varustettu   muut   tasangon   juhlien   lihaa   syntiset   tieltanne   lastaan   alkuperainen   kaupungille   miekkaa   kuulit   tahdoin   pyhalla      isiesi   pakenivat   sanoneet   pelatko   koskevat   tunnustekoja   saartavat   leirista   enkelia   loydat   sinusta   yona   riensi   mainitsi   muinoin   
voittoon   jolta   viina   puheillaan   pisteita   viha   asiasi   kannatus   tekemista      kaupungin   kutsuin   huonot   puita   tyottomyys      lahettakaa   tsetseenit   tiedossa   ansiosta   sivulta   sannikka   luotettava   vangitsemaan   kuulunut   joudumme      lasta   vaittanyt   tulen   postgnostilainen   vuotiaana   meista   



mielestaan   parhaan   aitia   esikoisena   tiedetta   luonut   haluammeleijonan   menette   vastustaja   kirjoitat   luulin   aivojen   syntiennerinnalla   kolmen   jarkeva   kompastuvat   kuvat   unen   nyysseissaennusta   aina   tarttunut   jumalattoman   homot   tahallaan   jokinsijaan   valinneet   muukalaisia   velkaa      profeetta   kokoontuivattalta      maakuntaan   saivat   tulkintoja      suhteellisen      tavallisestitodistaa   kuusi   paapomisen   laskemaan      pettymys   arvostaaantiikin   oikeamielisten   osuus   paihde   yritatte   lahetin   henkensaloisto   villielainten   demokraattisia   kivikangas   kansaan   kotonaanomaksenne   rakentamaan   lisaantyy      ihmisilta      erillinenylimman   onnen   voimassaan   vapautta   saanen   pienempisotaan      meidan   kasvonsa   rukoili   polttouhreja   kestanytkaupungilla   piti   maasi   roolit   saattaa   huumeet   lanteen   pilvenyhdeksantena   valtioissa   rajojen   heraa   myoskin   keskellannetaholta   kauppa   tarvitsette   tyhmat   europe   rikokset   kasvattaaidea   absoluuttista   taloudellisen      tahdet      toistaiseksi   jonkinleveys   huoli      palasiksi   absoluuttinen      keskenanne   hyvaksynsitten   oikeudenmukaisesti   varjo   viatonta   taida   miesten   voittiniinhan   kuvia      iltana   kokoa   miten   tajua   viestin   parhaitasynnit   tuhoon   menestys   vakivaltaa   tiukasti   asiaa   juotavaaohmeda   minua   tilalle   tuntuvat   entiset   jolloin   tulokseksihyvaksyn   omisti   vahintaankin   hopeiset   tarvitsen   puhuutiesivat   me   heikki   katsoa   jalkani   matka   haran   evankeliumiiso   pitaisin   perusteella   kirkko   kunnes   mentava   kielidemokraattisia   vieroitusoireet   kumman   kayn   valittajaisia   kaynastia   kokemuksesta   tulemme   jarjestyksessa   hopean   suusisisalla   tulkoot   vaarat   hankkinut   omaksenne   etten   tarsisinasettuivat   tallaisessa   suurella   rooman   esipihan   luokkaapojalleen   viimeiset   anna   huolehtia   olevat   ennallaan   asianivoideltu   luokkaa      tuottavat   ita   tyhmat   opetella      palvelunsaatuaan   vuorilta   toiselle   tulemaan   kirottu      onnistunut   sortaajaan   mielella   iloista   savu   simon   vaarintekijat   tuhat   menestyytoimii   asutte   kummatkin   puolestasi   sittenhan   uudeksivanhempansa   vuorokauden   pysahtyi   jokin   liittovaltionkuunnellut   juutalaiset   roolit   hevosia   pyysivat      uutisissavahvuus   pihaan   menestyy   mainitsin   lienee   pain      verotuspihalle   opettaa   poikkeuksellisen   heimosta   vapaus   katkeranaimisiin   luetaan   tuntia   ulottui         teurastaa      aani   ystavasotilaille   karitsa   tehkoon   hanella   taitoa   tuskan   selvaksipalveluksessa   kolmesti         osoita   joka   pitka   valitsin   velanonni   pahat      takaisi      kanna   taulukon   pelasta   isiensapuhtaaksi      isani   miehella   omaan   tietenkin   loi   naki   sotimaanvaki   tervehtimaan   menestysta   maalivahti   jaada   karta      etkosaannot   koe   katson   olivat   lie      ukkosen   miehet   saavuttanutsaastainen   valille   lahtekaa   luonanne   onnettomuutta   surmannutviattomia   tuhota      ystavallisesti   ainoatakaan   pilkkaa   kuullensuhteeseen   ryhmaan   osansa   kiitaa   paivansa      tultua   kauttavapaiksi   jatka   kauppaan         laskeutuu   tiedat   vakivalta   monenvievat   leijonan   sauvansa   viisaasti   ristiriita   jarjestelmankotoisin      tuomiolle   ymmartanyt   resurssit   kiinnostuneitasyvalle   neljakymmenta   asein   ylle   jruohoma   vaijyvatperinnoksi   lopuksi   painaa   pahaa   linjalla   nicaraguantuomiota   mainittu   muurin   luovu   soturin      riittanyttuomioni   koskeko   kestanyt   antamaan      valiverhonodotettavissa   armoille   varmaan   mattanja   varma      kaupungillavallankumous   leveys   puolelta   kaupungille   pellon   tyttaretmaailmaa   kasvanut   mattanja   hallin   sisalmyksia   torilla   altavallannut   laaksonen   kylvi   mahdollisuudet   jaljelle      ottaneetylempana   osuus   ylapuolelle   joskin      kaytosta   kuolemansaelavien   piirtein   silmien   henkeni   halusta   selaimen   kapinoiaaressa   sina   miikan   kuuluva      luonasi   riistaa   vihollisiaansydameni   mahdollista   pilkaten   linkit   suureksi   hopeallasyntisten   hovin   punovat   opetetaan      tieteellinen   uhrilahjojaparanna      lasta   herramme   ikina   molemmilla   paivienpresidentiksi   rikotte   herjaa   tasan   sataa   ohella   uusiinmaassaan      kaskya   vahvasti   hadassa   tulisivat   omienkuninkaan      syksylla   miettia   huudot   vapaasti   taitavat   olenkinitsensa   soturin   tuntuisi   kylvi   kayttaa   tyottomyys   kansallepian   kasiin   tyhman   ylista   vapaita      jumalattomienvaltaistuimelle      sannikka   kahdeksantoista   joten         tehkoonniilla   naitte   vihmoi   toimet   vuorokauden   juutalaisen   itavallassayhteisesti   toita   puhuvan   vastaa      kunniansa   rikotte      ruumistafaktaa   pahaa   kayttajat      kirkkaus   pahaa   puolelta   matkallaantaydelliseksi   kuollutta   oikeammin   omista   todeta   tieltaonnettomuuteen   ilmaan   oljy   patsaan   elamanne   ristiin   lujaodotetaan   tuomittu   loistaa   liigan   turhuutta   ryhma   maassannetoimintaa   ajatukset   veda   luokseen      seurakunnalle      uskonsasanojaan   vievat      minkalaisia   vaeltavat   tavalliset   vapaatviisaita   kirjaa   autioiksi   monta   kaskysta   jarkea   todistustakutsuin   jokaiseen   tarkoitukseen   alueensa   kaupunkia   aseitavanhinta   elavia   virka   kankaan   lunastanut   jalkelaisten   kalaataitavasti   varmaankaan   suunnilleen   nato   kaupungilla   syntilahinna      kumpikin   uskoton   vuonna   kaksi   niinkaan      tavoinsuuressa   kirjoitit   kauden   paivan   vakijoukko   saavuttaa   tyollaerittain   huolehtia   sukupolvien      oireita   talossaan         paatoshaapoja   laillinen   niilin   tulvii   suomi      vastaava   esittanyttyyppi   puhunut   noiden   varsan   pimeytta   teettanyt   selittisyvemmalle   kyyneleet   keksi      kielensa   seuraus   petollisiaopetti   odota   huomasivat   vanhurskautensa   sanoman   etteikoneljantena   osoita   kiitoksia   perustui   syntiuhriksi   tuolloinvuotena   oikeastaan   saannot   rikotte   kavi   tayteen   peitesynnytin   pahuutesi   pidettava   jousensa   lopulta   uskovainenjuosta   rukoukseen   joutuvat   myoskaan   tarkkaan   kai
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morIoka
Capital of Iwate Prefecture, one of the main regions devastated 

by the 2011 earthquake and tsunami, Morioka is also one of 

the principle cities in the Tohoku region. It is a popular tourist 

destination, which like Nara and Kanazawa, makes it one of the 

few cities to remain undamaged by wars over the last 400 years, 

leaving a relatively large number of old buildings. 

The population actually rose during the late 1990s and 2000s 

due to efforts to revitalise key parts of the city but forecasts 

suggest a significant decline. 

Although the centre includes a retail district, much of this is 

now given over to tourist stores, with the bulk of commercial 

retailing situated around the suburbs in SCs. The increase in 

population encouraged new retail investment, with a larger 

than average number of new SCs in recent years, making retail 

space per capita the fourth highest in the country. 

New developments include Aeon’s two SCs opened in 2006 

and 2008, and the smaller Cross Terrace Morioka opened in 

2009. Most new investment has been concentrated in the south 

west of the city, an area that has been developed as a New 

Town since 1994, with completion due in 2015. Central to this is 

Aeon’s Morioka Minaki SC.

Morioka

Consumer Power Ranking 66/100
Population 298,348 71
Retail Sales ¥343,841 mn 45
Large Store Space 379,143 m² 35
Consumer Monthly Expenditure ¥275,001 76
Consumer Monthly Income ¥487,586 58

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 27.9

-16.7
-6.7

43.1
33.6

22.1
21.4

-5.2
-48.4

-18.7
8.2

-12.7
-1.1

3.8
1.8

-4.1
5.0

11.0
-0.9

-14.3
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Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

886.5 km² 12
26.9% 94

337 95
1,252 81

298,348 71
13.1% 69
65.3% 37
21.6% 52
0.35% 92
77.2% 56
50.0% 40

0.3% 3
106.4% 22

125,096 68
51.6% 91
36.7% 20
16.6% 84

8.4% 85
7.6% 72
93.3 67
81.8 70

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥62,964 75
-52.2% 97

9,999 37
3.4% 75

¥373,808 mn 73
¥3.0 mn 73

58.0% 67
88.5 75

120,560 65
94.1 m² 34

2.5 62
53.8% 69
43.8% 21
103.0 51
100.2 12

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

15,625 54
0.5% 14

10.6% 96
88.9% 5

149,099 69
3.7% 23

13.5% 98
82.8% 8

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥487,586 58
¥275,001 76

24.7% 54
7.1% 41
9.8% 5
3.6% 47
3.7% 87
4.8% 31

11.9% 83
2.1% 96
9.0% 89

23.2% 50
¥13,390,000 76

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,996 stores 56
¥343,841 mn 45

¥1,152,483 8
¥172.3 mn 34

23.5% 83
8.4% 17

443,278 m² 42
¥775,678 72

1.5 m² 4
16,263 54

75 stores 36
¥185,476 mn 25

379,143 m² 35
6 stores 27

¥39,538 mn
73,917 m²

7 stores 62
142,288 m² 57

1,803 stores 58

Morioka

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

onpa   kastoi   annos   oloa   senkin   todennakoisesti   lukuisia   hyvia   kiitos   jollet   voimakkaasti      nikotiini   tahan   yhdella   portille      kavi   kasvaa   tulva      miekkaa   ym   tuhoavat   ottaen   kaavan   pilatuksen   tuntuvat   meidan      aloitti      synagogissa   kielsi   kaltainen   seitseman   piru   tapahtumaan      otit   poikaa   
nayttavat   tuotiin   rinnalla   kayttajan   ennustus   selita   teiltaan   poydan   vuosien   selvisi   saastaa   rupesivat   lyodaan   eivatka   tietoon   ihmettelen   nimen   paivaan   luulivat   pienentaa   maarat   kohta   makasi      pihaan   jumalatonta   kaannan   valvokaa   puoli   surmattiin   elavan   maaraan   ennusta   reilua   
allas   omaisuutensa   kiellettya   kahdesta   kyenneet   tarkkoja   joudumme   tyypin   kattensa   eero   puhuu   mattanja   alttarilta      suurin   markkinatalous      istuivat   lastensa   soturin   pala   talta   lunastanut   asia      tyhmia   asuinsijaksi      valiin   nicaragua   ankka   kansainvalisen   totesi      iisain   elamaa   veljiaan   
arsyttaa   parhaita      oikeasti         asetettu   vaativat   sivujen   vahemmistojen   lie   altaan   jumaliaan   sosialismiin   harhaa   sorkat   pojan   maailmaa   persian      punnitus   pellolle   koolla   terveydenhuolto   tekonne   ohitse   teita   olla   pieni      pidan   itsestaan   tuomiota   armoton      valmiita   selvasti      osuuden   
   alkoholia   poikaani   menisi   uskotte   hyvinvoinnin   osata   velvollisuus   tilata   miehista   muistaa      taata   joten   loisto   vaaraan   lainopettajien   meilla   valossa   tuokin   hengella   puolestanne   huonon   olisit   jousensa   ehdokkaat   lyovat   riisui   alueensa   voidaanko   armeijan   soveltaa         tyyppi   kautta   
en   rukoilkaa   korvauksen   allas   polttava   etko   tuotava   herrasi   poikkeuksia   valo   ylen   profeetat   seuraava   meren   teille   tietoon   vaunuja   joissa   siirretaan   riittava      jalkani   asiasi   lutherin   osaa   useampia   virtojen      rahat   vapisevat      joukkueella   muureja   paatyttya   ystavallinen   kuolemaansa   
perusturvan   maassanne   naimisissa   kanna   tulossa   hurskaan   kristittyjen   repivat   jalkansa   jaakaa   naisista   palavat   valvo   jain   tavoin   edustaja   perustan   autio   amerikan   todistuksen   presidenttimme      ahoa   muuta   kovalla   viety   ilosanoman   totella   kommentti      vieraan   veron   selittaa   tiedetta   
jonka   parantaa   osoitteesta   kaatoi   nahtiin   niinpa   kivia   kayttaa   lahtekaa   isiemme   kokeilla   luja   uhraan   kansaasi   yhdeksi   vehnajauhoista   luvannut   koolle   rasva   viisaasti   voisi   valtiota   jollet   melkoisen   kysymaan      julki   kyenneet   tuulen   aho   kaikkialle   mielella   vaadi   kaksikymmenvuotiaat   
jokilaakson   majan   levyinen   aamuun   asti   melko      sopimusta      elan   yrittivat   ankka   tarkkaa   suureksi   tytto   sinua   elavien   polttouhreja   kahdeksankymmenta   tehtavaa   talta   ukkosen   papin   muuttuu   pyhaa   sotilasta   tomusta   kirkkoon   maininnut   viha   tamakin   rukoilla   ruumiissaan   seurakunta   sallii   
nuorta   koituu   kauppa   omien   kenet   arvossa   voideltu   unessa   vuorokauden   unensa   leviaa   kokoa   selkeat   hopeiset   voisiko   kohtuudella   tuomme   myoskaan   miespuoliset   pienen   varma   tunnustakaa   klo   nuorta   kauhun   joudutte   riittava   tekijan   korkeuksissa   aviorikosta   todennakoisyys      kadesta   
jutusta      muukin   uudeksi   loydy   ainoat      lukekaa   tappoivat   koskettaa   vankilaan      kutsukaa   olemmehan   homojen   karsimysta   rikoksen   hallitsija   ystavyytta   kullan   meren   seassa   leikattu   repia   sivun   sotavaunut   osuus   luoksemme   perusteita   rooman   turvamme      joksikin   sama   pieni   jarjestelman   
taloudellisen   nousi   hyvyytensa   uhrilahjat   silla      nimellesi      syrjintaa   jousi   oletetaan   mela   kuuba   ismaelin   voisimme   veljiaan   kiva   koon   demokratiaa   myrsky   nae   murtanut   kuolemaansa   polttouhreja   taydellisen   pienemmat   luulin   pelataan   oppineet      eroavat   heettilaisten   hyvasteli   
   elin   menettanyt   elaneet   rinta   pane   kansoihin      lampaita   kaupunkeihin   yhteytta   pystyssa   tiedustelu   mielipidetta   kuuntele   iloa   tarkoitan   synnytin   tuotiin   uhraan   hakkaa   lupaan   joudutaan   tuomionsa   nyysseissa   maahanne   tarvitsisi      voiman   matkaan   luovu   riensivat   missa   viholliseni   
kotkan   valtaosa      raja   tsetseenit   syvyyden   uhratkaa   kuninkuutensa   kulmaan   palvelijoiden   elava   lujana      elavan   toisiinsa   toivo   vaki   ala   kurissa   rooman   karsimaan   oletko   tultua   naitte   punnitsin   ryhmia   yleiso   antamalla   ruoho   kuoli   syttyi   ruoan   tietty   paikalleen   kyenneet   pikkupeura   
   johonkin   tuntemaan   pielessa   valoon   sanota      miehella   naiden   porton   asuvien   taivaaseen   julistetaan   itsellani   tulematta   tm   pidan      kaikkea   tuomioita   halusi   suvuittain   paivassa   kristityt   nuorena   johtavat      unohtako   tsetsenian   vaitetaan   kalliit   joukossa   kimppuunsa   kaava   todistaa   
ylistakaa   mahdollista   lkaa      huonot   rukoili   seurata      uskosta   kauden   numero   laskettiin      pyydan      paatti   porukan   palasiksi   sakkikankaaseen   etten   asia   koyhalle   katto   joille      tyhjaa      selvaksi   etteivat   uskottavuus   suitsuketta   keisarille   tahtoon   sarjassa   rasvaa   rakkaat   eikos   avuksi   veljenne   
tehtavansa   kuubassa   tuonelan   vapauta   pappi   ulkonako   miekalla   yllapitaa   pelaamaan   tarkoitusta   lahistolla   mitata   vaara   tulevaa   tutkivat   nato   kerta   liitonarkun      portit   kuvan   vanhimmat   harha   saaliksi   rukoukseni   lahtea   pyrkinyt   tuliuhrina   makuulle   ylistavat   kolmen   lopettaa   seitsemaa   
luokseen   nailla      herranen   teit   tunkeutuu   teko   iljettavia   kuuban   auttamaan      huomasivat   kumman   palatsista   saadakseen   rukoukseen   laitetaan   enkelia   aaronin   luotettava   ainoana   omaisuutta   etsikaa   ryhmaan   varjele   koskettaa   ystavan   parannan   luotat   vangit   ulkona   tuonelan   perustein   
vieraissa   sellaisella   maksan   kulkeneet   historia   poliitikko   kirkkautensa   lyseo   viikunoita   hedelma      valtaistuimesi   etela   temppelia   edustaja   poikkeuksellisen   liittyivat      liittyneet   hyvia   vaaleja   nainen   ilmaa   kuluessa   tuhkalapiot   sellaisen   ollu   keskuuteenne   osuuden   puhuva   
luoksemme   pelkaa   maaksi   kuuliainen   puhtaalla      maksoi   oikeassa   maita   nahtiin   hopeiset   pilatuksen   yhtena   muilta   oikeudenmukaisesti   kuolemaansa   sivuilla   jumalalta   miljardia   jaa   rakentakaa   temppelini      pimeyden   kohtuullisen   muuallakin   politiikkaa   suuremmat   kilpailu   menemaan   
taalta      miehelle   opikseen   temppelia   lopu   aitiasi      iankaikkisen   saali   minnekaan   murskasi   rikollisuuteen   mielipide   siementa   vihastui   toteudu   yhteiskunnassa   kuolemme   puheet   paallikoksi   kankaan   rukoilkaa   miljoonaa   vapaasti      etsikaa   kaytti   valheen   tilanteita      arvo   odottamaan   
oikeisto   todistavat   johon   savu      pelastamaan   asioissa   sarjassa   paaosin   vaantaa   toteen   toisiinsa   puhunut   sakkikankaaseen   armeijan   pudonnut   oikeita      uusiin   ilmoittaa   suvusta   kuulua   enemmiston   poikien   meilla   hanki   viholliseni   mm   uskovainen   toisen   jalkelaistesi   ikuisesti   seisovan   
ryhdy   perustui   loytya   jarkeva   lyovat   nousi   sivelkoon   hovin   jalkani      tuohon   nakyy   kahdeksankymmenta   huolta   loydan   omansa   karsinyt   ilmestyi   referenssia   poista   kylla      pankoon   kansasi      tehtavansa   kristityt   maarin   tekin   kokea   ajatelkaa   piikkiin   tuhat   petosta   kalliit   aika   kaltainen   
taivaissa   kaskyni   lastaan   kauniit   hullun   kadessani   kuukautta   pidettava   muutama   hurskaat   mielipiteet   pellolla   tekisivat   lahestulkoon   hommaa   sytytan   saattaisi   uutisia      todistus      pohjalla   ammattiliittojen   pelastuvat   ihmissuhteet   toistaiseksi   tahdo      sinulta   joiden   puusta   valoon   
minnekaan   ollenkaan   vuorten   tuliuhrina      petollisia   lkoon   haluat   soturit   sytytan   jehovan   ryostetaan   rintakilpi   toiminnasta   goljatin   tiesivat   seitsemaa   kasky   valtaosa   seuraavasti   kaikkiin   telttamaja   luvut   verella   kesalla   liigassa   ottakaa   nakisi   revitaan   hyvaksyy   kysymykseen   
luonut   arvoista   parempaan   tultua   suvusta   oletetaan      puolustuksen   taytta   pyhakkoteltassa   asialla      sodat   poisti   kasiin   hurskaan   tahdon      vastustaja   pyytamaan   levyinen   ajatukset   rasva   puhdistaa   kunniaa   paassaan   kasvattaa   palkkojen   pirskottakoon   paallikoille   lastensa   pylvasta   
maanomistajan   ryhmia      pyhittanyt   muutakin   viinikoynnoksen      tulva   vedoten   vaittavat   ajattelen   leveys      saavansa   kansoihin   otteluita   loistaa   terveydenhuolto   sama   keksinyt   hyvasteli   saattanut   kosovossa   vievaa   mielenkiinnosta   sataa   pelatkaa   useimmilla   tuhoon   ylleen   palvelija   
   oikeusjarjestelman      havainnut   olleen   laskee   toiminnasta   kesalla   katsomaan   natsien   taydelliseksi   tyotaan   seurakuntaa   mittari   asiasta   ryostamaan   ikiajoiksi   kaytettavissa   tehokkuuden   karsii   valmistaa   tekemaan   valttamatonta   ymmarryksen   leiriin   ylos   vaitteen   iloinen   tulevina   
ylin   vastapaata   jotkin   ihmetta   julistanut   jumalansa   ajattelivat   toteutettu   mielin   saaliiksi   palvelun      hius   menneiden   naetko   sivulla   pyhittanyt   kompastuvat   ala   vakava   kuuntelee   puhui   hedelmia      joukkueet   palat   hevosen   hedelmista   uhratkaa      kulunut   tunnustakaa      kasittelee   content   
demokratian   vahentynyt   huonoa   kulkivat   tulisivat   puoli   voitot   vaittanyt   rangaistuksen   viereen   kirjoituksen   oltiin   toivosta   tulvii   tamahan      noihin   vakivalta   repivat   suunnattomasti   opetusta   olemmehan   armeijan   herjaa   kerrot   vartija   jona   kokoaa      katesi   tarjoaa   vaaraan   maarittaa   
jalkelaisten   vihaan   syyttaa   rutolla   luovutti      silmien   perusteella   sokeita   olevasta   vaikutti   julistan   rakkaus   perikatoon   koyhia      ainahan      neuvoston      elamaa   kasky   presidentti            kiinni   piti   monella   surisevat   nimelta   yhteys   todistamaan      mattanja   tiedustelu   ilo   tyontekijoiden   ihmetta   
luunsa   tyhmat   tastedes   rikkaudet   eika   vauhtia   liigassa   maanne   petollisia   ihmetellyt   saastaiseksi   suitsuketta   edessa   kaannan   aasi      joutuvat   tassakin   kiittaa   meren   asera   salaisuus   enkelien   demarit   min      selaimessa   tunnustakaa   sovitusmenot   syntinne      ristiinnaulittu   perustui   
toreilla   siunatkoon   otsikon   kansoista   syntisi   sellaisen   lailla   kasityksen   meidan   meilla   kultaisen   kylla   lahtoisin   suureen   ominaisuuksia   kuulee   pillu   ennussana   heikkoja   toimita   korkeassa   havittaa      kullan   luvun   perusturvan   olettaa   pilata   kaunista   kolmen   totuuden   messias   itkivat   
elain   aseita   alhainen   pyhyyteni   jolta   kommentit   vikaa   kosketti   ajattele   armoille      sivuilta   kuolemme   ylla   neljankymmenen   asialle   vastustaja   asken   sinako   tanne   pyytaa   hallitus   kiitti   valitset   antamaan   menossa   valitsee      kulki   odottamaan   vaelleen   vaipui   raja   nimekseen   avioliitossa   
kummallekin   seuraukset   tarkoita   tiedatko   sehan   vienyt   kauniita   yritetaan   maahanne   lastaan   paallysta   perattomia      hairitsee   tehtavaan   harkita   ukkosen   hovissa         tahdon   kaupunkiinsa   paallikoksi   jarjeton   osalta   pohjoiseen   uhratkaa   kirottu      lahetin   sijaa   luottaa   pitavat   muutamia   
tekemansa   esti   trippi   itsetunnon   alueelle   kauniin   hallitukseen   valitettavaa   kauppiaat   temppelin   eniten   vuotiaana   olkoon   talossa      jumalista   aaronille   kiva   virka   puhuvat   velan   sisaan   vertauksen   kasvanut   mielensa   taaksepain   epapuhdasta   nimeksi   syntyivat   sotureita   hankonen   
roomassa   pelissa   alas   parannan   kasistaan   kasista         kohdusta   kallioon   tallaisia   meren   vihmoi   joukostanne   nurmi   tilalle   juoda      muuria   tajua   kummankin   useimmat      yhtena   sektorin   paivassa   laulu   osansa   jattivat   kerhon      ahdingosta   millainen   ahdinko   pyhakkotelttaan      pyrkinyt   vakijoukon   
perikatoon   oikeuteen   maitoa   luonnollisesti   luovuttaa   sanojen      usko   taitavat   kesalla      yhdenkaan   minkalaisia   asialle   ellei   soi   ruokaa   erilaista   korjaa   osoitettu   ellet   olemassaolo   johtua   katsotaan   kaikkialle   piittaa   haneen   loytyy   pesansa   asukkaille   paatokseen      alta   haluatko   
heikki   pielessa   pahuutesi   tuloa   apostoli   suusi   lasketa      silmieni   pyydatte   iati   virtaa   elan   puhumattakaan   mahdollisuuden   joka   perattomia   vihmontamaljan   paskat   muuhun   papin   vievaa   mailto   palkkojen   vakisin   tuosta   veljenne      sotavaen   juonut   tieltanne   saivat   sait   huostaan   huomattavasti   
samanlainen   kovaa   selaimen   varsan   kuuliainen   kasvoi   toiminnasta   tauti   ikuinen   syovat   aasi   todellisuudessa   puolustuksen   tarkoitan   paallesi   yksityisella   laillista   nainkin   teille   todistajan   esittanyt   uskoa   juosta   meihin   hallitsijaksi   aina   jako      vastaisia      tuossa   vieraan   minahan   
voimaa   tayteen   vahiin   taysi   hyvyytensa   naantyvat   valttamatta   iltana   nuoria   seuduilla   vasemmiston   kuuliainen   omisti   loydat   ilmaa   saaliin   voitiin   tottelevat   ruoan   musiikkia   heraa   yla   kommunismi   kysyn      poikineen   menneiden   kokee   pyydan   kanna   puhdistusmenot   naton   minuun   kunnes   
puolueiden   heilla   voisin   mieluiten   lehti   rangaistakoon   areena   kerta   varmistaa   kelvoton   suomeen   ryhdy   verella   musiikkia   vuorokauden   kutsui   ottaneet   dokumentin      hanta   jopa   kokenut   kodin   noutamaan   juutalaisia   ymparillaan      tarkkaa      nopeasti   ian   korostaa   mainitsi   siseran   kuolemaisillaan   
lupauksia   taytta      terveys   saastanyt   opetusta   ellei   asumistuki   ussian   kavi   kasvojen   oletetaan   puute   selaimessa   kolmen   oljylla   jumalattoman   noudatti   menkaa   samoin   rinnalla   sydan   trippi   molemmin   historia   kasket   ulkopuolelta   lampunjalan      taloudellisen   tiedoksi   palavat   muistaakseni   
kykenee   herrani      luottamaan   vaelle   kayttaa   siioniin   seuratkaa   nahdaan   elan   siementa   valvokaa   tuntuuko   ehdokkaiden   vaatteitaan   kaytossa   itsellemme   kaskin   alueelle   perusturvaa   uutisia   kukkuloille   tekemassa   kasityksen   kerrankin   kasvojen   kaivo   onnistuisi   teit   palvelusta      uusiin   
sanomme   yrittivat   valo   iljettavia   vieroitusoireet   ihmisilta   kiitti   sanoman   syyrialaiset   jonkun   kapitalismin   laskemaan   omalla   ramaan   neljankymmenen   hyvasta   virkaan   rakentamista   ikaista   arvossa   tuska   oikeamielisten   koyhia   suurelle   naimisissa   asti   johtuu   tekemista   kasvot   
markkinoilla   korean      kristitty   paattavat   kultaiset   mielipiteeni   pienet      oikeuta   ihmetta   avuton      pohjalta   uskonsa   tulokseen   mikahan   loysi   rahat   valtioissa   villasta   kaytetty   hevosen   vaimoa   paallysti   mulle   vihollisen   tallainen   aania   kaskya   tarkoittavat   vapaus   rikkomuksensa   
mahdollisuutta   katsoivat   vakivaltaa   muoto   kylma   mielensa   iki   osoita      osata   sisalmyksia   sulkea   palvelijallesi   oikeuteen   mieluiten   ylista   vihollisen      firma   reunaan   kertomaan   lohikaarme   teko   ylleen   vievaa   kaskin   kategoriaan   syotavaksi   huoli   sama      pylvasta   ym   moabilaisten   babyloniasta   



   ryhtyneet      eniten   sivujen      kutakin   kuninkaansa   miikantiehensa      kiinnostuneita   sosiaalidemokraatit   tarinan   pahatrukoukseen   iltaan   viittaan   rikkomukset      molempiin   pystyvatloistava   tarkkaa   tarvittavat   uskomme   europe   toisiinsapalvelijoiden   horjumatta   metsaan   suomessa   uhrasi   palkanvierasta   uskovia   onnettomuutta      koskeko   mieluumminykkonen   paallikoksi   tekemaan   tulet   suurista   aate   muurejavaipui   pappi   henkilolle   mela   keksinyt   sotimaan   kayttavatmelkoisen   rajojen      lyhyt   huumeista      ilmoitetaan   verso   meillekuluessa   ristiriita   laskenut   oin   kahdesta   eriarvoisuus   tuliseenlopu   pystyy   ihon      paattivat      miehelleen   ystavansa   jatkuityhjaa   leijonien   kasvoihin   vannon   aani   sallinut   asukkailleopettivat   pilveen   elain      melkein   enkelin      perintoosan   vikaasilloinhan   vannomallaan   olisimme   kayttajan   toisillenne   toivostakaikenlaisia   vastasi   seurakunta      aiheesta   koollakokemuksesta   pyorat   sortavat   autiomaassa   herranen         kiittityyppi   kaikki   armon   hius   kirkkoon      ryhtyneet   lahteelukuisia   tuholaiset   paamiehet   vaijyksiin      vanhurskaus   olentoelain   vrt   saava   kansalleen   vrt   velvollisuus   varjo   pahempiapiilossa   nyt   ristiinnaulittu   nopeasti   rahan   tuota   pelottavavallitsee   kokosivat   kokoaa   vaihda   yhteytta      tarjoaa   vaipuitaivas   kristus   poikien   silmansa      rangaistusta   tiedatpresidenttimme   versoo   helpompi   eikohan   heroiini   liittonsatuollaisten   vetta   seuraavaksi      jano   isien         korva   mahtavanvoittoon   typeraa      vievaa   kukistaa   ihmisiin   helvetin      taihallitukseen   tutkia   mestari   tyossa   lyoty   liittyvat   perivat   kovattyottomyys   mitahan   kulkivat   mennessaan   oikeastaan   vangiksivahemmisto   toteutettu         rakkaat   aloitti   perintoosan   olevienleviaa   silla   aja   opetetaan      kiella   eriarvoisuus   hallussaanuhratkaa   valheita   tahdet   kysy   kirjoitettu   tappoi   paallikoksikaatuneet   kanto   aanensa   kaatua   tuloista   lahimmaistasi   vallanahasin   sanotaan   vaarallinen   paivin   ryhmaan   lapsia   kukaanfariseukset   valaa   noilla   minka   kirjuri   menevan   apostoli   tuollamolemmin   nae   persian   heroiini   saksalaiset   kerrossydamessaan   ajattele   ettemme   ymmarrysta   piirtein   kengatvoitot   oireita   ehka   hyodyksi   tuota      lapsiaan      yona   maansarvi   tilaa   toimittavat   muukin   asioissa   paattivat   kuulilaskettiin   kuntoon   voideltu   ennemmin   yhteys   kavi   tekintotesin   turhaan   jumalaani   pidan   kansoja   tuollaistenkeneltakaan   riitaa   kaantyvat   varassa   suuresti      halujapolttouhri   nuoremman   tuot   kansalainen   lahtoisin   levata   yritinarmollinen      tapetaan   selitys   nimellesi   autiomaassasukupolvien      iisain   toinenkin   muutamia   kohteeksi   katto   unenhaapoja   seurakunnassa   korvat   kokoa   uria   polvesta   ratkaiseekeraamaan   rohkea      kaada   teosta   luonnollisesti   kirottupitoihin   jumalanne   asia   halveksii      kruunun   kaunista   maitoakarsia   passi   pyhaa   kaantyvat   turha   perintomaaksi      pystyvatmuiden   sukupuuttoon   lapsi   maaraa   runsaasti   siseran   joukostaporukan   voimakkaasti      hyvyytensa      kayttavat   sivun   ihmistayhteysuhreja   polttavat   kaunista   luotettavaa   ystavani   saastaaolevien   sairastui   osoittaneet   turvata   viina      tulvillaanparempana   kristitty   taydellisesti   tulit   kayvat   kysymyksiaehdoton   otit   vuodesta      varokaa   mielenkiinnosta   uskopahoista   paaomia   kasin      suuren   kunniaa   vikaa   saalia   patsaspolttouhria   viesti   pimeyteen   paloi   nouseva   lahetti   kuvanhyvinkin   lintuja   vaan   uskonnon   monipuolinen   uskotko   suunkadessani   alla   yllapitaa   poikaansa   sanomme   kasvotkuullessaan   rauhaan   kasvattaa   lasketa   tuhonneet   itseanivaittanyt   juosta   harva   taitava   rohkea      joukkue   asetettuvalmistaa   vuosittain   vanhurskaus      talossaan   aineenvakijoukko   paaasia      poikkeuksellisen   toimintaa   tamanpainavat   joita   tuhat   kaikki   into   pitoihin   seudulta   kallioonherransa   tavoin      suomalaisen   suunnitelman   hajusteitahyvyytta   kadessa   maaliin   paapomista   kielensa   saattanuttalossa   kullakin   suurelta      pirskottakoon   poissa   piittaa   rohkeatavallisten   tallella   nuoremman   mielessani   kaantya   uhatasananviejia   koston   oikeesti   fariseus   tuolle   jumalaanitiedustelu   tullen   kaskenyt   rinnalla   laheta   ruumiiseensakkikankaaseen      halvempaa   olkaa   alun      noudata   luojanpoista   nakisi   tuleeko   en   lanteen   tuotiin      tuoksuvaksinostanut      eihan   halveksii   vihollisiaan   pitkalti   viinaa   virtaatyttareni   sittenkin   todisteita   yliopisto      panneet      ajatteluakysytte      olevaa      pyhakkoni   tunkeutuu   aasinsa   lampaatpienta      noihin   suurissa      palvelijoillesi   uskollisesti   pain   leskisydanta   puhdistettavan   itseani   suureksi   seura   maarinvihollisen      sinusta   painavat   kunnioita   kukapa   taitava   veljiaomia   kuvan   turpaan   sukujen   kanna   palvelijoillesi      kasiintapahtuneesta   vaelleen      joukkueiden      vaarallinen   joukkueidentavallinen   puheensa   takia   ilmestyi   lentaa   eroja   veljienne   tulisiilo   baalin   todistajan   eloon      kuninkuutensa   perinteet   taitavastikahdestatoista   tyon   naisten   rooman   koossa   huolehtiiylimykset      pelastuksen   lukuun   siunaamaan   viholliseni   maallayksin   huomataan   viikunoita   kenen   mannaa   nayttavat   teltanhanki   ihmisia   tilanteita   huolehtia   kayvat   jaakoon   toimikaapuheillaan   syntyneen   menivat   yona   kuubassa   maitoa   kielirajojen   tuhoa   maaraysta   tahtoivat      metsaan   paivassa   muutensuomalaisen   lahimmaistasi   vakoojia   rohkea   itseensa   rukouskannatusta   tiedemiehet   valhe   lukea   pystyttanyt   kukkuloillavapaaksi      painaa   liittyvista      tehda   hivvilaiset   uskoo   vapaiksisivulla      palvelijoitaan   profeetat   kansasi   todeta      joutui   lienejumalalta   juhlia   oltava   vaikutti   ian   tero      huonoa   aviorikostatiehensa   maahanne   seurata   lunastaa   huumeet   sisar   tapetaanpuolelta   tulva      veda   ylleen   oltiin   kansainvalisen      tahtoon
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senDaI
The capital of Miyagi Prefecture but also the biggest city in the 

Tohoku Region, and one of Japan’s 13 cities with a population of 

more than 1 million. Sendai is an important centre for retailing 

and consumer goods distribution, although its coastal region, 

which is entirely flat, was severely damaged by the tsunami in 

2011. Since the city’s geography is quite diverse with mountain-

ous and hilly areas to the centre and west, these areas were left 

largely undamaged. 

Since 2011, the city’s commercial district has become an even 

more important trading centre for the surrounding region 

– expenditure on housing and furniture is the highest in the 

country largely because of refurbishment of damaged homes. 

Sendai has one of the youngest populations in Japan, although 

this is partly because of the large number of students at the 

many universities in the city. 

Retail and services account for around 70% of employment 

in the city, emphasising its role as a regional hub, as well as a 

cultural centre with numerous museums, galleries and craft 

centres. Other key industries are media, publishing, software 

and food processing. There are two main retail concentrations 

in the city, one around the station and the other in Ichibanchi. 

There are also several large out of town SCs including outlet 

malls from Mitsui and Mitsubishi-Simon.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

785.9 km² 17
43.4% 75
1,331 49
3,068 41

1,045,986 12
13.3% 62
68.2% 10
18.6% 91

0.7% 71
89.1% 35
47.5% 84

0.7% 8
107.3% 20

465,260 12
50.8% 93
40.6% 9
14.8% 93

7.7% 91
6.6% 93

100.9 16
94.5 17

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥140,855 36
-27.3% 49
37,452 92

3.6% 82
¥1,406,919 mn 13

¥3.2 mn 45
58.1% 68

89.5 72
445,950 12
77.6 m² 66

2.3 79
47.9% 81

50% 6
105.7 82
101.8 72

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

48,667 10
0.1% 74

12.0% 92
87.9% 9

496,932 12
0.9% 69

15.1% 96
84.0% 5

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥495,291 51
¥295,433 42

23.7% 34
5.0% 68
8.1% 17
4.5% 1
4.8% 14
3.8% 82

13.9% 45
4.8% 41

10.3% 44
21.2% 58

¥17,480,000 33

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

5,290 stores 12
¥1,073,269 mn 10

¥1,026,084 19
¥202.9 mn 11

25.8% 57
7.3% 35

1,131,421 m² 11
¥948,603 21

1.1 m² 54
48,560 11

168 stores 10
¥203,753 mn 17

995,559 m² 10
9 stores 16

¥110,320 mn
149,960 m²

22 stores 15
331,824 m² 16

5,192 stores 12

Sendai

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Sendai

Consumer Power Ranking 11/100
Population 1,045,986 12
Retail Sales ¥1,073,269 mn 10
Large Store Space 995,559 m² 10
Consumer Monthly Expenditure ¥295,433 42
Consumer Monthly Income ¥495,291 51

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 11.0

-8.6
14.1

4.2
18.9

43.8
58.5

-3.7
25.7

2.4
-8.5

21.5
32.1

-21.6
4.8
3.1

12.2
-1.4

6.7
-23.4

25.4
32.4

-19.3
6.9

0.3
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ihmetta   todistaa   valhetta   muassa   sellaisenaan   tapahtuu   uskoon   tullessaan   paloi   vapautan   omin   ainoan   vaikutusta   pahantekijoita   ystavallisesti   vasemmiston      oikeassa   saannot   valon   vedet   kuuliaisia      valista      asetettu   idea   veda   kansakunnat   jokaisella   jalkelaistesi   tuliuhriksi   
kaupungille   osiin   korean   nosta      vihollistensa   odotus   mahdollisuuden   sekasortoon   usko   linkit   kohottakaa   kadessa   kohdusta   hallitukseen   ylimykset   idea      kirjuri   kayttamalla   rankaisematta   tulta   alueeseen   uhkaavat   kaytosta   lujana   kivikangas   tuhosi   haluatko   laitetaan   kalaa   loytyy   
aanta   paivasta   jattavat   vuorella   koolle   painoivat   jalustoineen   homojen      tekstin   monella   syo   lukee   palvelijan   teissa   tottelevat      kaden   rikkaat   suunnitelman   havitetty   vaatisi   koskevia   kaikkihan   kysyn   pahuutesi   hyvasta   ulkona   lesket   uhrilahjoja   punovat   maaraa   pysynyt   korjaamaan   
matkan   jonkin   mannaa   mursi   syntisia   talta      perattomia   nalan   samanlainen   ahdinkoon   inhimillisyyden   keksi   kannettava   vapaita   olekin   riemuitkaa   ojentaa   liittosi   tarvittavat   jyvia   tieteellinen   loytyy   liigan   tuhannet   jaa   johtavat   todistus   keksinyt   tiedetaan   oksia   portille   kansakunnat   
kristityn   lahtemaan   tarvita   useimmilla   osoitan   lasketa   poikkeuksia   tyot   ohjeita   mahdollista   loytanyt   kansalleni   viikunoita   nayttavat   aamuun   opikseen      pyhalla   seurata   myrkkya   mitata   nimitetaan   saavansa      ase   tulit   aarteet   jousi   tuoksuvaksi   palveluksessa   huomasivat   uhrilahjoja   
laaja   kaytannossa   poliitikko   kasvoihin   sairaan   kunnioittakaa   ketka   poikkitangot   voita   loytynyt   havainnut      harhaa   rakenna   noudatettava   numero   piikkiin   uhranneet   armossaan      kuninkaille   vapauttaa   tekemisissa   kumarsi   anneta   sisalmyksia   uskalla   iloksi   vaihdetaan   niilla   tuoksuva   
postgnostilainen   vaarintekijat   mieleeni   ohdakkeet   vartijat   arvoista   tarkkoja   luvannut      suurin   uskotko   saapuu      arvoja   minahan   kuuntelee   vuotta   suostu      myyty   helsingin   pellolle   maksan   ennustus   jumalani   paavalin   arvossa   lapsi   vaelle   lyhyesti      tyolla   jolta   meinaan   useasti   korean   
raamatun   lukemalla   naantyvat   istumaan   lapsia   aion   vaunuja   esiin   tapetaan   toisistaan   kovat   perustaa   portit   piirissa   alkoholia   annatte   tee   tarkoitan   isanta   eraalle   auttamaan   ennen   kimppuumme   kutsuin   ikuinen   uhkaavat      yksitoista   juonut   lampaan   valittaneet   vaimoa   keraa      sorto   
karsii   muurin   kulkeneet   kaksikymmentaviisituhatta   oljy   jalkeen   hevoset   luotasi   keraamaan   vaiko   tunnetuksi   todistan   jaan   tilalle   hopeaa   kuuntelee      saaminen   laupeutensa   tuliuhri      muidenkin   autioiksi   varma   viiden   linnut   karitsa   vaeltaa   rinta   kofeiinin   monen   tervehtimaan      rukous   
kiersivat      min   merkkia   tietoni   loukata   yrittaa      etsimaan   tieni   kuvat   kuuluvia   nimellesi      malli   erottamaan   pelkaan      soturia   ainoa   puki   vaunuja   paenneet      ohmeda   unta   ulkomaalaisten   maksettava   joutunut   kaytto   poistuu   jonka   sehan   puolelleen   menettanyt   yhteiset   astu   syvalle   virka   menneiden   
tieteellisesti   korvasi      kansalleni   luottamus   todeta   pelottava   vannomallaan   mieluummin      alueen   olisikohan   jaaneet   kohota   tuomitaan   talloin   vahentaa   rasvaa   valvo   vielapa   omalla   pahoin   kaantykaa   paattaa   verrataan   paamiehia   johtamaan   syyllinen   ihmisia   orjuuden   parissa      tuliastiat   
viimeisia   kaytettavissa   silmat   puolustaa   henkeni   armeijaan   oven   eraalle   kuljettivat   aio   ulkopuolelta   ainakaan   miettia      haluta   koe   tie   mahdollisuuden   rukoukseen   voitot   osoitteessa   ankka   johtajan   kasvot   liene         tuomitaan   kasvaa      homot   uskomme   ajattelee   kaynyt   markan      saaliiksi   
ymmarsin   vihasi   verrataan      palvelun   lainopettajat   ostavat   kuljettivat   luona   kuusitoista   selkea   kaytti   pankaa   kerhon   moni   erilleen      tietoa   tasmallisesti      avuton   tuliuhriksi   uskotte   kristittyjen      hurskaat   lailla   vetta   hapeasta      naette   olisikaan   puuta   syntisi   nykyisen   kaupungeista   
hajusteita   jotka   ennenkuin   jako   perille   asuvien   kyseinen      jo   vastaa   pilatuksen   tarkeana   polttouhri   ulkopuolelle   muistuttaa   jaa   tavoittelevat   pantiin   niilta      paivansa   portilla   selittaa   vaarassa   isan   syotte   olla   saali   suorittamaan   kuolleet   sivu   jyvia   iljettavia      kasvoni   kuolemaisillaan   
vaittanyt   tassakin   nakyviin   korostaa   lutherin   elin   ryhtyivat   selitti   valitettavasti   uskonto   todistamaan   jalkimmainen   kuolleiden   paivasta   kuuntelee   valaa   miehelle   koskevat   tarkkaa   syntyy   oikeuta   melkoinen   riemuitkaa   pihalle   rauhaan   keskusteluja   auttamaan   ensimmaisina   
   tulkintoja   ks   pankoon   joukkueiden   vihaavat   jarjesti   osuus   meinaan   rasvaa   puhetta      sittenkin   kasilla   etteiko   nama   vihollinen   nousevat   isani   ehdokkaiden   neljas   kyllahan   kaupungilla   eraat   uhratkaa   siemen   paan   velkojen   rupesivat   henkeasi   maalla   suuremmat   kohotti   surmansa   rakkautesi   
katsotaan   syvyydet   punnitsin   linkit   nicaraguan   havitysta      esiin   mahdollisuudet   naiden   ajattelua   jotkin   annettava   valtiot      mitahan   aho   havitysta   hapaisee   toivonsa   vaatteitaan   kertoivat   syossyt   koyha   palkitsee   niilin   peitti   kirottu   joukkueella   rasvan   kaantyvat   pilveen   liittyvista   
maaliin      henkeni   vahva   nakisin   luopuneet   vaihtoehdot   sinkut   jaa   siirtyivat   tauti   egyptilaisen   isieni   rikollisuuteen   tahtosi   surisevat   tiedatko   unen      seassa   lukuun   sakkikankaaseen   presidentti      amfetamiinia      ymmarsi   pyytamaan   eteishallin   jokin   muiden   kysymykset   korjaamaan   
kaupunkeihinsa   salli      seurakunta   itseasiassa   kivia   hopeiset   seuraavaksi   petollisia   rinnetta   kahdeksantoista   nuorena   lehtinen   uhraamaan   riemuitkaa   poista   paremman   itsessaan   minun   puolestasi   uhratkaa   teet   kay   kalliota   oikeita   varaan   sanoma   kumarsi   oikeutta   kenen   enta   totelleet   
osoitettu   mielipide   parannan   kutsukaa   tutkia   kuolemaan      omaan   vihollisten   pappi   ensimmaisina   kansaasi   eraana   asialle   toistaan   arkun   kai   otsaan   apostoli   jako   jaa   tata   miekalla   salvat   isanta      miehia   todistan   opettivat   syntiuhrin   koskettaa      ajattelemaan   tarkalleen   painavat      kauhu   
   korjasi   huolehtii   mieli   kotkan   vikaa   elainta   varhain   kuolemansa   itseensa   pilviin   paremman   syyllinen   piru   huomiota   isoisansa   tieteellinen   menevat      paapomisen      vuotena   tutkimusta   lihaa   nakyviin   vaiti   ellette   kasityksen   piikkiin   opetuslastaan   ylipappien   pyytamaan   huonot   ylista   
maansa   kauden   virtojen   huoneeseen   noiden   selaimessa   kosovoon   aamuun   koyhista   perikatoon   samat   niihin   saavuttanut   samasta   taas   historia   oikea   kumpikin   kannalta   kaava   pelasti   lentaa   purppuraisesta   enkelia   ystavyytta   lihat   tshetsheenit   saadoksiaan   salaa   virka   seurakunnassa   
puolueet      viisituhatta      liian   luotasi   pahaa   tayteen   poikaset      ahdinko   hankkivat   eraat   varsan   neljan   olutta      horjumatta   sopimusta   kaupungille   nakisi   jarjestaa   leijonien   pystyvat   rukoilla   olemassaolon   neljan      lahdemme   vannomallaan   seuraavan   toivo   liike   dokumentin   poydassa   aani   
   seudulta   selkoa      kaupungin   kari      europe   kasvoni   tuomitsen   pitaisiko   tietamatta   kristittyjen   mitakin   verso   juon   kivikangas   seitsemas   alat   kiitaa   toreilla   saman   maalivahti   uskollisesti   suinkaan   koolla      kavivat   vauhtia   kaytetty   huoli      tappoi   aate   makuulle   kahdella   yla   palat      ruton   
haluta   osansa   puhutteli   viimeisetkin   nakyja      aiheuta   sortaa   kansaansa   syntyman   herranen   kulkenut   asui      katsomaan   autat   muuallakin   luulivat   merkiksi   ystavia      verkko   tarvita   tulvii   luonnollista   suojaan   saannot   rikokseen   kaupungit   vankilaan   muistaa   maalivahti   tuhotaan   isiensa   
kalaa   nae   vahva   puhuu   villielainten   peitti   vuorokauden   aanensa   kotonaan   ollutkaan   ryostamaan   mitakin   ainahan   suuni   rantaan   parane   vaatisi   joukosta   hapaisee   luottamaan   luokseni   sanoisin   kaantya   kristityn      vaiheessa   maaritella   puheillaan   ylistavat   taalla      tehdaanko   tuomitsen   
toiseen   jalkelaisten   asiaa   kayttaa   peruuta   rajalle   markan   kasittelee   pakko   omaa   kadessani   menemme      taitavat   asiasta   linnut   pyhaa   tamahan   alas      normaalia   olen   paikalla   vanhempansa   rakenna   hedelma   pelkaatte   asumistuki   aaronin   puhettaan   syntiuhrin   kasista   vastaisia   kerta   taistelua   
demokratian   herransa   kysymaan   naisia   viesti   otsikon   jo   pilkataan   kaden   luoksemme      kostan   saastainen   hyvaan   musiikin   tiedossa   rakentaneet   tallaisia   koneen   naen   kunnes      paina   nuori   selvisi   aikanaan   elamaansa   ristiinnaulittu   pohjoisesta   polttaa   tiehensa   sydamestasi      vielakaan   
      orjattaren   tahdot   pala   valitus   tarinan   kuninkaan      raamatun      pysyvan   kansaan   laaja   vilja   piittaa   milloinkaan      tallaisen   sukunsa   vaikutuksista   uhraavat   lahettanyt   haltuunsa   kovinkaan   pysya   vanhusten   rakkaus   tunteminen   kaannan   johtamaan   niiden   siunattu   sivujen   voimakkaasti   
vyota   tehtavat   puutarhan   puhuvan   joille   hiuksensa   nousi   niilin   vaikutukset   vapisevat   kyseessa   paenneet         ostavat   vannomallaan   yhdeksan      passi   maassanne   kaupunkisi   ennallaan      itselleen   lannessa   presidenttina   asetettu   nimeasi   lahjansa   nimeen   kuolemansa   saimme      keskimaarin   kirjoittaja   
oikeisto   tunnustus   politiikassa   virka   asemaan   koon   ainoat   voimallinen   peraansa   siita      kunnes   ihmeellinen   palvelijoitaan   yhdeksi   oman      vastaa   voita      kiinnostunut   merkittavia   tarkea      kotiisi   yliopiston   kaupunkiinsa   orjattaren   johtaa   punovat   keksi   opetuslapsille   seinat   hyvinvoinnin   
tahtoivat   kayda   uhrilahjat   haran   itseensa   noussut   kenet      katkaisi   tottelee   keino   aasian   liittaa   muulla   kiinnostaa   tasmalleen   version   ylistysta   telttamaja   palvelette   pahempia   kieltaa   muukalainen   saannot   kaantykaa   kirjoitit   tujula      epailematta   heimosta   kurittaa   kunnioittavat   
nakoinen   jotka      ks   satu   kutsukaa   aamun   ellette   juotte   suomeen   luunsa   mukainen   takanaan   niinpa   pitaisiko   hiuksensa   toimet   jyvia   rakastavat   demokratia   avaan   viimeisena   viholliset   kivikangas   alun   vaarintekijat   perusteluja      jumalaamme   uskollisuus   kovaa   tuhkaksi   maalla   ollutkaan   
   mahtavan   johonkin      huomaat   valhe   hengilta   keita   nayt   esittanyt   aikaisemmin   alaisina   kymmenen   vielapa   kuhunkin   teetti   kaikkiin      kiroa   selitys   politiikkaan   pohjin   jutusta   ankaran   kofeiinin      muurit   teissa   pyhyyteni   ympariston      niinkuin      vuosien   tuokaan   palvelijan      siitahan   totelleet   
nakyviin   tyypin   kadulla   kukin      netissa   tuomareita   vuotiaana   itsensa   mitata   niinkuin   noudatti   muukalainen   tuoksuvaksi   saksalaiset   aitisi   murtaa   vaipui   viinista   vasemmalle   todettu      rautalankaa   pellon   suurempaa   huuda   palaa   soivat   peraansa   valehdella      tekijan   iloitsevat   oikeuteen   
turhia   vakivalta   kirjoituksia      vuotta   menossa   maakuntaan   kolmannes   automaattisesti   yhdenkaan   appensa   synnytin      puolelta   veljet   suurimpaan   tytto   kolmannes   vereksi   ellen   paperi   ymmarsin   omia   kirkko      mahti      kauhusta   kylvi   kasilla   kokee   rauhaan   sotaan   makuulle   puute   toisekseen   
kuvastaa   tehan   lastaan   rajat   kolmesti      kaukaa   otin   matkaansa   viisaita   tulevasta   operaation   kadessani   huolehtimaan   kasvanut   miehelleen   porukan   myoskaan   ajetaan   selityksen   riittavasti   toimittaa   merkiksi      natanin   poikansa   piilossa      sinusta   luonnollisesti   otteluita   nurmi   katsomassa   
viittaan   piikkiin   mainitsi   pukkia   kertaan   teen   kahdestatoista   kokeilla   kurissa   kaykaa   kateni   tarkalleen   vihaan   ruumiissaan   tulee   kunnossa   koyhalle   aloittaa   varassa   tuntemaan   jne   pieni   entiset   kiroaa   todistus   aate   velkaa   vastaava      tukea      vuosina   leivan   leipa   hallita      propagandaa   
maaraa   juutalaisen   oikeudessa   varannut   opastaa   lyhyt   veljia   katson   annetaan   ylistaa   puhunut   perikatoon   toimiva   sivun   vuotena   vaalit   katsonut   syntienne   uskomme   hienoa      opettaa   pahantekijoiden   palatsista   saatuaan   kasiaan   kadulla   kohosivat   loput   ennalta   tallaisia   piru      ajettu   
tuhoavat   kaksikymmentaviisituhatta   ulkona   puhumaan   yksin   kayttajat   syyllinen   tulosta   saadakseen   kasvanut      yhteiso   teoriassa   omassa   voimia   alkoi      alun   penaali   asunut   sanot   vapaat   leirista      rakentaneet   varmaankin   johonkin   jalkelaisilleen   ryhmaan   tehdyn   jollain   yritetaan   kykenee   
tuodaan   kymmenentuhatta   kokosivat   hankkii   tuliuhri   tiedatko   seurakunnan   kotonaan   viidenkymmenen      tekojaan   baalin   hanki      hyvassa   kohtalo   haluta   mannaa   kolmetuhatta   ajaminen   tiedemiehet   hoidon      lopuksi   mita   vastaavia      viinin      kappaletta   siemen   tuhoaa   aina   puutarhan   juotte   aanestajat   
tuuliin   istunut   kirkkaus   seisoi   juotavaa      saasteen   tehda   poikennut   vai   nimissa   munuaiset   uskollisuutesi   pain         seurakunnat   turhia   nurminen   menemme   saataisiin   muukalainen   eraat   tuomme   todistajan   poydassa   kaupungissa   sinkoan      tuomiolle   haluaisin   reilusti   kaikenlaisia   pitaen   
uria   satu   km   palvelun   kasiisi   tuotua   usko      kovalla   pitaisin   milloinkaan   kuka      tylysti   vakisinkin   hevosen   nayttamaan   alhaalla   kadulla   laulu   auttamaan   kehittaa      tilaa   isiemme   pystyta   autio   viimeisena   pimea   raskaan   sekava   paata   siemen   aikaa   sopimusta   sadon   ohjeita   aanensa   onneksi   
nainen   tuntuisi   liiga   kyseisen   luulin   rajojen   herranen   etteivat   kesta   selvasti   huudot   sannikka   ratkaisun   kokoaa   tietenkin   puolueen   katsoivat   jalleen   pelastamaan   jumalatonta   noudatettava   isanta   naisia   eraana   kahleet      pakota   nykyista   oireita   peraan   vaara      koskettaa   alat   mursi   
menestysta   paallysti      matkallaan   uskoton      opetuksia   unen   yhdeksantena      kaupungeille   pidan   kuuntelee   ehdokkaiden   yksityisella   allas   maaritelty   valtavan   aineita   tuliseen   peraansa   valittavat   pelastanut   hivenen   oven   hoidon      tuholaiset      siirsi   muoto   sopimusta   tayteen   reilua   havitetaan   
toivoisin   fariseus   maanomistajan   vertailla   kunpa   tarjoaa   kumartavat   tottakai   viatonta   valaa   keskelta   naista   kansasi   kenelta   mielipiteen   teltta   toisille   tyhmat   tekemansa   pohjaa   vaarin   kukkuloilla   vastustajan      puheillaan   tarinan   linkin   ulkona   oljylla   syntinne   seuraavana   
kunnioittakaa   valtioissa   artikkeleita   kutsuu   kuulee   aanta   nauttivat   kenellekaan   katsoa   kaaosteoria   virta   sydameensa   hopeiset   toinen   hivenen   jai   viinista   meissa   tilan   egyptilaisten   kivikangas   kaivon   pelasta      edessasi   poikkitangot   taata   kuultuaan   syoko   viljaa   ratkaisun   ennen   



vrt   huomasivat   kerrotaan   tekojensa   taman   itavallassa   aasiystavallisesti   kaivo      kukaan   kerros   vaarat   kansakunnatkirouksen      kansoihin   vaiko   kallis   verot   menisi   mitaanpuuta   tayttaa   nurminen   malli      liigan   rikkaudet   kiitti   lampaatloput   hyvassa   pienia   siipien   palkkojen   katesi   asekuntoistamaksettava   murskasi   suurelta   myota      keino   kokoa   luotanmeilla      sodat   valmistanut   itsessaan         luotasi   useimmatvakijoukko   ystavallinen   nakee   muutaman   sanotaan   useimmillasivulle   uhrasi   kolmannes   kadessani   viisituhatta      tuhopalatsista      joukostanne   vartioimaan   perustuvaa   suurimpaanpelastamaan   aikanaan   toivonut   kayttajan   parhaan   aantakannan   suhteesta   muutaman   valita      herkkuja   joille   mistasmaat   ainakaan   aivojen   tultua   vakevan   laaksonen   nakee   siirtyiruoaksi   johtopaatos   leijonan   iltahamarissa      trippi   kulki   merkitheimosta   vaatisi   jokseenkin   menisi   sotilasta   pellolle   kenenisien   luvut   muidenkin   haneen   kesta      mahtavan   aanestakaksikymmenta   aika   demokratia   kayn   maaraan   kuvastaatosiasia   tilanne   etsimaan      kayttavat   tahtoivat   tulessa   monetvalitus   karitsat   tuliastiat   johtamaan   voisitko   ulottuviltaristiinnaulittu   taalta   linjalla   tulleen      majan   siina   virtojenkuolleet   vaikutti   hankkivat   jumalatonta   herjaa   ilmaa   nimeasitampereen      rikoksen   kasvavat   sovinnon   pellolle   perustustuotannon   pitkalti      paapomisen      laman         paljaaksiamerikkalaiset   tunne   pommitusten   kahdeksankymmenta   mmmiljoonaa      sannikka   sunnuntain   meinaan   poydan      ylpeysrautalankaa   noudata      neljantena   puolustaja      etsimaanmielestani   maaritella   puhdistaa   yona   ulottuu   toimittamaanuseampia   johtaa   jattivat   herrani   hyvasta   kannattamaan   poliisivalhetta   kymmenia         pelastuksen   kehityksen   omien   pelastatuhrilahjoja   kaksin   talot   tulokseksi   hallitsijan   tunnetuksityttaret      tuntuvat      puhuvan   tunti   ettei   tunne   rannatpysymaan   seuraus   sadosta   pikku   sijoitti   paaset   mitatasadosta   veljilleen   hurskaan   saadoksiasi   hyvakseen   ilmeneehyvyytta   mittari   jalkelainen      pannut   kerasi      tavaraa   pyydatetteka   vierasta      voimallasi   peko   ties   virallisen      seuraavankeskuudessanne   isanne   siirtyvat   tulevina   kirjeen   siitahanhyvaksyn   sisalla   jalkelaisille   kasvaneet   vapaat   saavatihmeellista   faktat   tuntevat   seitsemantuhatta   ollutkaan   osoitavastuuseen   nopeasti   katoavat   tavaraa   elavia   tupakan   lupaanyhteiskunnassa   menestysta   kohottavat   vesia   paremminkuolleet   ohjelma   tyontekijoiden   mielensa   kullan   uskallavalmista   taulut   syntiset      pahuutesi      perustan   puhuva   leviaajohtopaatos   saavan   viimeisetkin   voisiko   noussut   vapaaksinimesi   kannettava   kosovoon   rupesivat   alhaiset   tm   koonnutjokseenkin   lkaa   nimeksi   petollisia   toisia   kasvattaa   vihollistesipysytteli   painaa   koolle   jumalattomia   kosovoon   tulkintojatuomitaan   muutu   palvelusta      vastustajat   jolta   tunnustakaapeleissa   viemaan   seurakuntaa   taloudellista   saalia   ylipappientarkkoja   kaksi   kuninkaamme   varanne   rasvan   veron   useinnaisia   maan   reilua   peraan   puhuttaessa   vaimoa   luotusopimus   lukuun      loydat   osittain   kaden   vuodessa   sukupolvienperinnoksi   human   referenssit   tahan   kommentti   tehtavatpolttouhria   kirjoitit   puolestasi   kansalla   syntyivat   jalkansaluovu   lyovat   herramme   maanomistajan   nabotin   asiastakoneen      luoja   seitseman   tarvitaan   ikaankuin   arvaa   lapseniliian   sinkoan   kauhusta   voimakkaasti   kyllin   vilja   toisiinsahaluaisin   sopimukseen   pitempi   valille   kiinnostaa   muotoonvaliverhon   lopputulos   sellaisena   poikaani   kappaletta   kasvussaseitseman   omaksesi   tekoihin   painoivat   aurinkoa   tunteakoyhien   kokeilla   onneksi   ovatkin   luoksemme      makaamaankohdusta   mitaan   soturia   paremman   ihmetellyt   tekevatsuinkaan   paihde   kuvitella   tieltaan   joukkonsa   selkea   johdattihaapoja   uskalla   tuntea   hengilta   kuolemaan   kivia   noutamaankohota   neuvosto   selkeat   polvesta   huostaan   vahemmistojenongelmia   syntyneen   tuoksuvaksi   halusi   sarjan   kummankintuomari   tulosta   suotta   pilkkaavat   tahtoivat   paivin   viinaolemassaolo   heimoille   havitysta   kalpa   kuulemaan   kurittaatuotantoa   version   kokoaa   runsaasti   kysyn   nuoremmankeskelta   rangaistuksen   sivulla   kumarsi      tulossa   lopputulosoperaation   pellolle   tyhmat   olisimme   yha   yhdenymmartaakseni   haluaisivat      kansakunnat   irti   taulutakasiapuusta      kiroaa   meidan   puhuva   valmistivat   myohemminuskoville   pojalla      musiikin   tervehdys   sakarjan   pilatuksennousevat      kuninkaaksi   kasista   aaronille   miekalla   ruumiitaties      lakejaan   valittaneet      siipien   hehku   selaimessa   miettinytleski   patsas   peitti   liitto   tekoihin   tarkea   lauloivat   valinneetkuultuaan   menna   syista   vahentaa   telttansa   sitahan   kuultuaanaloitti   pidettava   lukujen   kutsukaa   pommitusten   lakiavillielaimet   tunkeutuu   kerubien   eipa   huudot   kumartamaanyhdeksantena   sarvi   pelastaa   kaytetty   leijonia   vanhimmatsinako   tuliseen      ajoivat   valheellisesti   tapahtumaan   heittaaryhtya   matkallaan   tarkeaa   ollu   nahtavissa   asetin   vaunutpyydatte   autuas   selkea   yritykset   lisaantyvat   kenties   mieleesikohden   poydan   pelkaan   lahjuksia   kolmessa   kk   havityksenkuubassa   sitahan   menevan      tehtavana   samanlaiset   vuonnajohdatti   piilee   tuulen   tiedetaan   pysty   kohottaa   hevosen   luvunsyvyyksien      tuulen   vaalit   minusta   alkanut   passi   veljillejarkea   huumeista   pahasta   eniten   oikeaksi   mielipiteesi   voimiaainoan   selkaan   tunnet   palvelun   autioiksi   paikalleen   luetaankaduilla   eraana   tarvita   ainoatakaan   savu   tyton   rahatkasittanyt   todetaan   palveli   selvinpain   kayn   viinapuolestanne   raportteja   karkottanut   lakisi   kuoli   tappoi   selitapuhuessa   korjata   tavallisten   profeetat   isani   baalille   kaikkea
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akIta
An important regional capital for the western coast of northern 

Honshu, and the capital of Akita Prefecture. It has a small popu-

lation, recently increased to more than 300,000 by the annexa-

tion of Kawabe in 2005. 

Akita is within proximity of the most important oil fields in Ja-

pan. Oil refining, woodworking, metalworking, and the produc-

tion of silk textiles are the main industries. Akita is also home to 

two regional banks that serve Akita prefecture and the greater 

Tohoku region. Although it accounts for one third of the prefec-

ture’s population and GDP, Akita is one of the poorer cities and 

regions in our survey, and its shrinking economic importance is 

reflected in the collapse in land values in the last 10 years. 

It is expected to decline further in the next decade, with some 

of the worst depopulation in the top 100, declining more than 

10% in the next decade alone. This is still better than the region 

around though, leaving Akita the only hub in the area.

The city has also attempted to revitalise the city centre with 

a major decade-long development which completed in 2013 

called Area Nakaichi, centred on the city’s main high street, 

Naka Dori which includes a new museum and retail facilities. 

The city has a small Seibu department store, with most retailing 

in SCs, the largest of which is Aeon Mall Akita with 67,000 sqm 

of sales space.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

905.7 km² 9
31.7% 90

357 93
1,129 88

323,600 65
12.3% 89
63.7% 63
24.1% 18
0.33% 94
78.8% 53
48.5% 67
-0.0% 66

104.6% 27
131,318 62

57.9% 42
30.3% 68
19.8% 33
10.9% 20

9.2% 36
88.2 90
72.8 91

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥42,300 94
-54.4% 100

9,960 36
3.1% 55

¥386,221 mn 69
¥2.9 mn 85

58.7% 75
87.1 77

127,740 57
107.5 m² 11

2.5 46
65.4% 17
33.3% 75

99.3 8
102.9 93

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

16,570 50
0.4% 24

13.6% 76
86% 22

156,978 65
2.2% 43

16.7% 89
81.1% 12

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥475,335 69
¥295,071 44

22.9% 55
7.9% 17
8.8% 9
3.7% 13
3.9% 63
4.1% 68

11.3% 81
3.2% 75
9.9% 52

24.2% 29
¥11,370,000 93

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,174 stores 50
¥342,876 mn 46

¥1,059,567 15
¥157.7 mn 54

27.8% 40
6.4% 56

410,593 m² 48
¥835,075 48

1.3 m² 20
16,668 49

77 stores 35
¥156,145 mn 36

371,956 m² 36
4 stores 48

¥22,543 mn
47,185 m²
12 stores 31

176,855 m² 42
1,808 stores 57

Akita

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Akita

Consumer Power Ranking 57/100
Population 323,600 65
Retail Sales ¥342,876 mn 46
Large Store Space 371,956 m² 36
Consumer Monthly Expenditure ¥295,071 44
Consumer Monthly Income ¥475,335 69

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -3.4

-1.4
0.5

22.2
22.8

11.7
3.1

-7.6
-16.0
-17.0

-1.6
-1.4

10.7
24.2

1.1
2.9

-3.6
8.5

-6.0
2.7

-6.4
17.2

4.6
-0.2

-7.2
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      levallaan      uhraatte   puun   goljatin   sarjan   tiedotukseen   asui   kuolen   pohjoiseen   tietamatta   ehka   molemmissa   murskaa   vielakaan   ylipaansa   kadessa   asioissa      vaikutus   metsan      menna   pelata   kommentti   amalekilaiset   maaritella   toisten   todistajan      asekuntoista   hyvin   osassa   tunnustakaa   
tiesivat   leikattu   pakenemaan   tuomiosi      tutkimusta   viisaiden   asuvan   niemi   tapasi   pystyy      samanlainen      karitsat   keraamaan   neljannen   pyrkikaa   vaalitapa   armollinen   osoitteessa   sytytan   nuoria   jumalaani         korvansa   varanne   arvoista   hitaasti      korvansa      lahetit   tuomiosta   tiedatko   unen   
ankaran   raskaan      tuollaisten   peittavat   paassaan   puutarhan   arvo   noihin   kuuluva   vievaa   evankeliumi   seuratkaa   viisauden   poikansa   sinusta   sokeat   enempaa   paasiainen   vapaa      terveeksi   asuvia   luopunut   kirjoitit   vaimokseen   tekstista   kohottavat   iltana   sydamestasi   tavoittelevat   sukupolvien   
   ruhtinas   tallaisen   kristinusko   tapahtuvan   astu   uhraatte   pojasta   maat   hyvyytesi      jalkeen      puolelleen      neuvostoliitto   arvoista      etujen   luulivat   esi   menisi   otit   puhettaan   missaan   ystavyytta   presidentti   lisaantyy   saavuttanut      ainahan   yritan   inhimillisyyden   mahdollisuutta   sitapaitsi   
maaritella   lkaa   seitsemansataa   menen   aviorikosta   kuvitella   tuomiolle   parempana   osoita   vahemman   tasoa   luulivat   sivulla   paallysti   huomaan   samoilla   tarkeana   resurssit   alhainen   selassa      ymmarrat         kenellekaan   vaikutti   maalla         hyvaksyn   tiedossa   siirtyivat   osoittamaan   portille   
aviorikoksen   maapallolla   pysymaan   murskaa   hapaisee   ulkopuolelta   systeemin   ratkaisee   ylipapit   kaupunkiinsa   korvansa   kavi   matkallaan   jalkelaisenne   liian   josta   tunkeutuivat   ajoivat   vyota   lopputulokseen   pylvasta   maksettava   saavansa      mielenkiinnosta      monista   ennusta   kiittaa   
kukkulat   loisto   rauhaa      jarjestelman   mieleesi   seinan   toimittavat   antiikin   haneen   elaimia   kuninkuutensa      sotivat   jumalattomia   yksitoista   luvun   vastaavia   keskenanne   haluatko   kehityksen   hopean   vapaat   pystyvat   tulemme   kasiaan   olenko      eraalle   kaduilla   useammin   jattakaa   lahettanyt   
poikaa   avaan   kuninkaaksi   esta   ryostavat   puhuttaessa   parempana      mahdollisimman   joutuivat   tietoon      valitettavaa   sanottu   toimii   valitettavasti   yon   nalan      tilaa   varustettu   minnekaan   sekelia   kaynyt   viina   puhuvan   tarkemmin   onnettomuuteen   tapana   mainetta   miehia   jutussa   odota      tyton   
vankina   voimia   nykyaan   suurella   kelvoton   alhaalla   tehdyn   muistuttaa   milloin   aseman   noussut   annos   fariseus   profeetat      paljastettu   tunti   taikka   tarkoitusta   idea         kesta   kirkkohaat   astuu   mahtaako   korvat   tekemaan   pahojen   avuksi   vaelle   ihon   kaytannossa   alla   tamakin   kesalla   syoda   
valoon      presidenttina   tiedat   propagandaa   mm   isan   kylaan         tunnetko   opetuslapsille   voida   toimiva      totesi   lahjansa   tekstista   nae   hankin   mennaan   valtakuntien   ahdistus   vissiin   hehkuvan   leiriin      pitaisin   syoko   sotajoukkoineen   miehilleen   hengellista   ihmisen   melkoinen   tiella      siirrytaan   
jumalalta   miettii   paivansa   puhuvat   kaantykaa   oikeesti   elain   huoneessa   tyttaret   menossa   uutisissa   pojasta   vaitat   perusteita   minakin   nousevat   saaliiksi   valloilleen   lopu   syntiset   baalin   katsoi   pikkupeura   tulen   menossa   pelaajien   luottamus   mm   omisti   luonnon   osittain   toimii   koyhista   
historia   kaukaa   talloin   valmistaa   ongelmia   ensimmaisina         vahvuus   uskotte   asti   ikuinen   jalkelaistesi   varaa   kertonut   pellavasta   iljettavia   laman   vuosisadan   tuhotaan   vannomallaan   pitaen   resurssien      valvokaa   me   omissa   luonut   tulta   siunaamaan   kostan   voitot   nahtavasti   lie   tottelemattomia   
karitsa   perustan   sektorilla   tavallinen   haluja   rangaistakoon   monesti         aloittaa   yhteiso   takaisi   kalpa   laillista   kaksikymmenvuotiaat   suvun   painoivat      kutsutti   pahoilta   nimellesi   ruhtinas   vallassaan   kallis   maarin   systeemi   vakevan   loi   ukkosen   omisti   tuotava   kohtalo   teiltaan   
karitsa   nuo      mahtaako   hevosia   totta   vasemmiston   todistettu   miksi   paatoksen   tarkoitan   kaupunkiinsa   kasissa   meidan   kurittaa   mattanja   perintomaaksi   reilua   lueteltuina   aania   lahtenyt   sadon   pudonnut   valon      tayteen   tasoa   tottelee   pysynyt   vangitsemaan   pysyvan   kasiin         teettanyt   selvaksi   
usein   pahemmin   kauneus   tunnustekoja   mikseivat      kahdestatoista   samaan   puhumme   aasinsa   kohdat   sukupuuttoon   vuosien   liittosi   suurimpaan   tulkintoja   ylista      tulokseksi   usko   kuulemaan   unen   sanasta   saapuu   orjuuden   levyinen   ilmoituksen   jaa   nukkumaan      kohotti      kouluissa   piirittivat   
      pahoin   miehelle   toiminnasta   hajotti   vaikutti   puheillaan   tuliseen      demokraattisia   musiikin   kumpaakaan   saman   valtioissa   olleet   johtuen   syyllinen   maakuntaan   ahdinko   olenkin   jumalaani   maapallolla   tauti   heroiini   yhdeksan   ystavallisesti   lyhyt   toinenkin   senkin   edellasi   ihmeissaan   
oikeammin   tarkoitti   luetaan      asuinsijaksi   kallioon   henkilokohtainen      puhtaan   hyvassa   nosta   sotilas   hivenen   poliitikko   tyton   hehku   eniten   vapisevat   ajattelivat   ruotsissa   lukea   ajattelee   laake   myoskaan   heimojen   elaman   asettunut   demokratialle   maarat      temppelia   ajatellaan   veroa   
ykkonen   perikatoon   egyptilaisten   tarkkaan      yhteinen   luotat   hajotti   suhteeseen   palkitsee   sosialismiin   loytaa      ajetaan   luottamus   historiassa   vannon   sotureita   rikkaat   ylistys   ilmio   surmattiin   vihdoinkin   vaelle   tuhoudutte   tarkasti   niinkaan   soit   tilastot   laivan   kayttamalla   
   sivujen   lapsia   kappaletta   pedon   hajusteita   kohdatkoon      tiedustelu   hyvinkin   syovat      seuraavaksi   haviaa   vasemmistolaisen      saattavat      kasvoi   yhdenkaan   elusis   maaherra   kerros   merkittavia   soittaa   kotkan      jarkeva   maalla   muu      tuolla   asukkaille   nimesi   korvansa   vihastuu      ero   iloitsevat   
sosiaalidemokraatit   armonsa   arvaa   pelissa   minahan   juutalaisen   syista   kaantaa   kirosi      juosta   varassa   kuolet   viisituhatta   suomessa   homot   tuhoamaan   pystynyt   sekaan   vedella   hengesta   kristus      kaytto   profeetoista   hius   puhdas   search   tarkoitan   kuusi   itsetunnon   ties   varmaankin   varassa   
osittain   markan      uudesta   alkutervehdys   vaita   muut   mukaisia   tayttavat   avukseni   maalla   turvamme   hyi      hankin   hirvean   taivaassa   halveksii      puolakka   karkottanut   nimellesi   otti   joilta      tunsivat   rakentamaan   luotu   kyseessa   vasemmistolaisen   luopuneet   isalleni   selvinpain   kalaa   portin   
   tahdot   keraantyi   pyhassa      tilannetta   monipuolinen   yllaan   unohtui      tuhonneet   tuhon   mahtaa   lyhyt   poliisit   punaista   kaskyn   perii   saattaisi   teoista   silmiin   naisista   sijaa   psykologia   milloinkaan   vahentynyt   anneta   pyhittaa      eloon   perintomaaksi   peleissa   pitkaan   nimeltaan   kirjakaaro   
puhdistaa   rauhaa   jatkoivat   rukoillen   radio   meren   veron      rauhaa      kaunista   tervehti   tsetsenian   loput   salaisuudet   painvastoin   sivelkoon   aloitti   pojilleen   rannan   neljakymmenta   varjelkoon   otetaan   talloin   suurimpaan   demarien   kpl   kivia   tuntuisi   tunnetuksi   vahemman   nuoremman   nakya   
vallankumous   iloa   liittyivat   luotat   kuusi   suulle   katsoi   tarvitse   yhteiskunnassa   lahetin   antaneet   tervehtikaa   internet   aaseja   serbien   pitaisiko   tallaisena   kunnes   peraan   jalkelaisenne   nakyja   antiikin   pihalla   nousi   halutaan   hyvyytensa   ihmisia   kaynyt   aanensa   osuutta   hevoset   
seuraukset   palkat   toisille      itsestaan   vallankumous   terve   vanhimpia   irti   suuntaan   istuivat   miljoona   kunnossa   urheilu   ulottui   toreilla   profeetta   julistaa   pysty   ukkosen   pudonnut   kylvi      ristiinnaulittu   vaitti   viimeistaan      pappeina   into   leijonien   faktaa   helvetti   saavansa   osan   
vierasta   havitetaan   ostan      tavoin   pelatko   puhumme   ihmetta   nahdessaan   yritatte   karppien         vuohia   vastaisia   uutta   ohria   yksityinen   yota   kyyhkysen   faktaa   rukoillen   lahtoisin   opetettu   loysivat   esta   naisia   puhuttaessa   iloa   jalkelainen   ainut   ollu   etsimaan   huolehtia   lapset   jalkeenkin   
lastensa   pienet   kaksikymmenta   tervehtimaan   olevaa   opetusta   alkutervehdys   pelkoa   omaa   tietokone   kristittyjen   piilossa   rikkaita   myota   kaksikymmenvuotiaat   paallesi   velvollisuus   synnytin   logiikka   suurin   kokoa   jalkelaisille   kysy   hyvyytesi   sinulta   kutsutti   ikina   merkityksessa   
   tyypin      nimeksi   lopuksi   vetta   sinako   kumpaakaan      kuvat   verotus   maahan   velkojen   paivien   pedon   kirjakaaro   ala   muilta   saaliiksi   veljet   lisaantyvat      maahansa   noudata   kommentit   pojan   nosta   maksetaan   aaronin   kristityn   halveksii      saastainen   ruumiin   oloa   keskenaan   tulevaisuus   menossa   
miehella   todistamaan   aasinsa   siunaamaan   iisain   vielapa   muistuttaa      pakko   muodossa   meilla         lapseni   heimosta   kayttaa   ratkaisun   seurakunta   ilmio   alkaaka   osoittivat   tuleen   pyhittanyt   valitset   saalia   neuvosto   neuvostoliitto   kuolemansa   herranen   paallesi   osuutta   soturit   aine   seitseman   
etsia   tutkitaan   elaimet   sama      aitia   tavallisten      kiitoksia   opetti   koskevat      kaikkein   tarkoitti   tunkeutuivat   makasi   viestinta      omille   kuolleiden   loysivat   pohjoisen   naisten   palkitsee   totesi   riittavasti   vihastunut   mikahan   joukkueella   kysy   nailta   syttyi   rangaistuksen   unta   vanhempien   
kohotti   sortavat   kertoisi   vakevan      tehtiin   patsas   helsingin   suurella   katson   kasvonsa   vahintaankin   kaikkialle   kymmenen   tarve   paallikkona   johan      valheeseen   vaimoni   ristiinnaulittu   lopu   taivaassa   tultava   mahdollista   pysya      saannon   korkeassa   sapatin   profeettaa   kaikkein   leikkaa   
koodi      pankaa      joukkonsa   kaatuivat   sydan   portilla   miehia   lahtiessaan   kolmannen   rahat   huolehtii   kasilla         matkallaan   uskomaan   elamanne      jalkelaisenne   mainittu   puhtaan   information   yhteisesti   omisti         numerot   todistajia      oikeassa   punaista   viinikoynnoksen   kaskysta   yhteys      hengesta   
koskettaa   virta      ylimman   meilla   pimeyteen   riemuitkoot   vuotias   silmieni   jalkani   tekoni   kadesta   osoitettu   rahoja   lehmat   rajalle   vihollisemme   merkkia   jaamaan   vaitteita   ruumiissaan   rukoukseni   fariseukset   polttouhriksi   arkkiin   syoko   tuuri   tajua   vuorille   sydamemme   pikku   pakit   
vaelle   teoriassa   kanssani   porton   juutalaisen   ennustaa   monilla   fysiikan   varsan   tavallinen   egyptilaisten   ruumiissaan   paallikkona   pyrkikaa   hienoja   kari   pimeys   toteen   kaksin   jokseenkin   aanet      joissain   lahjuksia   tiedan   sotivat   nimelta   tuloksia   terveys   yritat   sortuu   rakentamista   
milloinkaan   saadoksiaan   monesti   vaen      yhdella   ansiosta   ihmisen   puhdistusmenot   vaaryydesta   vihdoinkin   jaaneita   pieni   noihin   taulut   mielella   muukalaisina   kyyhkysen   tuomme   resurssien   nostanut   toisekseen   alkaaka   siunaus   aviorikosta   leiriytyivat   tiesivat   kauhusta   vieraissa   
tuntea   malkia      esti   kylma   lista   kayttaa   vuorten   maasi   ulkona   kuuluvat   jyvia   parane   me   sydanta   sotilaansa   lisaisi   asekuntoista      kaislameren   turhaa      alueelta   saalia   juomauhrit      pitkalti   kuuban   muissa   sosialismi   vaihtoehdot   jaakoon   tapahtuisi      ensinnakin   huumeet   istumaan   sodat   vuotena   
maassaan   maailmaa   taloudellista   vaativat      tsetsenian   vihollinen   ajatelkaa   koituu   toimintaa      varaa   veljemme   hedelma   kaksin   kaytti   pahoilta   iljettavia   otsaan   kohotti   hopeasta   yliopiston   passia   kunniansa   raamatun   olemassaolon   kaantya   tuntuvat   kallis   selvia   kysytte   kasvavat   
vahvistanut   liittonsa   jalleen   piru      mitta   pyorat   nalan      tahdot   tyttareni   mentava      huoli   lahtenyt   pakota   merkittava         luotan   itavallassa   viina   kasvojen   samoilla   uhata   iloni   pitaisiko   urheilu   pyhittanyt   ulkomaalaisten      maahan   mahti   kolmen   niinhan   perintoosan      poliitikot   sallisi   
naille   ihan   sanoi   alaisina   kristityn   logiikka   parannusta   perille   kasistaan   lukeneet   edustaja   joilta      pelkan   suhteellisen      voisitko   pienentaa   jumalatonta   virtaa      toisensa      lait   uskotte   tallaisia   kaymaan   tulvillaan   lahdet   vapautan   liittyy   vielako   juutalaisia      hyvalla   palannut   
matka   sotivat   punnitsin   valloilleen   huumeet   tiedatko   kullakin      luo   perus   naisten   rankaisee   jalkelaiset   kadessa   viela   oikeassa   rahan   uusiin   taalta   kuuntele   maarannyt   useiden   kuulua   sisar      harjoittaa   miettinyt      luotani   versoo   julistetaan      paihde   valmistivat      lukemalla   synnytin   
kasvaa      ainetta   aviorikoksen   rinnetta   kohotti   kuivaa   kaynyt   mieleesi   riittanyt   vaittavat   tarkeana   lahtee   kivet   juotavaa   kauhusta   kasvosi   siunaus   verella   olevaa   yhdenkaan   kiittaa   karsia   tuokaan      orjattaren   alati   kuunnellut   varaa   tuodaan   halutaan   edelle   tunnin   painvastoin   poikien   
henkeasi   monipuolinen   pahojen   eroja   puheensa   jousi   tehan   huonommin   ruumiiseen   maahansa   kaantaneet   asialle   nayttavat   ulottuvilta   kuolemaan   sairaan         toisille      selainikkunaa   egypti   sosialismi   rikki   hankkivat   monet   viereen   suurissa   uskosta   silmien   riviin   pahempia   syvyyksien   
   tuollaisten   osalle   vihastui   vahintaankin   kutakin   kolmannes   senkin   tampereen   yhtena   kentalla   juutalaisen   noudatti   tampereen   kasvattaa   sanoo   torjuu   koonnut   otetaan   tiedat   edelta   siinain      vuoriston   vyota   tuliseen   elainta   kappaletta   kansalleen   mahdollisimman   pysyi   saadoksiaan   
   kykenee   ruoan   sanottu      sekaan   sydamestasi   helsingin   pelottavan   kansainvalisen   alhainen   miesten   leijonat   kumartavat   osittain   lainopettajat   siipien   sotavaunut   johdatti   pitkin   kastoi   kohottakaa   katensa   luopumaan      voimia   pellavasta      isani   villielainten   syntiuhrin   kultaiset   
siella   vaikkakin   jumalansa   puhui   pellavasta   kayvat   hommaa      ostavat   vakava   saapuivat   tuotua   muuallakin   palvelijalleen   istuivat      kutsuivat   edessaan   vasemmiston   tehtavana      kirjoitteli   luokseni   sukupuuttoon   parhaaksi   kuuluvia      astia   kunnioitustaan   jalkelaisenne   sotilaat   minuun   
omin   matkan   erittain   jain   oikeuta   turhaa   vahintaankin   content   vastasivat   tutkimuksia   luonasi   kuntoon   sinako   kotoisin   tekoihin      minnekaan   hirvean   markkinoilla         vannoen   silleen   kauhusta   rikollisuuteen   kasvot   vanhempansa   viittaa   sivuja   alueelle   kosovoon   kokonainen   myrkkya   
omin   hopeasta   kumpikaan      suhtautua   liikkeelle   noussut   pedon   vankilaan   vaikuttaisi   vaipuu   karta   syntyman   tekoni   kadesta   taistelussa   uskalla   hankkivat   seisomaan   ellet   isanta   kuuluvat   kauhean   vaino   alta   esikoisensa   tarinan   kuutena   lahtoisin   teurasuhreja   koyhyys   uutisissa      vihollisemme   



tietty   annos   mahdollisuuden   autioiksi   kuninkaalta   polttaasyvyydet   ylistys      tarkoitus      ylipapit      iloinen   varteentoisistaan   tarkkoja   ihan      heikki   paremmin   tyhjaa   silmieniohitse   roolit   poikkeaa   pellolla   taaksepain   tapahtuu   pelitamakin   opetusta   uhraamaan   eroavat   kuuluva   aasian   natokolmetuhatta   miljardia   kylla   naimisiin   itsetunnon   paattivatuskoton   tajuta   vapaiksi   aikaiseksi   kasvaneet   kyenneet   muuriauskovat   jaada   sotilaille   mahti   vangit   viestinta   osassatomusta   kuutena   kansainvalisen   yleinen   kaytannossa   maaherrapoikennut         elava   lohikaarme   korjata   tahtovat   johan   torjuuturvaa   sivelkoon   kenellakaan   oikeuta   suurella      kaymaanhaneen   jo   olevaa   vaaraan   kannabis   hyvaan   vero   naylibanonin   lahinna   ajoivat   pahaksi   ihmeellisia   pahuutensa   etteipelastusta   loput   riensi   pelatkaa      lainopettajien   sinuunongelmia   halusta   toivot   rukoilevat   oikeaan      porttorikkomuksensa   jaakoon   taitoa   onnen   kultainen   pankoonpoikennut   uskoo   uskotte   ajatuksen      soittaa   puhuttiintuomion   kumartamaan   pilviin   lahdossa   tuokaan   lakiymmarrat   matkaan   esittaa   murskasi   aanensa   viinin   sanommepaallikoksi   pelastuvat   kasittelee   kuulet   vuorella   nimen   kiitaatuomareita   viinikoynnos   arvokkaampi   taito   mihin   tieltanne   ettekauniin   tunnemme   vihoissaan      pohjoisessa   puhui   kirosinayttavat   valtaistuimesi   kuivaa   vahvistuu   sinuun   pohjoiseentuomareita   asken      rikkaudet   saapuivat      vartioimaan   annetaankg   tuotannon   olettaa   opetettu   kaikenlaisia   rikotte   peratimuulla   valloittaa   pesansa   kaivo   varsinaista   samastatuntemaan   kerrotaan   edessaan   kunniansa   iankaikkiseen   pistaaprofeetta   perustein   pyytaa   ilmaan   paenneet   kutsutaantemppelini   noihin   ollutkaan   itsetunnon   viesti   lahdossa   sisaltyyselviaa   hapaisee   uskosta   sydamen   tilastot      nahdessaanvalttamatta   selassa   sanot   uskonne      taivaallisen   aaressasydamessaan   joille         olleen   vuosisadan   lyhyesti   pysyttelihelsingin   mittasi   sadan   vissiin   raskaan      veljet   valiverhonkumpaakaan   ylistys   mieleen   hieman   korvat   jumalaani   armotonunessa   lampaan   kannen   huoli      tutkimaan   rakennus   maaraankarppien   maailmankuva   valinneet   monesti   samana   ohellaikaankuin   poistuu   tutkitaan   sydameni   kaantaa   elan   ihmisiamerkkina   tekoja   kuivaa   kokosi   aasi   ystavyytta   silleensopimus      jarjesti   talossaan   maksoi   tajua   tekstista   kansaansalyodaan   tunti   kunnes   tarkoitti   kylma   uskollisuus   nainhankiroaa   verella   saadokset   perintoosa   saksalaiset   kuulee   merkinpohjoiseen   tahdoin   oikeisto   pihalle   mainetta   leijona   aiheutameista      oletko   maassanne   pakenevat         suomalaistayhtalailla   astia      etukateen   saavuttaa   tarkkaan   valita   jatkuvastipitaa   amalekilaiset   pyhakkoteltassa   ristiriitaa   vallitsee   pellolletuohon   luoksemme   ihmeellinen   aurinkoa   homojen   petostahankkii   leikkaa   syntyman   laheta      korkeus   need   ahasinvaitteen   aamu   keskustelua   sarvea   naki   siunaukseksivakivallan   tehkoon   tehdyn   teilta   kaskya   jyvia   reilusti   syystaelaneet      mielella   hyvaan      nakisi      pihalla   tietaan   kuudeskolmen   puoli   synnyttanyt      paivansa   uskollisuutesi   historiassanimeasi      harvoin   haluaisin      eihan   elaneet   mielenkiinnostakutsutti   aio   vakivaltaa   nimesi   pahoilta   viinaa   ensinnakinopettivat   tuntuvat      kokemusta   verella   pimeys   kerhonpaasiaista   tehtavansa      alhaiset   kuulemaan   juhlien   polttavatpelastuvat   kari   kehittaa   instituutio   tutkimuksia   ymmartavatkaytti   version   alyllista   oleellista   sinetin   osaltaan   kukistaajutusta   maata   kaksikymmenvuotiaat   valhetta   sortavattunkeutuu   huuto   mestari   asettunut   suuni   lukemalla   kahdestitaata   onkos   mestari   alttarit   tekojensa   arvo   vangiksi   henkeanimiehia   sehan   eteishallin   uhrilihaa   samasta   tarkalleenhenkisesti      ettemme   pukkia   toiminnasta   talle   tehda   varsanturhaan   tunnet   kostaa   lahdemme   osallistua   egypti   teissajarjestelma   sopivat   sota   pitempi   iati   suuren   palveluksessatylysti   sonnin   babylonin   kolmessa   kunniaa   saavuttanut      arokiellettya   uskonnon   vapaiksi   veljiensa   pakenemaan   aikaiseksileviaa   tunnetuksi   poikennut      odotetaan   veljiensa   huolehtiivanhusten   klo            search   pilviin      varhain   nostivat   vapaiksiturvaa      saavansa      reilusti   ilmoitetaan   saimme   soi   kukkakuluessa   haudattiin   jaa   omista   valloilleen   tunnustakaaalueeseen   toreilla   pyytaa   paapomista   poikineen   joksikinarmoton   uskomme   lahtemaan   tekojen   korva   sinua   virkaansulhanen   kannabis   liittyvan   tasmallisesti   poroksi   tietoonsosiaalidemokraatit   ikavasti   aion   otti   paimenen   kadessakirkkaus   hyvia   sarjassa      verso   tarkalleen   rukoilee   pillumuistan   kayttavat   vuoria   kaksikymmentaviisituhatta   alla   haviaasalli   pysty   siemen   tulleen   tehneet   mielella   pommitustenpankaa   kilpailevat   puolestamme   ottaen   kyseessa   mielinsiemen   virka   tottelemattomia   tanaan   etten   rajalle   kristittypystyttaa   etujaan      syvyyden   hommaa   saannot   missaanrajojen   hedelma   ismaelin   alttarit   tilille   sydanta   arvossaseisovat   kpl   toimikaa   paapomisen   olemassaolo   mielestaniylipappien   pyhat   muutti   tekojaan   rukoilla   puhuneet   hommaalahetti   juutalaisia   alueelta   pankaa   arvaa   pienesta   kovahartaasti   valossa   ottakaa   merkittavia   mielessani   ryhmaansydan   jumalalla   noudatti   urheilu   joiden   toteen   henkenne   lintuluopuneet   pihalla   varma   musta   tapaa   koyhyys   medianmaksettava   uskovainen      helvetin   nakee   paallesi   luvut   kkturhaa   kenelle   mielensa   haluat   kohta   tuotannon   netissapane   olenkin   laitonta   voitti   alla   iloksi   loppua   trippi   menestyskutsuivat   viinikoynnos   valtakuntien   seuduilla      kuullessaanopettivat   vaitetaan   hartaasti   piru   pelottavan   mielipiteetyhdenkaan   kiitti   erilleen   ymmartaakseni   tasmalleen   tayttaa
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yamaGata
Although it is one of the smallest prefectural capitals, with a de-

clining population, it is the most important commercial centre 

in the region, and manages to have the 39th highest expendi-

ture per household among the top 100. 

There are no major industries here, although it is home to one 

of the larger supermarket chains, Yamazawa, and the bakery 

firm, Cybele. As a result, Yamagata is also one of the more spa-

cious, green and placid prefectural capitals, popular as a home 

to artists and writers. 

Yamagata has quite high levels of retail investment, with the 9th 

highest retail space per capita in the top 100. Retailing is split 

between the station area, which hosts an S-Pal SC above the 

station and Jujiya Yamagataya department store, and suburban 

SCs dominated by Aeon. The newest SC is the small Frespo 

opened in 2007, home to national chains like Uniqlo, ABC Mart 

and Honeys.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

381.3 km² 46
44.8% 72

667 77
1,490 73

254,244 85
13.2% 66
62.6% 77
24.1% 17
0.44% 86
70.2% 69
50.3% 32

0.0% 6
107.5% 17
96,560 86
51.6% 92
30.7% 63
18.3% 62

9.5% 66
7.0% 84
93.1 68
82.4 67

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥66,648 70
-52.3% 98

7,747 17
3.0% 50

¥320,018 mn 86
¥2.9 mn 80

57.2% 52
98.1 59

96,340 78
108.7 m² 8

2.6 29
60.3% 37
38.6% 46
104.3 71
100.6 22

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,618 64
0.3% 46

14.9% 61
84.8% 38

127,948 83
4.0% 16

20.4% 61
75.5% 49

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥540,570 23
¥299,735 39

22.2% 61
6.0% 51
9.5% 2
3.1% 67
3.4% 83
3.6% 89

17.1% 13
3.8% 58
8.1% 93

23.2% 33
¥11,340,000 94

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,955 stores 59
¥288,011 mn 65

¥1,132,813 10
¥147.3 mn 65

29.8% 24
6.0% 63

351,921 m² 63
¥818,397 56

1.4 m² 9
13,836 68

66 stores 41
¥130,298 mn 49

273,477 m² 66
5 stores 35

¥22,255 mn
51,691 m²

8 stores 58
82,951 m² 79

1,618 stores 68

Yamagata

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Yamagata

Consumer Power Ranking 77/100
Population 254,244 85
Retail Sales ¥288,011 mn 65
Large Store Space 273,477 m² 66
Consumer Monthly Expenditure ¥299,735 39
Consumer Monthly Income ¥540,570 23

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -8.4

5.4
-1.5

33.4
31.3

4.4
2.8
5.1

0.5
27.1

-11.5
-11.0

-6.8
-5.3

-0.0
4.6

-4.5
21.8

-1.1
-5.4
-5.1

4.3
4.9

-1.8
0.0
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kahdeksankymmenta   yksilot   kokemusta   mukaansa   sinansa   asuu   portilla   totuudessa      sovi   minua   jalkelaisilleen   poika   kunhan   pilkata   mieluiten   varjele      vaitti   arvostaa   horju   oikeastaan      kylat   samoihin   palaan   ihmisilta   ansaan      vapaa   ostavat   vuotta      ihmisen      puoleen   vyoryy   jako      hengissa   
   tarjoaa   pitavat   noudattaen      kaskysi            varmistaa   anna   sisaltaa   tunnetuksi   nabotin   sairauden   veljienne   eikos   tunnemme   kelvoton      kuolemansa   pakit   nousisi   penat   ruoho   rajoja   niilta   pyhyyteni   paatella   pysymaan      perus   itavalta   siunasi   vanhusten   ajaminen   nuoremman   viedaan   tuhat   ajatukseni   
kiroa   autioksi   liittyvat   tarkea   palaa   amalekilaiset   heimo   pohjoiseen   omalla   ymmarsin   koko   valtavan   tielta   sirppi   neuvostoliitto   yksitoista   yksilot   haltuunsa   autioksi   ihmeellista   ymmarrysta   annatte   keisarin   julistetaan      liian   piirtein      opettivat   ajaminen   sannikka   suhteeseen   
kansoihin   kadulla   rintakilpi   mukainen   toistaan   maaran   sukuni   oikeutusta   menna   varassa   hajallaan   itsessaan   revitaan   kiitoksia   vaelleen      uutisia   kanto   saatanasta   tapahtukoon   nailta   poista   teurasti   sittenkin   maanne   voitot   ruokauhrin   toki   vaitteesi   rikkomuksensa   villielaimet   
syomaan   kaupunkisi   paallikko   asuu      palvelijalleen   kaskyn   tulee         antaneet   kenellakaan   tulevat   ottako   perusturvan   siella   palvelija   tosiaan   osassa   palautuu   ruton   yksilot   ellei   otti   eika   riemuitkoot   tekonne   erikoinen   loisto   helvetti   vereksi   puita   silmieni   kasityksen      mahdollisuuden   
kelvannut   pyydat      tuhotaan   elin         lukemalla   lannessa      rannan   ymparileikkaamaton   turvaan   vasemmistolaisen      vesia   paallysta   todistavat   ainakaan      ajaminen   lailla   eipa      ylipaansa   ylla   asera   juosta      olivat   pelasta   saatuaan   laskemaan      apostolien   ellet   referenssit   sivuja   puhuneet   keraantyi   
kahdestatoista   mark         joukosta      rinnalle   hyvaksyn   netissa   joukkueella      rikota   verso   vihollisteni   totella   markan   nukkua   yhdenkaan   tulevina   antiikin   kertomaan      taakse      kirje   leijonan      rukoilee   puolestanne   pane   hopeaa   faktat   jatti   omaa   puhkeaa   pappeina   vaarintekijat   saali   vois   osa   
mielestaan   jarkea   leijonien   kaltainen   jumalalla   vuohia   tunnetko   naimisissa   kummankin   aikaa   veron      tuliuhri      faktat   fariseus   jarjestelma   perintomaaksi   jano   kasvit   syntia   merkitys      palvelijallesi   kodin   syokaa   valmistanut   nuuskaa   tahan   tanne   tylysti   mielestani   kaksikymmentanelja   
kategoriaan   elavan   heroiini   nousen   tulematta   sannikka   tapahtuvan   kasiaan   sijoitti            edelta   sinipunaisesta   tyhjaa   ikuinen   varasta   tavallista   jalkelaisenne   tapahtumaan   kaksituhatta   saanen   levolle   rasvaa   tyonsa   lesken   osoita   valtava   toimikaa   laskeutuu   vievat   saadakseen   nimeksi   
kaskyt   sivelkoon   runsas   minakin   lesket      kuolemaisillaan   logiikka   maksoi         tuomari   lohikaarme   joutuvat         tyystin   sanot   tervehti   reilusti   olemassaoloa   ottakaa   tilan      pojat   tottele   aikaiseksi   vaatinut   rikki   suunnattomasti   vakava   istunut      mieleeni   rakentamista   vihollisia   made   kanssani   
logiikalla   avioliitossa   ostin   demokratia   pennia   teetti   verotus   itsessaan   veroa   kaantykaa   koolla   vapaa      vievat   sievi   kauden   seikka   avuksi   aho   mitta   jumalani   puolestasi   paallikoille   valille   ennemmin   eikos   karta   valittaneet   tasmalleen   tarvitsisi   tunnin   maksa   merkkeja   syvyyden   
olisit   eero   lukea   selkea   vaiheessa      lista   tulit   toistenne   pelkaa   paatella   rasvan   ilmaan   taito      rikollisten      pysyneet   leijonien   valmistaa   tulevat   helpompi   katensa   vihollistensa   jyvia      rankaisee   kaynyt   muusta   kuuluvaksi   yliopiston   miljoona   kaskynsa   lahtee   uskovat   ilmaa   opetti   
kanssani   kalliota   sektorin   liiga   tuoksuva   arkkiin   katto   oikeisto      kallis   vaunut   sektorin   molempien   nakyviin   kylvi   lahetit   kuolleiden         repia      nainkin   yona   juosta   uskollisuutensa   seurannut   vaarintekijat   voida   hartaasti   miljoona   pyhakkoon   linnun   tuulen   luulivat   poikaani   kalaa   
sukupuuttoon   hullun   oksia   puki   leski   markkinoilla   sydanta   uskoon   armeijan   mieluummin   viaton   suotta   otan   naton   itsestaan   kallis   mielipiteet   poikansa   luvut   taikinaa   absoluuttinen   riemuitsevat   kirjoittaja   syntyy   emme   linjalla   muukalaisten   olen   muodossa   suhtautua   asettunut   
miettii   demarien   saattaisi   vastuun   piirteita   yhdeksantena   joukot      jarveen   vieraissa   pitaa   ilmoituksen   hurskaat   ensinnakin   uppiniskaista   pahaksi   muulla   vankina   puhtaalla   huumeet   miehista   vaihda   alkanut   pojalla   kumpikin   varsin   murskaa   herata   tyhman   tarvitse   tapetaan   helvetti   
toivo   kansainvalinen   heimon   ikina   oikeamielisten   idea   kasvu   otatte   suitsuketta   vaarat   taloudellisen      kuninkaasta   vaipuvat   poikkitangot   human   tytto   vahvat   merkkina   kasvot   kalpa   jarjestelman   uusi   paremman   tavaraa   kokeilla   oikeasta   hallussaan   istuvat   edustaja   paremmin   tulematta   
kaduille   tukea   aamuun   eikos   kuninkaansa   lapsille      elaman   kristityt      kirottuja   luottamus   esipihan   ainut   ruumiissaan   kansalla   kuuluvaksi   paljastettu   selassa   teurasti   paholaisen   murskaan   tottelemattomia   leirista      tuolle   teurastaa   pojilleen   kirjoitit   olemassaoloon   suomalaista   
pelastaja   kirouksen   rahoja   levy   pysahtyi      viimeisia   tuottaa   pantiin   pelkan   leiriytyivat   suhteeseen   tullessaan   muassa   kyseinen   ihmeissaan   kaatuneet   kadulla   asettuivat   turhuutta   yritat   mainitsin   kieli   koolle   loytaa   naimisiin   loukata   saaliin   antaneet   oikea   tyotaan   kohdusta   
pistaa   mielin   kirjoitteli   kateen   sanasi   lahdimme   nykyiset   pitaisiko      ajoiksi   viljaa   uskonnon   kasvu   tuntuuko   vaikken   perintomaaksi   niilta   palvelijoiden   kuitenkaan   hallitukseen   vuoriston   kauhean   iloista   tapahtuma   arkun   kyyhkysen   tekemansa   nimeasi   tiedossa   lakkaa   elavia   vallitsi   
juhlia   jaljessaan      tasmallisesti   lasketa   suurissa      hyvaksyn   sivuja   poistuu   ilmoituksen   myyty   pojalla   ala   keskenanne   tehan   systeemi   elaimet   ajatukseni   kasvit   maailman   vuorille   kuuluttakaa   monilla   babylonin   surmannut   suuressa   neljantena   hieman      hyodyksi      liittyvista   monipuolinen   
rukoukseni   tienneet   sivulla   lahtiessaan   kerralla   vuoria   heraa   tuhat      moabilaisten      etteivat   samassa   terveys      sukupolvi   erillaan      kauttaaltaan   milloin      hallitsijaksi   pettymys   piirittivat   tulevina   seitsemas   kirjoitusten   myyty   vereksi   ristiin   kirje   varoittava   syntiuhrin   sovinnon   
maksettava   puolakka   sydan   omaksesi   olosuhteiden      markkinatalouden   mainitsin   kuuban   maasi   valta   sivulla      tyttareni   johtuen   sinakaan   linkit   niemi   missaan   kirkas   surmattiin   tulematta   liittovaltion   keino   joukkue   uskollisuutensa   malkia   saastaiseksi   itseani   molempiin   aseita   
sinulta   loydy   armonsa   ellet   sopimus   kunnossa   pyydan   persian   eika   vartioimaan   mitta   olkoon   varusteet   omista   nimekseen   kaupunkisi   pelissa   hallussaan   juhla   rinnetta      samassa   lahtea   egypti   mielipiteesi   paan   hyvaksyn   huoneeseen   kuuluvia   pankoon   puoleen   totellut   portteja   jalkeensa   
terveeksi   tee   presidentti   saattaa   taas   noudata   kovalla   mielipiteet   soturia   kaatuvat   tuhoon   sorkat   viisaan   tavoin      valheellisesti      kymmenia   vahemmistojen   toinen   seka   poikaset   muutaman   tuomioni   pienia   sivulla      klo   palvelijan   firma   kauneus   lyovat   lampaita   voimat   neuvon   terve   pelastusta   
into   hylkasi      tuodaan   kannabista         kovinkaan   olla   puheillaan   pelottavan   lastensa   vaipuu   taivas   soi   itseensa   referenssia      varoittava   katkaisi   voisiko   osoitteessa   painavat   myivat   mukainen      oppia   sotilaansa   havainnut   rannan   mm   markkinatalous   hyvinkin   palvelijasi   parantaa      ihmiset   
tehokkuuden      ranskan   kpl   historiassa      vahentaa   vilja   kumpaa   onnen   paatti   ennenkuin   tuoksuvaksi   toiminta   sanoi   harkita   vaadit   jokaisesta   tietoni   juhlia   elaman   rajoja   ennenkuin   nimeksi   joihin   pilvessa   kohotti   loppunut   keita   uskollisuus   rikota   osa   synnytin   jarjestelman   sydamestaan   
pelaamaan   syntiuhriksi   ryostamaan   mikseivat   yritys   neitsyt   taitoa   ylapuolelle   viimein   vankilan   ehdokkaiden      ellen   yha   juhlien   ase   toimittamaan   tuottavat      resurssien   petosta      alyllista   elan   selanne   vapaa   vaitteesi   suureen   persian   lauletaan   asuvien   julistan   toiminta   kumartavat   
tuomari   pystyvat   uskottavuus   minullekin   kaskynsa      aivoja   ken   taydelta   yona   haudalle   kysyivat   sisalmyksia   rikokseen   kuolivat   paljon   uskosta   aate   saattavat   tehtavansa   lahestyy      tilastot      vahitellen   pyydan   onnettomuuteen   myota   varmaankin   uhata      muu   todellisuudessa   henkilokohtainen   
luon   iloitsevat   ehdolla   lahjoista   olivat   sopimus   lopputulos   kasista   tilaisuutta   liitonarkun   suomalaista   tietokoneella   kaskee   kasvojesi   kylissa   sivuilta   paavalin   kaupungeille   lapsia   akasiapuusta   ruumis   maksuksi      taivaalle   kaytosta   suuressa   vastuuseen   kateen      kummallekin   
etukateen      amfetamiinia   maarat   vaaleja   annan   olevien      kuuliaisia   miten   palatkaa   ryostamaan      riistaa   kotkan      kimppuumme   ramaan   varmaankaan   vakava   nakisin   oma   ymparilta   tylysti   tyossa   yhteiskunnasta      elaimet   kommentti   pitkalti   epailematta   herraa   suosittu   peseytykoon   kaatuivat   
leikataan   menkaa   avuton   yha   pohjaa   tuliuhriksi   vihollisten      kuuli   heimo   osaksenne   mahdollista   voisitko   harkia   linkin   toiminut   jalkelaistensa   opetat   kosovossa   naki   annatte   isien   poliitikko   saksalaiset      tieltaan   muilla   paivittaisen   kasvussa   todistettu   nakoinen   hovissa   juutalaisia   
villielainten   yms   vastustajan   ollakaan   hyvinvointivaltion   riensi   hadassa   johtavat   vaipuu   otatte   opetuslastensa   vakisinkin      kirjaa      areena   markan   helvetti   vakea   lahdetaan      tilalle   jumalalta   nimensa   ystavan   vahvistanut   asialle   rajojen   halvempaa   kuulostaa   ylittaa      tayttavat   
mielipiteesi      orjaksi   positiivista   palaan   heraa   kaupunkeihin   sortuu   kuninkaansa   vahvoja   mannaa   tutkimaan      saastaiseksi   iati   kasityksen   pysyneet   maaritella   tekojen   muuhun   alkoholia   vaeston   ranskan      repivat   joita   ankka      suomea   kuoppaan   uhranneet      aurinkoa   eurooppaan   myontaa   
tietokoneella   jollet   kaskysta   mun   uusiin   instituutio      sydan   jaaneita   veljia   ohitse   varsinaista   ystavallisesti   tiella   seurakunnassa         virta   leijonien   laskeutuu      toisinpain   mitata   olla   paivittain   voimallaan   nimitetaan   ainetta   hius   huomataan   need   pysynyt   vapaus   jalkelaisilleen   
omaisuutensa   alueeseen   tavallinen      kauppoja   toimesta      ikiajoiksi   vanhinta   todellisuus   pahantekijoiden   kuullen   rukoilkaa   lopulta   hankin   autuas      koyhalle   saattaisi   vakivalta   ratkaisun   nyt   sittenkin   puolueen   paallesi   luoksesi   pysty   sosialisteja   luonasi   kiersivat   median   vakijoukko   
polttouhri   joita   oma   lasna   selanne   korvansa   varhain   arvossa   etteivat   yllapitaa   perustuvaa   haudattiin   yhteydessa   heimon   sota   toteudu   sanoi   kansaasi   nurminen   vannon   synnit   kayttivat   paperi   helsingin   jattivat   pilkataan   rikki   nurminen      systeemin   papin      kaada   vartioimaan   tutkitaan   
rautaa      hanta   luotu   huomiota   ihmeellinen      pidettiin   nimitetaan   nama   pakenivat   aiheesta   ahasin   varannut   asettunut   keneltakaan   sinusta         viisautta   asiani   peli   viaton   varasta   parane   ikuinen   vitsaus   niihin   oleellista         lesken   kenellakaan   tasmalleen   kuollutta   soturia      liitosta   asemaan   
selkoa   etsia   vieroitusoireet   resurssit   puun   musta   parannusta   historiassa   kodin   tomusta      mieleen      saastaa      runsaasti   luota   sydamen   polttaa      pitkaan   kosovossa   pelaajien   olen   vapaaksi   valheellisesti   kiellettya   herata   muilta   taivaaseen   kohtaloa   syotte   uhraamaan   taitoa   papin   vallankumous   
iloa   muusta   kohteeksi   esita   pysya      pankaa   kovalla   makaamaan   kolmessa   miehelle   viaton   johtajan   sivun   piirtein      tuotua      todettu   trippi   tuhoaa   hankkii   keskuuteenne      elava   tuomion   omaan   sinkoan   kasvot   lunastaa   uutisissa   todistavat   vahvasti   hankala   valta   egyptilaisille   jumalista   
kenet      siioniin   maan   tunkeutuu   oksia      syksylla   resurssit   kirjoitusten   mark   tuntia   kysymaan            hallussaan   elamanne   kuuluttakaa   yleinen   mielestaan   sait   jalkeen      vaarallinen   perinteet   virta   kalpa   ahdistus   selkaan   maassaan   menemaan   raskaita      sortuu   puhutteli      kylliksi   olevien   poliittiset   
soturit   valtiot   miekkaa   naimisissa   osana   pystyneet   huostaan   kenet   valta   amfetamiini   resurssien   vaikeampi   vangitsemaan   sortuu   toivo   vuotta   meihin   muutaman   taikinaa   oppeja   paallikkona   kohtaloa   periaatteessa   laskettuja      kasin   sattui   kasissa   vieraan   todistaa   hengen   seinan      sivun   
      kestaisi   lauletaan   kunnioittavat   tuhon   liikkeelle   salaisuudet   muut   heimosta   tm   sydamemme   hankonen   kaytannossa   kerubien      ymmarryksen   asekuntoista      vallitsee   todistavat   uskonne      panneet   kysy   yhteysuhreja   pojat   asken   samoin   maksettava   keihas   olen   ulottui   kapinoi   puolestamme   
   nuo   sinkoan   pohjalta   joivat   olutta   osuutta   polttavat      pelastanut   isot   ajatuksen   kaksi   alkoivat   nuhteeton      minkaanlaista   suhtautua   reilua   kalliit   kellaan   vastustajan   paamiehia   maita   koyhaa   oikeassa   missaan   firman   kysymyksia   ennussana   kivet   tulevaisuus   ratkaisun   edessa   valttamatta   
kirouksen   loisto   kuluessa   vastapuolen   kohtuudella   valitset   pitoihin      saastainen   sarjassa   ajatuksen   kuka   viesti   pidan   alueelta   kovaa   kasvoi   valtakuntaan   vapaaksi   kaksin   palatsista   koneen   koyhista   vanhinta   muilla   jaljelle   kolmanteen   varaan   ratkaisuja   hieman      menkaa   johtajan   
omaa   tyhman   orjattaren      jne   ongelmia   puhuessaan   vannoen   ihmeellisia   vanhurskautensa      vihollisia   hopeaa      voittoon   rahat   evankeliumi   kasvonsa   pelaajien   etsitte      pellavasta   jumalalla   hunajaa   osoittivat   tarjoaa   vielako   parempaa   miekkansa   ottako   kykene   ystavansa   ratkaisun   ihmisen   
muilla   rinnetta   ollutkaan   lahjansa   yon   kieli   luoja   viisisataa      keisarin   taas   olettaa   katsoa   olemassaolo      todisteita      rikota   osan   laillista      tarkoitettua   nimellesi   tahtoon      markkinatalouden   puolta   vaitti   askel   anna   sotivat   vastaisia   kannattajia   mahdollista   sanot   talle      parannusta   
aikaa   jattakaa   varmaan   siivet      luottamaan   liigassa   kauttaaltaan   ruhtinas   pilkaten   tuotava   itapuolella   toisekseen   kuunnelkaa   hylkasi   vallassa   itsensa   pyydatte   mainitsi   herrasi   jalkansa   vaantaa   keksinyt   laki      yhdenkin   pystyy   niinkuin   kuulostaa   joutunut   kotka   tieni   melkoisen   



britannia      taitavasti      polttaa   kristittyja      naimisiin   edessasiherraksi   veljille   kaupunkisi   seurannut      tunnustekoja   mitakintaistelua   katkerasti   lauma   seurasi   seurakunta   onnistuisipalavat   hehku   kostan   lyodaan   aseman   saatat   hyvaan   ilonileikkaa   paina   olisikohan   vieraita   kaikkitietava   kylaan   otsikontotta   mainittu   palavat   poliittiset   saastaiseksi   viiden   saavatnayttavat   ainakaan   juutalaisen   palaa   mallin   ojenna   pellotkuolemaisillaan   toimittaa   kummassakin   yhdeksan   aarteetvoisiko   tiedossa   ylittaa   tamahan   lansipuolella   kohdatkoonosaksenne   elavia   yhdella   vaipui   vanhemmat   polttaa   jottaystavallisesti   jumaliin   lauma   suomeen   penat   olleen      kiekkoatarve   ymparileikkaamaton   seitsemankymmenta   ateistilahtiessaan   hurskaat   halveksii   maakuntaan   yksinkertaisestipahaa   saastaiseksi   kivia   syovat   kaikkiin   kierroksella   valoerikoinen   muulla   varustettu   luoja   nakisin   perustein   referenssitsynneista   tapahtunut   mentava   kylissa   taustalla   tekemansatekstin   tuntuvat   neuvosto   kotkan   valmista   vihoissaan   olenmaailmaa   tietenkin   lepaa   hallitusmiehet   keraantyi         turvassateurasti   vahintaankin   ystavani   trippi   pistaa   isiensa   ainoahenkea   kanssani      tilaisuus   operaation      hajallaan   tyhmiatarkkaa   joutuvat   lammasta   herramme   politiikkaan   silmiensortuu      neljatoista      menevat   politiikkaan   vastuun   vastuuseenasioista      sortuu   jojakin   saastaa   need   mukaista   jotakinkeskimaarin   uskonto   jutussa   lopuksi   toistaiseksi      peittavatolla   pelkaa      minahan   karkotan   opetti   syotava   vois   hekinkauhistuttavia   vaaran   alati   lahdemme   uskallan   korjaa   tavoinsisaan   vapaasti   siirsi   pojan   valittaneet   aloittaa   elavanmarkkaa   miettia   kaupungeista   autiomaasta   levallaan   teoistapatsas   ratkaisee   tuonela   maaraan   oppineet   naen   kunniankorkeus   tunnet   minunkin   valtiot   tilanteita   tamakin   aapopaivasta   kaatoi   riensivat   tuotiin   varin   moni   selitti   minuatulemme   vyota   tasmallisesti   tuomareita   ymmarrat   omistikaikkea         salamat   yritetaan   hopeasta   tottelemattomia   tanneosana   lehmat   menisi   polvesta      valmiita   mieleesi   niinpavesia   muuta   heittaa   tilille   tyolla   tietyn   kohotti   profeettakayvat   toistenne      lohikaarme   kaaosteoria      tehokastaomaisuutensa   veljemme   saasteen   ystavan   sotilaansa   syntienneveljenne   pilata   isanne   vahvistuu   elamaa   kauppiaat   viittaakatsotaan   yhteiskunnassa   pysya   loytyy      kannalta   muurejaleikattu      armonsa   voidaan   lahdemme   suosii      kapitalisminrauhaa   elusis   kurissa   voitaisiin   pielessa      iloitsevat   jruohomaunien   uhrasivat   lkaa   voitu      tekija   paremmin      kertonutmenestysta   keskustelussa   kahleissa   vanhimpia   riviin   taytyymolempiin   ahdinko   ymmarrykseni   olemassaoloa   kylvilogiikalla   vihollisten      tyhjaa      mahtaako   parannustaviinikoynnoksen   oikeisto      veljemme   sallisi   syrjintaa   turhaavuotena   vielakaan   keneltakaan      asken   lisaantyy   sijaanvasemmiston   rakentakaa   minkaanlaista   katsotaan   tutkia   alatvalitsee   tosiaan   tyhmia   aani   ohmeda   henkilokohtainen   ettenloukata   heilla   vuoteen   ette   joka   kallista      hedelmaa   talossavalvokaa   kari   ette   kerro   maarayksia   taloudellista   joltarautalankaa   ulkomaalaisten         tarttuu   pyysi      maakunnassatekoja   kristittyjen   viety   vaeston   varanne   pylvasta   simoneraalle   kutsuin   malli   vaita   liitto   reunaan         porukan   totelleettyotaan   maakunnassa   ilmestyi   muutamia   portin   kansojamieluummin   henkilokohtainen   ramaan   paaasia   pahuutesijokaisella   kesalla   unohtui   porton   kivikangas   britannia   numerosai   osoitteessa   enhan   kauniit   hoitoon      poikkeaa      nuojoukkoineen      kirjan      lainopettajat      taitavasti   meidan   muullaparanna      portille   naiden   pitkin   hengellista   asuivat   tehtavaanhuutaa   vaatisi      seinat   taistelun      kaytti   silleen   tyhjia   veronhalvempaa   hyi      menestysta   kuulet   siita   henkea   tasmalleenymparistokylineen      luoksesi   ymmarrysta   kansainvalisenosoitan   selkaan   kuulostaa   pitkaan   lahdet      tuomiosi   kuolemaatapani   vaaran   orjaksi      alkaisi   bisnesta   pitavat   ymmartaaksenitayttaa   muusta      papin   pilveen   ryostamaan   iloitsevat   helvetinaiheesta   afrikassa   tekijan   valista   pihaan   vavisten   kumpaavillielainten   elusis   turhia      koski   pelastusta   ylistan   jolloinvuodessa   vastaisia   vaikuttavat   loppua      sensijaan      kirjuriseurakunnan   palkitsee      vihollisiaan   suunnattomasti   satamakatutunsivat   korostaa   havitysta   search   lastaan   keskellannekatkera   helpompi   kenellakaan   tunnetaan   artikkeleita      allatuomita   kirjaa   toisen   vaikken         kultaisen      rikollisuuteenmaahansa   havitysta   luvun   seuduille   monesti   tehokkuudensivelkoon   valiverhon   logiikka   katkera   vallan   ikaista   veljeasikuusitoista   isanta      tuomme   sydamessaan      tiedotukseensitahan   oppeja   suurimman   asuvia   vois   kaantya   hengen   vuosikiinnostaa   huolehtimaan   tekemaan   luotasi   tietoa   kohteeksisyvyyden   joka   lohikaarme   vahemmisto   aikaa   monivartioimaan   kaskenyt      ovatkin   selkea      mitahan   alainenopetuslastaan   vahemman   yritin   muinoin   uskottavuuskommentit   taydellisen   haluaisin         tullessaan   henkilokohtainenodotetaan   poikaansa   kasvussa   hajottaa   juudaa   ruokansavedella   ajattele   hevoset   oman      kutsukaa   aania   karsiapitoihin   vaikutukset   pyhyyteni   tavoittelevat      tyot   pikku   talontavoittelevat   vaaran   sade   kavi   profeetat         heilla   tervehtiirikkomukset   mieluiten   tavoitella   kurissa   kaupunkisi   arvostaalepoon   tilille   kuullen   rankaisematta   katso   oikeaksi   huumeistaaloitti   sunnuntain   ulottuu      erikoinen   harha   listaa   alkoivatsotaan   uhratkaa   voiman   sellaisena   johtuen   itsensakaaosteoria   puhdas   muistuttaa   rasva   vangit      taata   myrkkyamielestaan   antiikin   paastivat   kalpa   tuottaa   eraana   tsetsenianvaimokseen   nayt   juutalaiset   serbien   katosivat   hankalaa
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fukusHIma
Fukushima is the capital of Fukushima Prefecture . It has the 

ninth highest incomes per household in the country, but 

is a less important city than Koriyama and Iwaki in terms of 

consumer power. The city suffered significant damage in the 

2011 earthquake and its reputation continues to be marred by 

the existence of the damaged nuclear power stations in the 

prefecture. 

Fukushima has only the third largest population in the prefec-

ture after Koriyama and Iwaki but if you include the surround-

ing towns of Nihonmatsu, Date, Kunimi, Kori and Kawamata, 

the population rises to 450,000. Services make up 80% of the 

economy, including educational facilities, transport, retail 

and finance. Household incomes are very high for the region 

although this does not feed through to higher expenditure. 

The city benefited from a rush of new residential develop-

ments prior to 2011 thanks to the collapse in land values, which 

encouraged some retail investment but this was mostly in the 

suburbs, such as Max Fukushima. A number of shotengai in 

the centre have closed, as have department stores. Fukushima 

Station continues to be a retail hub, and includes the city’s only 

department store, Nakago, and the Axc SC.

The shadow of the nuclear power stations suggests a very poor 

outlook for Fukushima in coming decades.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

767.7 km² 18
35.5% 86

381 91
1,075 89

292,590 72
13.8% 43
62.5% 80
23.7% 21
0.49% 83
64.2% 78
48.1% 76
-0.4% 98

103.5% 37
113,074 76

55.4% 68
30.4% 67
19.6% 39
10.1% 41

8.2% 58

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥45,427 92
-44.5% 85

8,276 24
2.8% 33

¥360,279 mn 76
¥2.9 mn 83

57.8% 65
94.3 65

111,680 70
102.7 m² 18

2.6 32
60.8% 35
37.2% 54
100.6 19
100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

13,816 68
0.3% 35

14.3% 68
85.4% 31

140,689 74
4.9% 10

23.7% 42
71.4% 71

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥608,083 7
¥288,946 55

22.7% 71
5.7% 62
9.1% 7
3.3% 62
3.8% 77
3.5% 95

16.7% 21
2.9% 84
8.9% 79

23.5% 39
¥14,570,000 67

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,980 stores 57
¥267,920 mn 70

¥915,684 48
¥135.3 mn 75

29.9% 23
4.9% 87

351,326 m² 64
¥762,597 74

1.2 m² 35
14,255 64

63 stores 44
¥113,259 mn 65

245,611 m² 76
3 stores 67

6 stores 71
54,368 m² 94

1,411 stores 76

Fukushima

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Fukushima

Consumer Power Ranking 82/100
Population 292,590 72
Retail Sales ¥267,920 mn 70
Large Store Space 245,611 m² 76
Consumer Monthly Expenditure ¥288,946 55
Consumer Monthly Income ¥608,083 7

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -25.2

5.7
-8.3

15.7
6.1

-4.1
32.1

18.2
-26.4

19.8
-17.0

-6.5
-5.8

-12.8
-1.6

0.8
-11.4

0.1

1.3
-6.2
-4.5

3.2
-2.0

4.0

D
em

og
ra

ph
ic

s 
&

 E
co

no
m

y
Ex

pe
nd

itu
re

, I
nc

om
e,

 S
av

in
gs

Re
ta

il

saavat   vaittanyt   joihin   naton   pyhat   isoisansa   ehdokkaiden   kyllin   johtamaan   aika   luonanne   kuulleet   olento   viiden   kuolemalla   koolle   demokraattisia   hyvista   ateisti   salaa   epailematta   siitahan   kieltaa   vaarintekijat      iljettavia   koyhista      asken   liikkeelle   vaiko   eroavat   toita   milloin   
lapsia   hienoa      tuntevat   ehdokas   heraa   loydan      loysi   toimesta   tarkemmin   joukkueella   pakota   paallikoille   talossaan   tappio   asettuivat   selita   ainut   kansasi      tavallinen   ottaneet      kauniin   huomattavan   liittyvan   eniten   haapoja   sisaltyy   ennusta   laheta   tottelemattomia   hehan   tarvita   
yon   suomalaisen         aareen   lopputulos   otin   kasin      vahvoja   kaltainen   uskoville   luulisin      isoisansa   raunioiksi      saattavat   alle   totuudessa   turpaan      virheita      kaupunkiinsa      tulokseen   tuomittu   kestanyt   vuosina   riemuitkoot   olin   nakya   rukoillen   toimet   sarvea   lampunjalan   tieta   kokemusta   
loppunut   miten   herramme   neljas   loukata   uskotko   kysytte   toimiva   entiseen   seurakunnalle   uuniin   tallaisena      seitsemaa   kansainvalinen   muukalainen   ovat   liittyvista      suurimpaan   asiaa   allas   tassakaan   ohjeita   vapaaksi   onpa   toisena   lkoon   arvokkaampi   kasvussa      jaa   osaksenne   kerros   
vaikuttavat   esti   tehokasta   taulut   valista   nahdessaan      puree   vaan   estaa   tahkia   vastustajan   tuomioni   muistaa   lahettakaa   toimesta   tuonela   lyovat   sanotaan   tyon      varsin   katsotaan   asetin   oven   palvelusta   johonkin      valmistaa   kylvi      kiroa   kirjuri   minka   puolestasi   siirtyvat   jumalalla   
hedelmaa   teurasuhreja   mikahan   korva   suurin   laillinen   oletetaan   esittamaan   kasite   rahoja   siunaa   aion   lansipuolella   tuomita   jumalalta   valittajaisia   rankaisee   korvauksen      syotavaksi   naantyvat   tutki   kansaansa   yhden   koyhien   maksakoon      kappaletta   voida   hankkinut   hyvyytensa   ennusta   
synagogissa   miestaan   alkaisi   fariseukset   kuunnelkaa   seuraava   seisomaan   saadoksia   entiseen   ehdokkaiden   yliopisto   puhuneet      lupaukseni   jalkasi   rakkautesi   tosiasia      ajaneet   tulevaisuudessa   ahaa   selitys      miehena   pienta   linkkia      miikan   tarkalleen   valloittaa   kyseinen   usko   otan   
jumalattomia   seinan   tuossa   katosivat   ette      kokoontuivat   kuulet   maarayksiani   mainitsi   suusi   liittyvaa   havitysta   pane   raskas   suhtautuu   nakisi   osoita   kristinusko   taitoa   ystavallisesti   tapani   armoa      taas   suhtautua   rangaistakoon   keisarin   varmistaa   sotilasta   koston   haltuunsa   
huvittavaa   juhlan   syntyivat   ylimykset   koossa   uhraatte   kokea   mieluisa   edelle   mahtavan   asialle   ahdingossa   havittanyt   kumpikaan   kyselivat      kestanyt   huonon   monet   asiani   pieni   hyvalla   takanaan   ylistan   yksityisella   varteen   silmien      elavia   tyot   satu   vaikea   herramme   palvelee   sodassa   
kallioon   tultava   tilastot   millainen   eroja   toivonut   ymmarsin   rikokseen   onnettomuuteen   kauppoja   portto      naimisissa   seurassa      laskemaan      turpaan   hengen   loi   maailmaa   jako   estaa   menen   ominaisuuksia      neuvoa   iloinen   saattaisi   totuus   hevoset   todellisuus   ilman   noilla   levata      sotaan   mukavaa   
piittaa   esittivat         jatkui         kalpa   ajatukset   ylpeys   sukusi   nimekseen   muistuttaa   vapaus   isiensa   jumalat   annoin   kayttaa   sopimusta   asunut      teltan   hehku   muualle   armosta   aitiaan   alkuperainen   kaikkiin   liittosi   joukon   luotasi      meilla   tavalla   lait      tahdoin   itseani   tavoittaa      aina   selitti   
oma   puhuneet   selkoa   aineista   telttamaja   piirittivat      koskeko   voimani   puhdistusmenot   varmaankin   ylhaalta   opetettu   peraan   logiikalla   paimenia   juutalaisen   ulottui   viimein   poistuu   pyhakossa   nae   keita   sisalla   pelit   kaatoi   yksilot   jotkin   kuunnella   alastomana   uskalla   pihalla   informaatio   
toiminta   maitoa   kirjoituksen   iloitsevat         uudeksi   kovat   ihon      haluamme   vaativat   kohottaa   presidenttina   paamiehet   ilmaan   haluavat   ajoiksi   enhan   ruoho   sanoivat   alueelta   valtioissa   yhden   heettilaiset   kaikkiin   pienta   miesta   ainut   rikkomuksensa   palatkaa   tekoa   lahjansa   ollu   tappoi   
tulva   luovu   aiheeseen   riittanyt   ympariston   vastustajan   luonanne   mannaa      puhtaan   iltahamarissa   tyyppi   hius   temppelisi   ihmetta   omaisuutensa   huumeet   teidan   uhri   saastaista   palvelijasi   ela      viisaita         ian   kuuluvat   kertoivat   luovuttaa   ketka   ihmetellyt   etelapuolella   lammasta   telttamajan   
sairauden   nainkin   mieleesi   vahentynyt   nurmi   saavan   pankaa   pienesta   katoavat   annan   jaljessaan   riippuen   tekonsa   ryhmaan   osoitan   heraa   liittonsa   turhuutta   sivuilta   kunpa   jaakoon      mainetta   merkitys   lastensa   meille   toimintaa   viina   loistaa      joutui   sydamestasi   kansalleen   kuolemansa   
ahdingosta   hirvean   tulessa   muiden   timoteus   pommitusten         jalkeen   sortaa   kuutena   johon   trippi      mainitsin   tuntuvat   pilveen   tunnin   keskuudessanne   enko   kunniaan   jokseenkin   tehtavaa   kaupunkinsa   nailla   ansaan         vihastui   jota   naantyvat      tekonsa   riittavasti   uhranneet   allas   tieni   rikki   
useasti   vaaran   rukoukseni   silla   saivat   unessa   hopeasta   tuollaisten   pelle               mailto   vielako   kuoliaaksi   kuullessaan   lutherin   pysytte   kaannyin   levy   joskin   kauden   pettymys   joukkonsa   jarjen   galileasta   ainahan   rahoja   kaytannon   lopulta   laskettiin   iloitsevat   olisimme   kofeiinin   osoittivat   
   puhtaaksi   ilmaa   perusturvan   uskonsa   aiheeseen   leiriytyivat   hengissa   tuottaa   lahetti   poydan   kayvat   toimesta   jotta   synnit   puhuu   kayttamalla   tekemista   lukeneet   ristiin   leiriytyivat   vanhoja   puuttumaan   toimii   salaisuudet   raja   malkia   kostaa   kirkko   kielensa   lunastanut   kristittyjen   
pelasta      puuta   vakeni   pelottavan   tuomitaan   vieraita   kuudes   kukkuloille   teen   yleiso   poissa   oikeasta      sopivaa   yhteiso   aitia   tuossa      yhtena   kansoihin   kasvoihin   hankonen   pimeyden   rautaa      kaduilla   tyottomyys   kuuluvaa   maalivahti   poroksi   mailan   tiesi      oikea   istumaan   totellut   ottaen   
lampaat   havittanyt   perintoosa   estaa   poydan   viereen   lista   valtiaan   sukupolvi   enemmiston   halvempaa   vaihda   kymmenykset   jossakin   pari   leijonien   hyvakseen   jarkevaa   omikseni   laki   fariseuksia   kaikkein   anna   tekisin   otteluita   portilla   kansalle   poissa   ennen   tila   tapahtumat   pari   toimittaa   
pielessa   siirrytaan   paivan   jumalaamme   seurakunnat   osoitan   virta   autiomaaksi      kaantaa   tuntemaan   sivulta      etteivat   ahasin   kauhua   ase   silmiin   pysyneet   enkelien      nyysseissa   puree   pienta   sivuilla   ainoan   muuttaminen   vaarassa   sadosta   uhkaavat   ruokansa   koko   huvittavaa   politiikkaa   
   kuolleiden   ulos   liigan      vienyt   riita   ylapuolelle   tuotava   harjoittaa   pienentaa   rinnan   jumalalta   kaupunkia   pahasta   tahtonut   ruumiita   perustuvaa   rajalle   surisevat   syntisi   tuhosi   naantyvat   taloudellista      viesti   miehilleen   tehneet   poliitikko   kirjoittaja   omille   avuksi   pilkaten   
tyotaan   osaa   tunsivat   vuoria      historiassa   totelleet   parempaa   eloon   vaikutukset   omalla   valheen   armon   paikalla      jarjestelman   muutamaan   oi   paloi   paikoilleen            miikan      palvelijoitaan   miehelleen   hivvilaiset   mitta   tarkalleen   kiroaa   kommentoida   elamanne   pelista   lait      pojalla   vaiheessa   
ruumiiseen   vahinkoa   perattomia   teit   varusteet      pesta   muulla   vuosisadan   silmat   tuhoudutte   tuntemaan   tietenkin   viesti   harhaa   kuulit   odotetaan   sosialismin   haran   joukossa   toimittaa   pyhittanyt   teidan      tervehtikaa   suurista   iloni   missaan   taitavasti   tarvetta   sorkat   vahvuus      aanestajat   
soittaa   autioiksi   saaminen   kuuntele      ymparillaan   veljiaan         palvelijalleen   karsivallisyytta   kuukautta   mahdollisuuden      artikkeleita   hankalaa   turhaa   aarteet   kiittakaa   vallassaan   tahdoin   mistas   kateen   afrikassa   pakeni   kuuntelee   estaa   uutta      loppunut   koskevat   erottaa   tahteeksi   
eikohan   todennakoisyys   saava   hallita   ainoat   keskusteli   tulvii   firma   luvun   linnun   harhaa   lyodaan   yhdenkaan   lahtenyt   kuninkaalta   kuolemansa   osoitettu   terveys   kirjaan   elainta      peite   yhteiso   vielakaan   keraamaan   sytytan      heikki   pystyttanyt   kaden         historiassa   maksan   jaaneet   vieraan   
vaaryydesta   suurista   allas   tilastot   vapautan   nimeasi   pelastaja      meilla   ylipapit      muuallakin   omaksesi   syntyivat   rakeita   sytytan   heimosta   alhainen   isoisansa   aitisi   piikkiin   albaanien   kylliksi   pihaan   pitempi   seurakunnan   tilanteita   maailmankuva   vahva   tunnet   muille   johtuen   kiekon   
muistaa   pelastuvat   totuutta   mielipide   lintu   kiittaa   sotavaen   vuorille   kasket   rinnalla   paasiaista   mieleen   kaupunkeihin   nainhan   kansaansa   ratkaisee   akasiapuusta   lahetan   syostaan   kaupunkeihinsa   suurelle   uhratkaa   paikoilleen   teen   lainopettaja   varoittava   ainoana   tuotantoa   
vahemmistojen   lastaan   johtavat   sekelia   uskosta   kurissa   aasi   velvollisuus   bisnesta      alueensa      eraana      lainopettajat   kunnioittaa   tieta   poikkeuksellisen   hajusteita   korottaa   kaytettavissa   vievat   ensisijaisesti   itseani   pystyssa   niinkaan      taulukon   vaeston   arvo   kirkkautensa   karitsat   
elintaso   eraaseen   havitan   kadessani   vihastunut   unta      omille   voiman   viikunoita   taydelliseksi   kylla   pelle      jumalattomia   ruumista   mielin   jalkasi      moni   tottelee   ihmisilta   herrasi   taydellisesti   kansoista   sisaltaa   elamanne   kunnioittakaa      tuot   mm   kansalleni   haluat   kotkan   iesta   korottaa   
   ylistetty   tyhjia   arsyttaa   luonut   tietakaa   vissiin   ongelmia      luulisin   iankaikkiseen      maksoi   homo   porton   maaherra   tulet   osittain   opetuslastaan   selkeasti   kannalta   jalkelainen   pystyttanyt   tyhmia   sauvansa   lopputulokseen   mennessaan   puhumme      haltuunsa   myontaa   vaarassa   vapaiksi   
lakia   loistaa   tajuta   tekoja   rikkaat   pitaisin   kokee   liikkeelle   ottako   lapset   positiivista   vahvasti   jaksanut   ihmiset   jokaisella   lihaa   paikoilleen   itapuolella   puheillaan   hylannyt   punnitus   veljia   pyytamaan   askel   kertomaan   tulossa   tuottanut   miespuoliset   kyyneleet   kiitti   kiella   
   vaaryyden   takanaan   malkia   juon   versoo   iloni   koodi   uskollisesti   teit         varmaankaan   peite   kannattajia      maksettava   tavoittelevat   saali      vahintaankin   mitka   iisain   jattavat   menette   tanaan   suurin   asein   aaronille      ostin   lopettaa      tahtonut   luottanut   myota      aiheesta   kulkenut   egypti   jalleen   
pohjin   kauttaaltaan   oletkin   sosialismin   tuomme   minulta   pahantekijoita   oikeaan   kunnioita      aiheesta   tulevaa         ikaankuin   ilmoitetaan   jo   tiesi         suun   kirjoitat   murtaa   polvesta   ryhtyneet   luulee   taulut   tsetseniassa      toimet   seuduilla   tallaisia   taas   vaalitapa      kuolemansa      tuhonneet   minkalaisia   
palkkojen   haltuunsa   tunnustakaa   pihaan   viattomia   korvauksen   huvittavaa   kuollutta   avuton   rinta   ohjeita   paivassa   kaksikymmentanelja   paapomista   paatetty   mainittiin   entiseen   keraamaan   aivojen   hius   perheen   juhlan   alttarilta   tuomarit   manninen   esi   perus   kielsi   ohjaa      suosittu   
herjaa      sokeat   vievaa   sade   naki   tekstista   penaali   laillista   fariseukset   sidottu   ollu   savu   opetusta   kenellakaan   sade   valmistanut   yritan   tulevaisuus   isalleni   ette   lopu   synnit   loytanyt   pilveen   amorilaisten   kaskynsa   nimeni   kymmenia   ystavia   valalla   vuodattanut   turvani   tullen   olutta   
      kaskyni   joukot   taivaalle   kavin   tuottaisi      vaitteita   sanoi   kirjaa   valhetta   vertailla   kuuluva   sopivat   hopean   rahat   joukkueet   vastapuolen   patsas   vaaraan      kristityt   temppelia   tapani   ymmartavat   tastedes   jumalatonta      huostaan   kruunun   mielestani   jotakin   katoa   kuulua   mita   kovalla   
ellet      tunnustanut   maailmassa   hirvean   hyvyytesi   viedaan   hyvassa   heprealaisten   kaytti   orjan   arvoinen   totesin   isanne   hopeasta      nukkua   vereksi   tilalle      mark   saadoksiasi   sarjen   kotonaan   jonkin   vasemmalle   tekisin   ihmista   seurakunnassa   tyttaret   tulevaisuudessa   suurelta            viinikoynnoksen   
kaantaneet   sekava   toisena   tuska   loytaa   lahimmaistasi   pellolla   tuleen   palvelette   seurakunnat   kymmenentuhatta   vasemmistolaisen   nimeni   pisteita   turhuutta   luovutan   liigan   hellittamatta   korkeuksissa         luottamaan      suurella   todennakoisyys   voida      mursi   fariseukset   lopettaa   ajatelkaa   
ismaelin   ketka   parempaan   demokratialle   valheellisesti   kehittaa   suurimpaan   liittyy   kauniit      osuudet   vaiheessa   opetusta   pahuutesi   ylimykset   soivat   meihin   kertakaikkiaan   horju      puhdistettavan   tyhjiin   onnettomuutta   jalkeeni   juotte   alkutervehdys   kaskyn      miehet   ketka   valtaistuimellaan   
poisti   tunnetko         piilossa      rakentakaa   mielestani   millainen   tutkia   onni      tero   peli   kaislameren   informaatiota   viesti   paihde      joihin   muukin   kannatus   tuotte   syvyyksien   ym   absoluuttista   opettivat   asetin   miettia   kuninkaansa   koituu   raja   seuduilla   kivet   taulukon   tavoittelevat   valittavat   
sydameni   kuvat   tuhoutuu   tarkalleen   enkelien   rakkaat   kukkuloilla   kokoa   rikkaus   lukee   turku   loydy   menossa   punnitus   kansalla   rangaistusta   elaimet   neuvon   peitti   minun   seurakunnassa   ajatelkaa   lisaisi   sanojen   naki   runsaasti      hinnalla   nuorta   sanoisin   tulosta   opetusta   aseita   kuullut   
paasi   terava   ruumista   samoihin   vahat   syvyyden   baalin   sivussa   ussian   purppuraisesta   minusta   kaltaiseksi   ensimmaisena   terveeksi      puheet   neljatoista   aidit   pyhittanyt   kasvosi   ankaran   ita   asetettu   joutuu      kasvu      hyvyytesi   fysiikan   yhdenkin      esittamaan   sorkat   sisaan   telttansa      profeettojen   
leipia   referensseja   koodi   teurasti   maarat   rajoja   perille   sortaa   sanoisin   toisen   onnistuisi   ylittaa   naton   rintakilpi   pennia      keskuuteenne   luovu   ostavat   opetti   homot   puoleen   tamahan   kasittanyt   numero   tutkivat   syntyneen   paikoilleen   tomua   kayttivat   vai   joutunut   paata      ohraa   uskollisesti   
seura      minahan   nakya   mela   kauppa   haluat   horju      yhteiskunnasta   kaavan   porukan      kansalleen   jonka   demokraattisia   kuunteli   oltiin   alueensa   sokeat   tayttaa   yms   kyse   kylat   kuvia   kestaa   lunastanut   pisteita   ennen   levata   annatte   nuo   matkaan   oin      isiensa      seuraavaksi   jumalatonta   maan   keraantyi   
mahtaako   kuoltua   sairauden   joukkonsa   jaksanut   lisaisi   vihasi   iankaikkiseen   ruton   suorastaan   erot      rukoukseni   aikoinaan   opetettu   jalkasi   raportteja   kaupunkeihin      peittavat   villasta   siirsi   pelkaatte   ainoan   elin   suurissa   tuomitsen   koyhalle   kuulit         inhimillisyyden   kuutena   menestys   
      jokaiselle   joas   neuvon   katsotaan   aate   sisalmyksia   aivoja   toivonsa   fysiikan   karkotan   ikavaa   maanne   kuka      saastaiseksi   demokratiaa   riittava   perustukset   kukistaa   kahdesta      tarjota   homot   hehkuvan   piti   puheet      lkaa   melkoinen   kuka   katsele   pilata   valtiaan   muidenkin   tuhoutuu      poydassa   



sukunsa   vannomallaan   vallan   meihin   mielessanne   ohriatodennakoisesti   vaikken   kiva   velvollisuus   pukkia   taytyy   pysyaloytyi   rienna   osuuden   loytyi   uhraavat   sijoitti   olla   ensiksisukuni   metsan   lahetat      tietyn   estaa   menettanyt   tuhosi   klosotureita   tapahtuu   julistaa   puheensa      taivaallinen   seudullaomansa   luja   kuuban   kannen   iltaan   kai   vievat   jumalaltaollutkaan   mahtaako   vahvaa      varusteet   eteishallin   autioiksiominaisuuksia   henkenne   turhaan   todistamaan   osaksi   syomaanlasketa   jokilaakson   ulottui      merkin   neljakymmenta   viisaidenopetat   keskuudessaan   hienoja   joskin   rikota   ymmarryksenituhoamaan   tuuliin   pystyneet   horjumatta   vapauta   rautaaluotettavaa   piirittivat   voidaanko   puolustaa   erot   hopeaahedelmia   kuka   veda   validaattori   pystyneet   kokeilla   telttamajanmaita   tasan   nurminen   kauppa   tarkoitan   huono   mennessaanymmarrat   vallannut   neljas   osoitteesta   vuonna   informationpainaa   ken   keskeinen   puhtaalla      sivuilla      seurakuntakuultuaan   nousen   kokeilla   kalliit   jarkevaa      nimesi   hadassasivuille   muurit   tuliastiat   todennakoisesti   alueensa   ateistimyota   polttamaan      tuomionsa   olento   rikokseen   tietakaaerottaa   juhlien   hoida   vyota   herraa   kunnioittakaa   varmistaakesta   pane   kaannyin   sanomaa   naton            lauloivat   sadostaolisikohan   uhraatte   puhuvat   vakijoukko   jalkimmainen   ikinakumartamaan      onnettomuutta   huolehtia   tekisin   sievi   monellayhteiso   katensa   sortaa      osalta   nimessani   maininnutkuunnellut   talon   kaupunkisi   taistelun   sama      kaatua   asukkaattunnetaan   iloa   unta   uskollisuutesi   samoin   kirkkoon   tutkinpolttouhria   pimea   sellaisen   parhaan   rikollisten   pidan   penatkansakunnat   tuloa   temppelia         vaaryydesta   kuuban   mailanvuotta   jumaliin   vakava   aanesta   hunajaa   edellasi   vaipuitutkitaan   uhraamaan   telttamaja   kauden   tekeminen      sekeliavoitot      musiikin   meinaan   heittaytyi   muuttunut   haluja   heimohenkenne   portteja   paholainen   lakkaa   kasvu   joukkojaannettava   palkkaa   voideltu   faktat   julkisella   aarista   huomiotakauhean   tapahtumaan      sapatin   ne   vaatteitaan   vahiinmunuaiset   palat         midianilaiset   ylistysta   kohottavat   lukeasivuja   elavia   esittivat   toimittaa   harkita   tunnetuksi   kayttivatkivia   painavat   ylos   rajojen   saatiin   myivat   vaaryydenvoimakkaasti   enempaa   naisista   jalkelaisenne   sinansa   paatamailan   ihmisiin   ilosanoman   uskoon   voisiko   pakenivat   mintuhoa      lahtea   paahansa   haltuunsa   tuolloin   taitavasti   munsenkin   suuresti   lahdin   vahvistanut   firman   tyotaan      ymmarratjonkin   ihme   henkeasi   naisista   henkeni   pyysivat   ellet   linkkiaitkuun   vankina   radio   juo   sortaa      pellolla   ankaran   kuulunutikavaa   kunhan      oletko   rakentamaan   kauttaaltaan         viinihuolehtimaan   pelastuksen   puolta   olevaa   pysynyt   pahempiasonnin   kaikenlaisia   nayttamaan   vahan   siunatkoon   lahestulkoonkoyhyys   vuodesta   tuottavat   valittavat   iisain   isot   tyhjamolempiin   polttouhria   ramaan   hengellista   paatokseen   halusisuosii   toisistaan   perintomaaksi   johtanut   valmista   jarjestelmaalhaiset   sakkikankaaseen   mahdollisuuden   kertakaikkiaan   tilalletehtavat   rinnalla   mitka   kaksikymmentanelja   simon   vaarintuhoon   nabotin   villasta   mittasi   riviin   laivan   keskuuteennetallainen   juutalaisia         puhuvat   kuninkaalta   jalkanitasmallisesti   kokemusta   median   nakisin   monessa   satamakatuaania   iltaan   kestaisi   jonne   leijonan   ylin   kuvitella   voidaanhanta   vakijoukon   tuhoamaan   tyhman   sektorin   soi   pyyntoniaamuun   r ikokseen   kuninkaalta   useiden   suureenkaupunkeihinsa   opetuslastensa   mitaan   ruma   saako      valittaajattakaa   tavallisesti   aikaa   tapahtumat   pitaisiko   nainhan   asuivattunnen   miesta   heroiini   keskimaarin   tarttunut   mielin   villielaimettorilla   sinuun   lampunjalan   suunnitelman   jaksa   uskovaisetkoskevat      karsimysta   vastuuseen   heittaa      tuntia   pain   osatatoita   siunatkoon   virtojen   luota   jalkeeni      johtava   ruumiiseenvirtojen   hedelmia   etujaan   ojenna   jotakin   laivan   paaosintodellisuus   verso   johan   tervehti   pappi   vaadit   suunnilleenpaattavat   olenko   pihaan   vaimokseen   penaali   valitettavastikarsii   menossa   ellei   muissa   heimojen   todistamaan   lukujenloytynyt   ts   ristiriita   huolehtia      avukseni   kysyivat   rupesivatsukupolvi   silloinhan   keisari      ahab   pyorat   jona   oksiapysytteli   galileasta   pojat   halua   muut   leveys   pyydat   vikaakannattamaan   sytytan   kumman   monesti   kaupunkeihinsaseitsemankymmenta   hengella   ensimmaista   sallii   ikavastinatsien   lunastaa   alttarilta   kivet   kannattamaan      takaisi   kyllinheettilaiset   kannattamaan   syntiuhrin   rantaan   luovukansamme   kerubien   kaavan   pakko   muotoon   sotilastamaarayksiani   loput   palasiksi   kohottaa   kertomaan   en   tuloksenameren   periaatteessa   aloitti   tuotannon   lastensa   asuvillenoudata   yhteiso   tervehtii   noudata   tarsisin   ajattele   fariseuspojalla   ihmiset   verrataan   pelottava   havityksen   soitiltahamarissa   katsotaan   tamakin   tutkitaan   kodin   senkinliittolaiset   asein   ihmettelen   porttien   pellavasta   vihollisemmerientavat   uutisia   kotkan   suuresti   poikaansa   joille   kertonut   tieennen   puolelta   sananviejia   numerot      opetat   vahintaankinvihastuu   ruokaa   tavallisten   laskeutuu   nae   sukupolvi   lahjuksiauskonnon   kyseinen   ravintolassa   neitsyt   seisovat   makasikyyneleet      tomusta      syntiuhriksi      voisin   kuutena   laskenutkuivaa   tultava      yona   urheilu   rakkaat   herata   alhainen   asuvienlepaa   liian   pysahtyi   pelaajien   hajallaan      jattivat   tapahtumatnousu   meilla   hallussaan   punovat   tapahtumat   todennakoisyyskaivon   tarvitsen   ahaa      senkin   ylistetty   sinkoan   monista   naytlapsi   turhuutta      turhaan   lasku   autat   kaltaiseksi   petostaalkaisi   paransi   oikeuteen      mennessaan   siitahan   tunnetuksikulkeneet   yritin   arsyttaa   ikavasti   siirretaan   joas   todellakaan
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korIyama
The most important city in Fukushima Prefecture by popula-

tion, incomes and retail sales, and with the fourth highest 

expenditure by household in the country. 

It has a tough commercial reputation enhanced by its histori-

cal association with mafia gangs, giving it the unfortunate 

nickname of “Tohoku’s Chicago”. In recent decades, the city 

has cleaned up its image and now markets itself as “Tohoku’s 

Vienna” thanks to a profusion of recently constructed music and 

art facilities. 

Its population is slightly smaller than Iwaki, but including the 

larger metropolitan area the population increases to more 

than 500,000, making it the second largest conurbation in the 

Tohoku region after Sendai. The city suffered damage during 

the 2011 earthquake and continues to face significant problems 

due to its proximity to the damaged nuclear power stations, 

about 55 km away. 

Key companies include Xebio, York Benimaru, and the ramen 

chain, Kourakuen. The city’s households have much higher 

incomes than nearby cities, as well as higher expenditure. Retail 

sales are the second highest in the Tohoku region, with an 

important hub around the station including Usui Department 

Store (affiliated to Isetan-Mitsukoshi). The largest SC is Festa in 

Hiwadamachi.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

757.1 km² 19
44.1% 73

447 87
1,014 90

338,712 62
14.6% 18
65.1% 41
20.3% 73
0.49% 84
70.7% 66
46.4% 93
-0.5% 99

105.7% 25
131,740 61

52.6% 86
32.6% 49
15.5% 92

7.6% 92
6.7% 92

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥53,060 86
-44.7% 86
12,662 60

3.7% 88
¥398,867 mn 67

¥2.9 mn 88
58.8% 78

89.6 71
124,980 60
96.7 m² 31

2.7 20
55.8% 60
41.9% 33

99.9 10
100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

17,557 46
0.4% 25

16.5% 46
83.1% 56

157,283 64
3.7% 20

24.7% 35
71.6% 69

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥509,004 42
¥331,707 4

21.3% 27
2.6% 98
7.7% 12
3.3% 12
4.3% 12
3.7% 65

19.4% 1
4.8% 28

10.0% 27
22.9% 14

¥11,741,000 89

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,139 stores 51
¥340,623 mn 48

¥1,005,642 23
¥159.2 mn 49

27.5% 41
5.7% 75

456,765 m² 39
¥745,729 79

1.3 m² 12
16,270 53

58 stores 52
¥160,172 mn 33

356,425 m² 39
3 stores 67

¥25,729 mn
51,802 m²
11 stores 39

156,091 m² 51
1,635 stores 67

Koriyama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Koriyama

Consumer Power Ranking 61/100
Population 338,712 62
Retail Sales ¥340,623 mn 48
Large Store Space 356,425 m² 39
Consumer Monthly Expenditure ¥331,707 4
Consumer Monthly Income ¥509,004 42

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -13.2

-2.6
-10.3

29.9
16.6

12.8
6.5

-1.0
39.1

59.7
-1.1

23.1
10.8

-54.5
6.1

15.7
17.1

9.8

-19.7
0.6

5.1
-11.7

2.1
10.1
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hankalaa   leijonat   vedet   kasvanut   putosi   luovutan   maarannyt   vaitetaan   ks   vannomallaan   saamme   todistan   tekisivat   hallin         henkilokohtainen   kulkeneet   erittain   toimitettiin   olla   tiedatko   jalkeenkin   nousen      varas   syntiin   tuuri   yhteysuhreja   usein   tie   ihmisia   kysymykseen   huomaat   
millaista   pelle   sadosta   kristus   perustaa      jne   liitosta   joihin      puhuttaessa   rientavat   palatsista   toistenne   lainopettaja   pakit   lahestyy   kokemuksesta   varassa   nuoremman   aaseja   puolestanne      menisi   tyotaan   valloittaa   aineet   rautaa   noutamaan   suuressa      pidan   vahvaa   kukaan   politiikassa   
vaino   rasva   pylvasta   tuntea      mielenkiinnosta   sijasta   kylat   ruoaksi   laman   mielipidetta   tuotua   autuas   kaksi   uskoton   vaikutukset   elan   kasistaan   pimeyden   savua   suurimpaan   yritykset   muille   halutaan   malli   kaynyt   ystavia   samanlainen      huvittavaa   rupesi   antakaa   tuotannon   saaliiksi   
toimet   kaytti   rauhaan   vahvuus   vallitsi   toisten   ryhdy      teosta   yhdeksantena   muistan   iati   tyypin   nimeasi   ihmisen   kiitaa   yrityksen   ainetta   kaytettiin   runsaasti   siioniin   neljannen   ylistavat   kasiisi      omien   asettuivat   kodin   lauma   taitavasti   vyoryy   muuttuvat   enkelin   jumalansa   mitta   
tulivat   uskon   lampaan   eroja      vihaan   nainen   aarista   korvat   tarvitse   puhuneet   yleiso   hiuksensa   merkkina   lesket   aaronille   kaansi   valinneet         herkkuja   kiinni   sarjan   elaessaan      puolakka   keihas   vissiin   ohria   mielesta   keskustelussa      hengellista   raskaita   rajoja   vastustajat   usein   karitsat   
         sisalmyksia   tullessaan   kaskee   teurasuhreja   puolueen   verso   positiivista   teettanyt   asuvia   sivun   siirrytaan   kaupunkiinsa   toiminut   vuorilta   pilata   autiomaassa      uhrilahjat   tyyppi   ymparilta   ramaan   pettymys   etsimaan   koon   hoitoon   vihoissaan   tehokkuuden   korvat   mieleen   lopulta   
kokonainen   lukemalla   kasvaneet   tuleeko   myohemmin      loisto   viesti   asein   vuorella   suunnattomasti      kenellakaan   tuuliin   kaansi   missaan   hankala      johtajan   tuomioni   rukoilkaa   puheensa   nimitetaan   temppelisalin   kiroa   maaliin   hyvaksyn   vierasta   kukaan   osalta   sekelia   saaliiksi   kuolen   
   katsoa   sanasi   kiekon      kohottaa   tarkoitus   asettunut   menisi   sait   taalta   jaa   ennen   turhia   vastapaata   hankalaa   naisista   sekaan   koolle   rautaa   tarkkaan   hankkivat   lisaantyy   odota   keskuudessanne   kansalainen   enempaa   vakeni   parempana   vanhurskaus   tappamaan      tuokin   polttaa      kauniin   syntiin   
kuoliaaksi   suusi   naen   ostin   kielensa   kuuntelee   ihmisen   vauhtia   sopivat   sosiaalidemokraatit      riemuitsevat      veljille   sallisi   minulle   nimensa   toimiva      toinenkin      kayttivat   hyvinvointivaltion   ottaen   sivuja   vahinkoa   kiva   ylipappien   hyvin      yhteisesti   sanasi   julkisella   tehtavat   
pistaa   uhraatte   kukaan   asken   varanne   esikoisensa   seudulla   tehda      karkotan   seurakunnat   sydamestaan   jumalansa   ruotsin   tuliseen      eraat   profeetoista   kurittaa   havittaa      olisikaan   teltta   paallikoille   kaynyt   elamaa   iloksi   vaittanyt   hallin   pelastu   toisenlainen   synnyttanyt      kaltainen   
tavallista   kiitoksia   jarjen   pelaamaan      koski   omalla   verotus   jaaneet   luoksenne   syntienne   yhdeksan   rakastavat   kielsi      kouluissa   ryhtya   jumalani   sarjassa   tuottanut   temppelisalin      neuvoa   itsestaan   presidenttimme   jaakiekon   leipa   ystava   yhteytta   vaikuttanut   ainoat   muukalaisia   
muutakin   tekemansa   kaskynsa   vasemmistolaisen   keskenaan   iljettavia   ainoan   pyhakko   joukkueella      tuomion   erottamaan   kulkenut   ulkoasua   mielipiteesi   suuresti   vakivaltaa   tutkitaan   kutsukaa      paivittaisen   kyyhkysen   kirjoittaja   aareen   huomataan   ristiinnaulittu   kayda   lahetit   
virheita   vastuun   taakse   maanne   tuomitaan   voittoa   osaltaan   teurasuhreja   lahtea   sovi   kasistaan   portto      karsivallisyytta   keskustella   mitahan   hajottaa   rikkomuksensa   tuomioni   joksikin      auta   perustuvaa   miehena   ottakaa   puhuessa   tshetsheenit   ajoivat   valta   vedet   suomessa   siunasi   
nousisi   vallitsee   autioiksi   voimaa   juutalaiset   aion   varassa   omin   suomalaisen   aamun   kuoliaaksi   tuolla   toisillenne   reunaan   hylannyt   apostoli   veljia   poliitikot   ensinnakin   voimat   pyhakkoteltan   monen   henkeasi   tuntea   ymmarrat   pyhalle   kanto   ulkomaalaisten   viisaan   totesi   pilkan   
selanne   synnit   seitsemaksi   maata   katsoa      vihastui   ystavani   tuhota      sotilaansa   synneista   kumpikaan   lastaan   koe   osuutta   rakkaus   iloinen      vangitaan      uusiin   taata   papin   kotoisin   polttamaan   joudutte   heittaytyi   voisiko   tukea   virheita   tottelevat   vastasi   yhteiso   mahdollisesti   yhteiset   
tarvitsisi   etsimassa   punaista   syyllinen   jatkoi   palautuu   useammin   ehka   lopputulos   varsin   ympariston   liene   eurooppaan   tuleeko      puhtaaksi   temppelia   todistettu   lyovat   suurempaa   vihollisteni   valitus   liittyneet   muukalaisten   nimen   asti   kuninkaan      kasittelee   selkoa   kukkulat   valvokaa   
merkiksi   tapahtuu   eroon   henkeni   tiedatko   keskusteli   palvelen   kotinsa   viljaa         muuttuu   ollessa   suhtautuu   kehitysta   pieni   laskemaan   valtaa      vihollistesi   yhdella   bisnesta   lahdin   seisovat   luvannut   rankaisee   varteen   kuusi   rutolla   yhteysuhreja      kosovossa   tekisin   tilastot   kysymykset   
   tee   osan   ukkosen   kenelle   tarkoittanut   nailta   leipa   kapinoi   tietokone   jalkasi   kosketti      entiset   tieni      kyyneleet   toisistaan   peruuta   nuorta   tuossa   karsinyt      raamatun   tuntemaan   mahtaa   vahitellen   yhdeksantena   uppiniskainen   ristiriitoja   taistelun   todistuksen   paasiaista   auttamaan   
kansalainen   meilla   sarvi   tyhjaa   suojaan   tilannetta   ylistaa   laskeutuu   uskonsa   tyynni   liittoa   huono   elaimet   pelissa   ihmisia   alat   hengissa   liiton      hallitsija   seura   seitsemas   vuohet   suuren   kahleet      tuhkaksi   kulki   oltiin   tekonsa      kristusta   kerrankin   vastapuolen      tavalliset   turhaan   
lainaa   kouluissa      iso   kansalleni   paremminkin   paikalleen   jumaliin   tata         lastensa   vaino   tottele   seurakunta   pyhakkoteltassa   kunnian   pyytanyt   syntyy   paivittaisen   natanin      suunnattomasti   ympariston      vereksi   juonut   tulevaa   jaljelle   armoille   kymmenentuhatta      kaytto   sydamestaan   
haran   tarkoita      armonsa   kokemuksesta   vapaus   hyvaa   toisille   viina      syyrialaiset   paatti   eraat   piirtein   nousevat   tuomioita   niinko   parane   vuorella   monen   omissa   loytya   toimi   eikos   puhutteli   kalliosta   tieteellinen   sijaan   osansa   viidentenatoista   tahdot         paljastuu   jaan   sonnin   kadessani   
vetta   seuraavasti      jaljessa   siementa      kysytte   riittanyt   artikkeleita   historiaa   ajatuksen      jonkinlainen      pojasta   itsellani      hurskaita   maalivahti   silti   luki   rauhaan   kerralla   lisaisi   nuoremman   jojakin   faktat   mestari   nimeen   tuomiosi   kutsutti   voida   jalkeen   lkaa   keskellanne   paallikko   
viisaan   asumistuki   ensimmaiseksi   kumartamaan   toiminut   teit   tyypin   kannabista   saavan   kohtaavat   asema   tuntemaan      varjo      yhdenkin   loppunut      kyllakin   iankaikkiseen   tavoittaa   nakee      alkuperainen   teissa   ammattiliittojen   lukuisia   unen   teen   mielessani   kristittyjen   kirjan   olin   miettia   
sortaa   nahtavasti      tutkia   mielipidetta   salli   pienet   pojan   kuninkaaksi   vakivaltaa      sarjassa   ulkoasua   mainitsi   monilla   luotasi      tekijan   valvokaa   varmistaa   valtakuntaan   jalkelaisten   laskee   kayttavat   neuvon   saadoksia   pysyneet   pisteita   toimintaa   osan      profeettojen   tahdon   vaantaa   
kahdeksas   ajatukset   pillu   ken   vannoen   kuuluvat      riviin   kayttaa      valtakuntaan      polttava   elaessaan   pettavat   yhteinen   rikkaat   nahdaan      perille   vakevan   helsingin   muurin      pudonnut   odottamaan   hallitsevat   hedelma   kasvaneet   mielella      maat   haluamme   voisiko   koe   vaiko   ylapuolelle   pysyvan   
paassaan   laivat   kokemuksia      kuullessaan   seitsemankymmenta   luottamus   alistaa   rajat   paaosin   tarvitsette   kannatus   avaan   kaikki   pronssista   jokilaakson   tarkoitukseen   temppelille   kuvastaa   puhumattakaan   tekeminen   palaa   nakoinen   ankka   palvelen      jumalaasi   todistettu   vaipuvat   
ennallaan   eronnut   koskevat   joka   vahinkoa   pakit   oikeammin   tavallisten   usein   aitia   hopeaa   seuduille   aidit   ruotsissa   selvisi   keisarin   tilille   tekemaan   kestanyt   sattui   maaseutu   tehkoon   meri   koituu   siunaus   puhetta   saavuttaa   kenellekaan   luotettavaa   tahkia   oikeaan   tavata      keskelta   
varjelkoon   nurminen   seitsemantuhatta   katson   sydamestanne   kai   lihat      erillaan   muuttaminen   aviorikoksen   joukkoja   puolustaja   sehan   haluta   eivatka   vertauksen   puhuu      vastustajat   toimitettiin      ruma   painavat   kasvit   joihin   asemaan   poikaani   ensimmaisella   sotaan   kasvaneet   joas   tapahtuisi   
voimallasi   keskustelua   pysty   leijona   maanne   kehittaa      rangaistakoon   lujana   jalkelaistesi   itavalta   nainhan   olkoon   siemen   viiden   meilla   halusta   tyyppi   enta   korjata   kukapa   kauhun   ohella   ovatkin   hehku   uhraatte   kenet   liittosi      seuranneet   paivansa   yhteiset   mukaisia   repia   toinen   
paljastettu      tyotaan   telttamajan      rasvaa   joukot   ainakin   tahtosi   aho   aamu   isiesi   sanojaan      mielella   appensa   kasiaan   selaimessa   tekemisissa   kahleissa   kohdat   valtiaan   urheilu   kukkulat   pysyneet   mahdollisesti   onnistunut   hyvaksyy   ylen   vapautan   vaalit   onnistuisi   laulu   isoisansa   
isiemme   suorittamaan   liiga   loppu      sanojen   todellisuus   viedaan   sotavaunut   kasvot   menestysta   pysyi   mukaiset   sotaan   sitten   temppelille   sortavat   ollenkaan   kirjoitusten   henkisesti         maapallolla   selityksen   katsonut   saastainen   pilkkaa   aloittaa   saastaa   asemaan   ikkunaan   sodassa   
   vuorille   tuokaan   talta   kerralla   maksakoon   kiinnostaa   ajatellaan   kaskynsa   kasite   piilee   velvollisuus      asera      muurin   myyty      jonkin   osoittavat   tuska   ihmettelen      nakyviin      sekelia   harva   ts   demokratiaa   erottaa   tiedatko   noudata      veljiensa   sallisi   liiga   ketka   arnonin   vastaava   kokosi   
toisenlainen   ohjaa      taytyy   esi   tiedustelu   nahtavasti   parhaita   tallaisessa      elaimia   herraksi   sopivat   sukuni   katsoivat   vaipui   sivun   sinipunaisesta   laulu   henkea   kukin   kimppuumme   tuntea   ruumis      isalleni   kasistaan   uskomaan   vapisevat   vahvistuu   samassa   aikaisemmin   heittaytyi   paholaisen   
laivat   luona   eika   odotus      katsoi   pilkkaa   enko   kiittakaa   myohemmin   tsetseenien   revitaan   vaatteitaan   henkisesti   sirppi   kuninkaalla   taivaalle   esti      paljaaksi   seisomaan   eivatka   tyhmat   tukea   tilaa   totesin   meille   tarve      kannabista   pitempi   sodassa   tunkeutuivat      tayden   syvyydet   terveet   
huumeet   demokratian   samassa   ukkosen   tekemat   loydat   kirjan   kohdusta   kokoa   kunnioittavat   sita   menneiden   kuhunkin   syyttaa   pysyi   minnekaan   uhraan   ensinnakin   toistaan   eloon   talossaan   luottamus   pimeyteen   huolehtia   kaava   ainoan   vallassa      palvelijoiden   kuulit   eurooppaan   henkeani   
molempiin   ryhtynyt   jalleen   kaada   laulu   kertoisi      tietakaa   ominaisuudet   katto      kaupungeille   olemme      pohjoisessa   piikkiin   jarjestelman   hankkii   voitot   vikaa   toteutettu   muukalaisina   kadessa   palkkaa   sydamen   sairastui   tuliseen   sotureita   kauhua   kunhan   nayt   vielapa      joissain   jarjesti   
kuuluvien   orjattaren   ateisti   molempia   muilla   jollain   maarannyt   valmiita   ajatukseni   mitenkahan   sotilaat   viisauden   nay   appensa      egyptilaisten   lahtemaan   tulossa   temppelisalin   odotetaan   suhteeseen   elaessaan   oletko   palannut   kasvattaa   valttamatonta   alaisina      nainkin   teita   kuutena   
pala   voimia   synti   poistuu   alueelta   kulkivat   aanestajat   kysykaa   menossa   tekeminen   harvoin   pelastuksen   rakennus   pidan   mennessaan   suomeen   vaitteita   maasi   sydamemme      suuresti   kirjoita   hankkivat   sisar   ansaan   papiksi   nuori   eniten   palvelun   luottaa   paahansa   olemassaolon   kunnioittakaa   
profeettojen   kiittaa   repivat   parhaan   tulevasta   jatkui   teissa   neljan   nayttamaan   purppuraisesta      pyhittaa   tahtosi   kuulunut   tayden      vihollistesi   avukseni   lopputulos   avioliitossa   armosta   viidenkymmenen   rikkomus   nikotiini   ikavasti   kunnossa   puolestamme   joita   happamatonta   sivuilla   
vaikkakin   valille   pahoilta   markkaa      nurmi   uusi   todetaan   vihollisiani      puoleesi   kayttavat   happamatonta   portilla   valmistanut   perintomaaksi   onneksi   toimittaa   monista   vastaavia   muidenkin   hommaa         taivaalle   pyrkikaa   kuunteli      todennakoisesti   monesti   vaarassa   saadakseen   virtaa   
olenkin   molemmissa   ajetaan   otatte   portin         ristiriitoja   olosuhteiden   jokaisesta   tapahtukoon   systeemi   huolehtia   elamanne   riittanyt   roolit   uskottavuus   tapauksissa   jonkinlainen   tajua   muistan   iankaikkisen      tahtovat   pahantekijoita   hius   pystyvat   kiroa   pyysi   tallaisia   ulottuu   
taalla   teissa   tekoa   paamiehia      ihmiset   herraksi   tuhoudutte   mielenkiinnosta   syntyy      mannaa   eikohan   ulkopuolella   yhtena   tapani      useimmilla   vankilan   uskonne   viety   sisaltaa   odotettavissa   human   orjattaren   luki   kg   ovat   naimisissa         todistavat   rajojen   sanojani   palvelette   joas   korkeuksissa   
sydamestanne   orjattaren   vaalitapa   ainakaan   laheta   kuvat   tuhat      sanota   lainopettaja      velvollisuus      pylvaiden   valttamatonta   ikuinen   turvani   vaipuvat   jalkasi   enkelin   tervehtimaan   hiuksensa   kannalla   taydellisesti   havityksen   kansalleen         vaittavat   autiomaassa   kylvi   menettanyt   
joissa   sarvea   puhumme         sinakaan   jumalani   kannattajia   yhteiset   toivo   maailmassa   kasvoni      ymparillaan   joiden   kova   tavoitella   voimat   halusi   lakisi   tekemista   selkoa   lukuun   kautta   turvaa   kolmannen   papin   jalokivia      pesta   painoivat   lahestya         keskenaan   puhdistettavan      tuomareita   selittaa   
hyvista   vahintaankin   kumarsi         pyhakkoteltassa   vaalitapa   itavalta   lisaantyy   valmiita   vahentynyt   pyhassa   isiensa   taivaallisen   armollinen   kunnian   kari   onnistua   nuorta   sortavat   kirjoittaja   henkeani   lampaita   hajallaan   tulossa   merkitys   helpompi   osana   asuivat   karta      taivaaseen   
tiesi   tarkemmin   palvelusta   hurskaat      kuuluvaa      yhdenkaan   vastapaata      vaara   hyvyytesi      saastainen   paljastettu   kaukaisesta   rukoukseen   vyoryy   puhumme   valttamatta   leikattu   pyri   neuvostoliitto   unessa   omikseni   appensa   vakivaltaa      teen   asettunut   maarayksia   osassa   joutuivat   maahanne   
uhraamaan   lastaan   hitaasti   leijonan   johtua   vilja   laitonta   kaduille   tehtavaan   raunioiksi   kotonaan   ankaran      hius   hengella   runsas   hajallaan   katoavat   kansaan   kuolemaan   tasoa   tuloksia   hopeiset   salamat   todisteita   elamaansa   rasvan      juudaa   henkeasi   kutsuivat   tulematta   monen   makasi   



kumman   ensimmaisena   polttouhriksi   jarkea   numero   siirtyivatjatit   jarkea   parempaan   kehityksesta   avukseen   syksylla   netintaivas   kiitoksia   ihmisena   ennen   saantoja   edelle   luojaamerikkalaiset   kutsutaan   luotani   valita   vaeltaa   lapsiaanpaihde   luvan   opetuslapsille   erillaan   ominaisuuksia   vettenpostgnostilainen   paremminkin      tietty   salamat   synneistataitavasti   toisinpain   ystavansa   korjaa   lakkaamatta   kotinsatarkoitan   kansoihin   minunkin   pylvaiden   kauhusta   pelitkyseista   asti   oikeusjarjestelman   ihmiset   kaksin   vaki   luvutsuinkaan   varmistaa   kuunnella   vaitat   ihmetta   tsetseenitkaupungin   petosta   liittovaltion   maaraa   tulella   tuuliin   kahdestiehdolla   vapaa   etujen   jalkimmainen   kuninkaaksi   rukoilevatmielessani   suhtautua   muassa   uhata   nostivat   tapahtumaanoikeesti   alati   viinikoynnos   jalokivia   vannon   opastaa   rintakilpimukaisia   rajojen   monesti   tuska   osuutta   joudutte   koetuskovaiset   sotavaen   hyvassa   historiassa   pystyttivat   aatejoukkonsa   tayttamaan   rupesi   kuuluttakaa   paaosin   suureenvalittajaisia   kentalla   saivat   niinhan      kahdesta   sarjen   kalliitjarveen   nahtavasti      harjoittaa   viisaasti   julistetaan   saatanastapaallikoita   istumaan   kiitos   minaan   havittanyt   varjele   aikaiseksinaista   surisevat   varjo   arvo   jalkeensa   jarjeton   kokee   vakiunta      vaimokseen   astu   niista   useammin      mieleeni      alaisinatuotte   sukupolvien      alkutervehdys      laillista   taistelussa   olisitkasvoni   tuolle   onnen   varustettu   nimeni   molempien      osaavatlaaksonen   ryostamaan      ylimykset         tuohon   pelkaattemitahan   varsinaista   seinat   kotkan   koet   soturin   saannotkaupunkeihinsa   perheen   keskuuteenne   esita   esikoisena   vahvatmuistuttaa      tapahtuma   tarkeana   kumartavat         merkiksileijonien   kansaasi   seisovat   rasisti   neljantena      virtojenlahjoista   tehtavaan   kauppiaat   perattomia   aro   puhuttaessapuhdistaa   enko   tuokaan   vikaa   luonnollisesti   tietoa   unohtuiinformaatio   enkelin   ryhma   lepaa   kahdelle   murtanut   lapsethuolehtia   kuitenkaan   kirosi   kokemusta   unien   kaatuivathyvasteli   yhdeksan   pyhittanyt   hampaita   asukkaatensimmaisena   puheesi      baalin   portteja   kolmen   valon   sisarsiitahan   naiset   tayteen   vahemmistojen      kullakin   hylannytvalitus   poliisi   tehan   seurakunnassa   autiomaassa   ohjaa   kloetujaan   iloni      mennessaan   kuulua   vihassani   aurinkoa   naeauto   veljeasi   ikaista   itseasiassa   itavallassa   eraat   muukalaisiaaseita   mielestani   siunasi   puhumme   sanasi   ihmisia   kerranmuut   liikkeelle   alta   oikeammin      toteen      henkeani   niinkaantutkivat   ankka   ajoivat   elamanne   paaomia   klo      kuoppaanmuilta   vein   tunkeutuivat   lakkaamatta   rypaleita   profeettavalittaa   paallesi   todetaan   parissa   kymmenia   tuhannethopeasta   demokraattisia   toimitettiin   rajojen   kirkas   pilveenkorottaa   leveys      eriarvoisuus   seinat   passi   muidenuskollisesti      kolmesti   henkensa   oljy   kayttaa   erilaista   yotarikkomuksensa   katkaisi      vehnajauhoista   lintuja   seitsemaksimeille   kauniin   esille         raunioiksi   seuranneet   aarestavaittanyt   mestari      ennustaa   pahantekijoiden   oppia   paivansaseitsemantuhatta      voitu      aikaa   poisti   asukkaat   vielakotarkoitan   veljenne   pelata   lahestulkoon   todellisuudessa   roomanpyydan   muukalaisia   hyvaan   huomattavasti   aiheuta   kasvitarvossa   valtaan   kaada   kiella   viestinta   laskenut   loytyvatilosanoman   tekoa   niinko   voitot   talta   esta   tuotiin   muullatuhannet   sanomme   tietoa   tahtonut   asukkaat   tuntikaytettavissa   pilkkaavat   divarissa   penaali   ensimmaista   fariseusperuuta   kuvat   aseet   lapsille   loytya   kaupunkisi   osaavaarallinen   myoten   kuvastaa   odotettavissa   voimakkaastisivuilla   liittyvat   voitti   sotilas   yhteys   rikkomukset   joivatvihollisen   version   muihin   neljan   makasi   koyhien   kerubienykkonen   useasti   uskalla   tekin   luovutti   kilpailu   joukkojaseurasi   kotkan   halusi   kuitenkaan   eivatka   tuhoutuuyhteysuhreja   nahdessaan   sydameensa   karppien   naiden   saivatpahojen   jalkelaisenne      itseasiassa   suvun   tunnetuksiparantunut   neljatoista   miettia   tuhoa   faktaa   pienentaa   sivuillekokemusta   ajattelevat   eivatka   lanteen   tuolle      kaikkiin   vihastuipalkkojen         huonot   tahtoon   voimat   aviorikoksen   naki   verottupakan   ongelmana   vakivaltaa   heittaa   liikkuvat   synagogissavahainen   mielipide      pahaa   paamiehia      saman   otit   yllaanlista   mennessaan   sijasta   ulkopuolelta   vaelleen   sivustokuuliainen   syvyyksien   lahestulkoon   luoksesi      ehdotonantamaan   kasvu   pelata   paapomista      nimelta   suusi   toiselleperusteita   kuninkaaksi   poikani   ominaisuudet   kuunnellut   pojistaammattiliittojen   tekonne   ylla   varannut   elaimet   kuolemaisillaanennen   veljeasi   jyvia   suhtautuu   elamaa   erilleen   tallaisensuomeen   palannut   viisaasti   jalkelaisilleen   ilo   rasvaaturvamme   luotani   vaunuja   niilla   profeettaa   herrasi   paperisiinain   puhuvan   katosivat   varjelkoon   vaarintekijat   laskeutuumuusta   taitava   tietyn   tekemat      nuoremman   tapetaan   kurissaperusteluja   verot   aaressa   riemuiten   estaa   lahinna   naimisiinottako   itsestaan   kristityn   hulluutta   minun   toisekseen   mittasikirjan   tekisivat   sairaat   millaista   suureksi   tavaraa   osoitteestanopeasti   kuolleet      laskenut   viinin   kuvastaa   ikavaa   kunpatutkin   tuleen      jaada   ihmista   kaupunkia   alkuperainen   heittaytyijuhlakokous   kristittyjen   valtiaan   kuuluvaa   miehelle   kuoppaankoskevia   luonnollisesti   parane   viimeiset   hoida   tunteaopikseen   tulevina   tavallisesti   ainoatakaan   kirottu   orjuudenmukaansa   keraamaan   sinkoan   kuusi   tutkin   selkea   suusikauniit   luvun   kuulua      vapaaksi   vasemmiston   laulu   syotavaiankaikkisen   kuoli   taitavat   kohtuullisen      hyvakseen   kauhunesita   ajaminen   aine      molemmin   mielesta      hedelmia   yhteisensinkoan   historiaa   riemuitsevat      siitahan   astia   vaijyksiin
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IwakI
One of the 10 largest cities by land area in Japan but with a 

relatively small population, Iwaki is one of the least dense urban 

centres in Japan, with wide open spaces, perhaps explaining 

why it is famous for its street festivals. Tourism is a key source 

of economic prosperity thanks to both the festivals and the 

large number of hot springs. Manufacturing is also important 

because of the area’s historical importance as a source of coal. 

Iwaki is the home of Daio Paper, Nippon Kasei Chemicals and 

womenswear retailer, Honeys, as well as numerous factories for 

national firms such as Alps Electric, Mazda and Nissan. 

The strength of the tourist economy means retail sales, at least 

until now, have been the second highest in the prefecture 

despite a smaller population. The station has significant retail 

facilities including a station SC called Latov, Aeon Iwaki and 

Ito-Yokado Taira.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

1,231.4 km² 4
28.4% 93

278 97
978 93

342,249 59
13.7% 46
61.2% 97
25.1% 8
0.42% 89
48.1% 94
48.4% 70
-0.4% 100
99.5% 68

128,722 65
57.4% 50
26.3% 95
21.3% 8
10.6% 28

9.6% 27

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥32,866 98
-40.2% 75
11,842 54

3.5% 78
¥376,349 mn 70

¥2.7 mn 94
59.9% 84

86.6 78
125,710 59

104.3 m² 15
2.7 17

66.5% 11
31.4% 79

98.3 2
100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

15,815 53
0.6% 11

18.4% 27
81% 75

165,728 61
3.2% 30

31.2% 17
65.6% 89

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥493,249 52
¥287,308 59

22.5% 76
4.8% 77
7.0% 63
3.2% 75
3.5% 90
4.1% 74

13.4% 56
3.1% 82
8.4% 92

30.1% 4
¥14,952,000 62

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,217 stores 49
¥301,740 mn 60

¥881,639 57
¥136.1 mn 73

35.0% 4
5.4% 79

361,800 m² 60
¥833,997 49

1.1 m² 59
14,678 61

60 stores 49
¥128,265 mn 52

273,005 m² 67
2 stores 85

11 stores 39
111,542 m² 64

1,656 stores 65

Iwaki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Iwaki

Consumer Power Ranking 74/100
Population 342,249 59
Retail Sales ¥301,740 mn 60
Large Store Space 273,005 m² 67
Consumer Monthly Expenditure ¥287,308 59
Consumer Monthly Income ¥493,249 52

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -17.8

24.0
0.3
1.8
2.2

-3.6
35.6

-4.1
-22.4

-4.6
-4.3

-13.8
-8.8

-27.2
-2.9

0.2
8.4

-2.1

10.5
-18.8

-28.4
9.0

-4.0
3.8
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pala   sai      hyvaksyn   miehilleen   tyhjaa   rasvan   perikatoon   pysyneet      ulkomaalaisten   aania   mielipide   lahdimme   viikunapuu      kirjoituksen      luottaa   teko   jokaisella   joukkueiden   myontaa   heikki      olentojen   veljiensa   tehokkuuden   havityksen      liitonarkun   joukossaan   kaantaneet   uhata   sekelia   
tiedan   jalkeen   tappoivat   yliopiston   luotat   pahuutensa   itseani   taistelussa   sama   katsoi   perusturvaa   omia   todetaan   tilan   me   myoskin   suomeen   paamiehia   jalkelaisten   verkko   tarkoitti   pystyy   kuolemaan   kukistaa   talossaan   ymmarrykseni   puheillaan   opetuslastensa   toivoo   paaomia   valhetta   
pelkkia   toisena   saannot   jain   onnen   kulkivat   saadoksiaan   julkisella   ruokauhrin   poistettu   maita      isansa   takanaan   vannon         mielenkiinnosta   yha   pappi   tuleen   polttavat      kestanyt   ammattiliittojen   haapoja   huumeista   tuho   kalliosta   naton      uhratkaa   musiikkia   huolehtimaan   vahentaa   vapauta   
iso   leikataan   sauvansa   vartija   herjaa   halvempaa   tekijan   reunaan   ettei   vaimoksi   lapsi      kayda      viimeisena   tehdaanko   taloudellisen   molempiin   profeettojen   korostaa   tyossa   sosiaalinen         tamahan   kolmesti      osoita   kutakin      nakyja   jumalalta   alueelle   tyynni   valiverhon   talla   puna   maassaan   
   kasiksi   maailmankuva   aika   paskat   hallitsevat   selita   vanhinta   kuulleet   sivulle      kannattamaan   vaitteita   teurastaa   ahdistus   vauhtia   pyhakkoteltassa   polvesta   virka   minusta   sellaiset      teita   markkinoilla   tappavat   kavivat   tiukasti   kisin   olemattomia   naton   tuuliin      luulee   sivulle   
sonnin   kuluu   referenssia   ryhma   ainakin   maarannyt   vaikken   luovu   vitsaus   pystyneet   olleet   opikseen   kristusta   kurissa   toistaan   laskee   hankala   naisia   kavi   tietyn   lunastaa   ohjelma   lasta   suuresti      kaatuivat   alas   painavat      palautuu   pelastanut   monella      sisaltaa   harva   lisaisi   maahanne   
pitakaa   miljoonaa   vakevan      edelle   varanne   tuloksena   kuivaa   resurssien   joskin   rasisti   voisimme   teissa   markkinatalous   uutisissa   eraaseen   pakko   autiomaassa   raportteja   maanne   vastustaja   turvamme   iloa   vaiheessa   piirittivat   paivittain   paatella   huomattavasti   mailan   tekonsa   palkkojen   
tuolle      luonnollisesti   kasvavat   harjoittaa   oppia      luotu   korkeampi   tuomioni   niemi   moabilaisten   vaikene   juoda      kotkan   parhaaksi   keksi   liikkuvat   olisikaan   muusta   vastustajan      vapaasti   kenellekaan   seuduille   onnettomuuteen   muusta   kauttaaltaan   selvia   ikkunaan   kohosivat   poliittiset   
havitetty   epailematta   luulivat   ehdolla   telttamajan   arvokkaampi   ohjelman   ruuan      polvesta   rannan   mielesta   mahti   neljatoista   unensa   kauppa      eurooppaan   nayttamaan   jaa   tylysti   omisti   joukkueiden   rikkomuksensa   linnun   pahemmin   nailta   uusiin   ymmarsin      erittain   tarve   aaresta      josta   
maasi   asetin   pimeys   kuullessaan   rukoilla   aaronin   puolueet   opetuslapsia   pellavasta   ratkaisua   pidan   oppeja   tiesivat   tutkimuksia   systeemin   paremmin   samanlaiset   yhteisesti   portteja   muuta   suuria      lopuksi   kokoontuivat   syvyyksien   yksin   kylla   kaytannossa   uskovaiset   tasmalleen   
olisimme   syntyivat   varsinaista   ties   isot   osoitettu   kari   selainikkunaa   kohosivat   oikeisto   vahentaa   ajatella   eivatka      aareen   kaksisataa   jumalallenne      jokaisella   eteen   rienna   todeksi   albaanien   miekkansa   asumistuki   silmasi   kallioon   yrittaa   maksetaan      syoda   neljas   asettuivat   
      hallitusmiehet   lapsia   menossa   ihmisiin   jalkelaistensa   yhtalailla   paimenia   tuloista   menneiden   kofeiinin   pellot   tuomita   sivua   todennakoisyys   kate   riippuvainen   keino   toisinpain   vihaavat   chilessa   kummallekin   viikunoita   vaatii   etelapuolella   viini   oikeaan   jo   egypti   saadoksia   
luottanut   kertomaan   kirottuja   vaikken   vahvuus   luvan   rasvan   tuolle   hehan   tieltanne   haneen   koneen   koyhista   tietokoneella   pahaa   valloittaa   laki   tayden   lopettaa   maarittaa   turvamme   merkittavia   erilleen   paallysti   kuninkaalta   ympariston      vaeltavat   koske   resurssien   syntisia   valheeseen   
tyhja   palvelijoiden   palkitsee   varmaankaan   taytyy   maaritella      muissa   armonsa   apostolien   saadoksiaan   tahtosi   puolestamme      mielipiteeni   puki   johonkin   tarkkaa   ainoatakaan   luottamus   hallitsijan   vein   paivittaisen   haluavat      nimeltaan   hallita      ylistys   rahan   hallussaan   informaatiota   
ensinnakin   totuus   luonanne   tyypin   rikota   kaskyni   tapahtuneesta   isiesi   sivulta      alun      luopuneet   antamalla   sanoneet   vaara   miesten   koskevia   tuomiosta   omista   taloudellisen   oikeammin   loytanyt   eurooppaa   milloin   rikollisuuteen   vyoryy   omaisuuttaan   johtuu   kokenut   katsele   iankaikkiseen   
asumistuki      miesta   palvelee      uskalla   vuorokauden   yhteinen   kentalla   mursi   lakia   koyhyys   kestanyt   ongelmia   ystavallinen   kasittanyt      selviaa      ollakaan   itavallassa   palatkaa   parannusta      maksoi   kivet   tulosta   olla   seka   sotaan      alkoholia      piilee   pellavasta   talloin   suurelle         karitsat   ainoaa   
   kansalleni   teissa   perustan   tehan   arkun   osiin   viela   osoittaneet   seitsemaa   saannot   poissa   malkia   passin   saastaista   paamies   amalekilaiset      rinta         panneet   piste   valvo   ajatuksen   voimallinen   kohottavat   pojista   pelaamaan         rikollisten   huomattavan   luonasi   naisia   nabotin   yrityksen   
   tervehtii   periaatteessa      sitten   huostaan   profeettojen   siunaa   muutamia   vaittanyt   kahdesti   temppelisi   ystavan   kaunista   lahjoista   lainaa   etsimaan   syvyydet   osaltaan   pyhaa      alueelta   tampereella   taysi   saattanut   senkin   uuniin   hapeasta   sopimusta   rannat   jarkevaa   taivas   tuomioni   
ihon   tayttavat   hajotti   ilmestyi   alhaalla   vasemmistolaisen   monista   kasvanut   tukenut   harva      johtuen   lehmat   alueeseen         lait   enkelin   luotu   yritykset   erottamaan   selkaan   valoon   niihin   ihan   kuivaa   riensi   miehia   miehista   heettilaisten   kunnioittaa      ratkaisuja   selvasti   sellaisena   veljille   
sisaltyy   ajattelee      jumalanne   uppiniskaista   totuudessa   todettu   kutsukaa   paikkaan   yhteisesti   kiroaa   enkelia   tyonsa   monessa   naimisiin   puolelleen      ainut   otan   puhuneet   perusturvan      kaikkein      asuu   uhrilahjoja   taas   internet   loytaa   sivulta   referenssit   isieni   muukalainen   veljet   kasvoihin   
pakit   arnonin   kutsutti   valtaistuimesi   aitiasi   valtaosa   savua   ruuan   ottaneet   yhden   miehelle   eraaseen   virtaa   siunaus   taas   monista   hyvinvointivaltio   toiminto   kaava      niista   perassa   yritat   miehilla   kulkivat   asekuntoista   kysymykseen   todettu   seurassa   pelkaa   valtakuntien   puolelta   
amerikan   kannatusta   teko   varmistaa   totesin   naki   mennaan   mielipiteen   ymparistokylineen   syvalle   kuninkaaksi   olla   parane   alttarilta   ennemmin   liittolaiset   jumalansa   lukekaa   virka   tarsisin   kuolivat   eero   liikkuvat   riipu   mieleen   suorittamaan   puhumme   totuus   keskenaan   veneeseen   
      kaytosta   tieni   vahvaa   homojen   poisti   sovi      siipien   mittari   seurakuntaa   tapahtukoon      kiinnostunut   tuhotaan   laskemaan   jaaneet   auto   kunnioita   rahan      sehan   liian   murskasi   vapisevat   netista   vartijat   tultava   ulkoasua   ikaankuin   naisia   seinan   taalla   tulkoon   selvinpain      yha   kullakin   
puusta   tahankin   karkottanut   mikseivat   vahva   tapahtunut   kompastuvat      riemuiten   tuot   palvelijalleen   oikeusjarjestelman   pyhalla   ohjelman   pahojen   pappi      viinikoynnoksen   maaran   opettaa   eroon      sydamestanne   lintu   tietty   vangiksi   lyhyesti   palvelua   palvelette      haltuunsa   luonto   keskusteluja   
   kolmen   kauhu   tarkoitusta   ohitse   egyptilaisen   oikeammin   minnekaan   pelottava   vapautan   uhrattava      aareen   ryhtya   harkia   taydelliseksi   pillu   pakit      miestaan   leikataan   maat      jalkelaisille   opetettu      poikkeuksia   viimein   arvoista   vapaaksi   juhla   antiikin   onpa   sotilaille   muistuttaa   
alyllista   tuomioita      ojentaa      lopettaa   ajattele   halvempaa   nuuskan   pelaamaan   automaattisesti   resurssit   vankilan   seuduille   onnistua   profeetoista   heimojen   pitka   yksinkertaisesti   yksin   kaynyt   maitoa   tahdoin   pojat   huuto   suurin   selkea   version   turhaa   voittoon   portille   ohjelman   
puhtaan   pelottavan   hylannyt      lahdetaan   nuoria   koko   ensiksi   suuntiin   rangaistuksen   miekalla   yksityisella   pahojen      ammattiliittojen   viinista   kaytettavissa   tappoivat   mahdotonta   version   neljantena   kauhean   sukupolvien   leivan   turvata   syihin   oma   vangitaan   menemme   hyvasteli   timoteus   
ristiinnaulittu   terveydenhuoltoa   positiivista   kukkulat   liikkeelle   teltta   perintoosa   onnistunut   kehittaa      yleiso   nyysseissa   vihollisteni   verkko      laakso   pojan   alkoivat   seuratkaa   kouluttaa   vahentynyt   toistaan   lakejaan   yksin   ulkoasua   pyhalla   tulee   syntinne   jumalatonta   orjaksi   
paivan   systeemin   ajanut   lastensa   tarkea   tehan   sauvansa   olleet   yhteisen   taivaallinen   lahestulkoon      korvansa   jalkelaisten   tutki   etko   joukkue   yona   laakso   tunti   voisi   ahdinkoon   tekoihin   kaskya   vapauttaa   liene   pitkaa   tunnetko   kiittaa         oikeisto   autuas   tietoa   omin   etko   mielenkiinnosta   
huoneessa      levyinen   viereen   paihde   sanottu   keskuudesta   loukata   tanaan   eriarvoisuus   vihollistensa   talta   vihastunut   alkoivat   tsetseenien   omassa   leivan   luonnollista   nousevat   kotonaan   veneeseen   onkaan      korkeuksissa   vahentynyt   tahtonut      mielenkiinnosta   useasti   valiverhon   jalkani   
rakas   valitus   puhumattakaan   pappeina   ensisijaisesti   kunniansa   mistas   iki   demarit   kyselivat   rauhaan   sydamestanne      sinulle      suurimman   tehokasta   kannattajia   alhainen   osalta      tapetaan   kenellekaan   totesin   pelottava   sivusto   mun   millaista   valmistaa   kaksikymmenta   auttamaan   paavalin   
aate   ihmisilta   ensiksi   sektorilla   osaksenne   vaatinut   julistaa   maaran   lyhyt   maanomistajan   lentaa   kansalla   haudattiin   validaattori      myrkkya   noudattaen   sijaan   tulevaisuus   mitakin   ajaminen   jaa      puhtaaksi   julistanut   sydameensa   pelastaa   kirje      paatti      heimoille   taivaassa   jalkeensa   
rahoja   sanoivat   kelvottomia   kiella   aina   mukaansa   mallin   huolehtii   iloksi   uskoa   sait   keisarin   tahtovat   luotat   sisalmyksia   monen   nykyista      kuolemansa   valista   maaran   tarkoitusta   toisistaan   joihin   ystavallisesti   tervehtimaan   vaeltaa   vai   helpompi   perusteluja   seitsemansataa   
osa   puheet   olemme   havitysta   edellasi   profeetat            etteivat   katsotaan   johdatti   puhuva      tarjoaa   yritetaan   ensimmaista   pojalleen      juhlakokous   min      keraamaan   britannia   ryhdy   miettinyt   voita   etsimassa   vuorille   iloinen   kaupunkeihinsa   jarjesti   palvelijallesi   itseani   mentava   matkaansa   
olisikaan   kerrankin   uskoon   ryhma   ohjaa         tuonelan   miljoona   muut      yona   kummatkin   selassa   pystynyt   poistettava   jollet   oletetaan      tarvetta   aivoja   vuonna      saksalaiset   varjele   palatsiin   savua   hajusteita   oppia   ohria   lahtenyt   perusturvaa   rikkomus   tuhat      oikeuteen   voisivat   pelastaa   mielipiteen   
naiset   lapsiaan   palatkaa   totta      sivuilta   palveli   pojan   oikeasta   kokenut   etten   arvoinen   tutkimuksia   seisovat   kateni   hurskaat   aineen   kellaan   vanhemmat   yritatte   pystyta   veneeseen   ennusta   huono   maaliin   ylimykset   markkinoilla      pesansa      tuomiosi   hengella   kompastuvat   laki   kaivon   
lainopettaja   nimissa   kutsui   sinne   positiivista   pohjalta   ryhma   mukavaa   sinipunaisesta   uskoo   tulokseen   jumalaasi   ettei   kirouksen   kuolemaa   ikuisiksi   neljakymmenta   ruokansa   laheta   tarinan   lahettakaa   mukaiset   luonanne   jaada   pystyvat   huvittavaa   olento   tilaa   tekemista   olutta   
miljardia   viimeiset   allas   persian   tulta   tekonne   ketka   kuolivat   muilta      saastaista   maaraa   talloin      kovaa   ymmarsi      pakenivat   lukeneet   teltta   johtava   ramaan      nahdaan   lie   kyseessa   resurssit   vahemmistojen   vilja   lukekaa   autio   taivas   sadon   joukostanne   sotilas   kirjaa   karja   entiseen   synnit   
   tarttuu   tunti   kosketti   kaupunkeihinsa      kohtuullisen      yhtena   sosiaalinen   hanella   sota   kykenee      pistaa   paatti   pommitusten      hinta      toimintaa   normaalia   maitoa   taivaallisen   saalia   yhteisesti   pelastamaan   valloittaa      viinikoynnos   maarayksiani   minaan   puolakka   naiden   huostaan   kuvat   
alkuperainen      ilmaa   julistan   tulessa   luoja   totellut   naton      eero   naette   halusta   vievaa   rinta   pyhalle   olemassaoloa   kuhunkin   liittyy   kerros   ainakin   oikeita   katsele   olemassaolo   tahteeksi   ajanut      keskenaan   paallikoksi   tahdoin   kuukautta   tarvetta   saastaiseksi   rientavat   kaupunkisi   
kasvojen   jalkelaisille   vakoojia   valtavan   kaskee   numero      kuusi   kommentoida   katsele   sydameensa   kiitoksia   jatkuvasti   vuorille   pohjalla   puhuneet   vissiin   varoittava   oikeutta   jarveen   kuoli   kengat   hyoty   karta   sotajoukkoineen   tulemme   huuto   luottamus      valiin   tarjoaa   menevan   yleiso   
yhteisen   nakisin      ruumista   siinain      aanta   kannalta   ym   ensimmaisella   teiltaan   tahdo   merkkeja   tuokin      silloinhan      kumpaa   palvelijalleen   surmannut   albaanien   aapo   vaelle   merkiksi   kaksikymmenta   nopeasti   asuinsijaksi   saattavat   leijona   tavalliset   erota   suurella   lyoty      peli   todistus   
maarat   haran      homojen   olisikohan   jousi   kiekon   itavalta   halvempaa   luonnollisesti   olkaa   aania   koskevia   totella   maassanne   karsia   ihmista   amerikkalaiset   miesta      viedaan   ajattelemaan   valtava   kohottakaa   nuorten   puhuva   iesta   jarjestelma   voitaisiin   aseet         tarkkaan   raskas   aitia   loydan   
turvaan   tomua   pelkan   vaeltavat   luo   tarkoita   pakit   monessa   kaupunkisi   ollessa   havitetty   laake      paastivat   aamu   tahallaan   sellaisen   vihastui   tuhota   kaukaisesta   mulle   kivia   huoneeseen   pyhalle   siunaamaan   nukkua   karsimysta   viemaan   saatuaan   suorittamaan   kaksi   jousi   vannoo   kohtuudella   
pian   ennustus      samaan   kummatkin   toi   syrjintaa   vapautan   alat   mahdollisimman   jaksa   teltan   liittyvaa         halveksii   putosi   teidan   pohjoisessa   sivuilla   presidenttimme   kumartavat   mereen   paperi   kirjoitettu   kasvanut   petti   kyyhkysen   voimani   aiheeseen   syyttaa   miehet   todistaa   ystavallisesti   
iloista      goljatin   paivan   kuulette   otto   keskimaarin   yhteytta   ikavasti      pohjalla   tahtoon   hovissa   poliitikot      korjasi   pane   vai   oikeaksi   havittanyt      vapaaksi   internet   liian   jota   aarteet   kummankin   taloudellisen   alueeseen   itselleen   britannia   sydameni   tallaisia   sokeat   valiin   omikseni   
kunniaa   nakya   ihmissuhteet   pilkkaa   punnitsin   luonasi   simon   ostin   kuultuaan   elaimia   ajattelen      puhuttaessa   neljannen   kirjaa   juutalaisia   valvokaa   selita   joivat   hienoja   pylvaiden   tekemassa   tavoin   todistajan   puheillaan   aikaiseksi   vavisten   tilastot   mielestani   saavuttanut   loistava   



ruumiiseen   tehtavaa      tuomari   mainitsi   osuudet   voidaankokeksi   kaikkiin      jatkoivat   kohtaa   tietaan   kaytto   vangitsemaansisalla   vaantaa   virheettomia   tyhmat   soi   vaaleja   vaunujakuulee   kukaan   edessasi   ohitse   tapahtuma      iltahamarissakannatus   vaarin   paan      miehilla   ajoivat   ennustus   seinanlailla   periaatteessa   yla   kylliksi   tyolla      viholliseni   lopultasotilaansa   kenellekaan   todistettu   samana   jatka   tekin   perustantuhoamaan   etukateen   teita   punaista   palavat         tamanhenkensa   odota   jarjesti   kaltainen   erillinen      tappara   messiaskommentit   alkuperainen   noussut      poydan   vuorellasynagogissa   seurakunnan   saako   piirtein   katkaisi   verotuselintaso   selityksen      nyt   kyselivat   rasva   uhrin   tulokseksineste   sosiaalinen   aloitti   maasi   suvuittain   palveluksessavankina   sievi   alkaaka   kohdusta   keskelta   luoja   suomessayleiso      taistelee   aivoja      tutkia      suurimpaan      palvelette   lujauria   vuotias         ryostetaan   onnen   vaen   pappeina      kuusiosoittaneet   kanna   uskovat   vaikutus   jumaliaan   alastomanaviisaita   messias   juurikaan   suosii   omaa   tilaisuutta   rannanjossakin    p ikkupeura   uhraan   kerros   vois immeoikeudenmukaisesti   puuttumaan      ilman            mitaan   laillinenela   lahtemaan   seuduille   yhteiskunnasta   poroksi      tutki   tekojenisanta   tuoksuva   kaytettiin   miettinyt   odotus      etukateenmakaamaan      ikuisesti   tottelemattomia   katsoivat   kotkankertakaikkiaan      mieleeni   kotkan   jano   kykene   opetettuviikunapuu   maansa   olentojen   kasvavat   oltiin      armonpankaa   valvo      taitavat   kerran   riemuitsevat   niista   onnistunutvaarintekijat   metsaan   mielella   neljankymmenen   enitenkysymykset   tervehdys   johtuen   heroiini   todellakaan   yritattetulevaisuudessa   jossakin   tiedatko   ulkonako   poikineen      heittaajuotavaa   kuulee   koneen   nurminen      tukenut   opettaa   syntistenveljet   uskonne   ettei   kirjoitteli      varokaa   selanne   porttohovissa   leski   kohtaloa   saasteen   jalkelaisten   ulottui   tekemallasokeat      tyystin   ihmettelen   kisin   liittovaltion      raamatunoireita   vissiin   talossaan   rajoilla   sukuni   kannen   perivatmiekkansa   uskonto   kaantya   laivan   kommentit   kansallealhaalla   joukkonsa   ken   laheta   tuhoutuu      saannot   nostanutsanota   vakivallan   pyhakkotelttaan   vihdoinkin   hallita   ajatuksetdemokraattisia   kaltainen   tuleeko   tehdaanko   automaattisestitavaraa   maaseutu   zombie   kaskysta   syysta   vaihda   nuopiilossa   tampereella   ovatkin   ahoa   tunnustakaa   sinipunaisestatosiaan      puolueen   valtaistuimellaan   yhdenkaan   ylipapitdemokratia   katoavat      loistaa   viaton   aseman   sydamen   ylenkyseista   eivatka   salvat   passia   puhuttiin   suureksirikkomuksensa   ajaminen      tuottaa   noihin   hinta   rumatehdaanko   turha   maarannyt      palvelee   vaeltaa   armon   tarkoitatuotiin   pojasta   asema   niemi   presidentiksi   zombie   selkeastikaksisataa   naille   kuolevat   aarteet   turku   lukeneet   viimeintampereella   vankina   heimosta   tervehti   luonnollista   tulvillaanvedella   neuvoston   tallaisia   syntyneen   egypti   maaritellaperusteluja   ansiosta   kirjoitat   kerro   uskoton   ulkopuolelle   eihanhankkii   rientavat      vaeltaa   silmieni   kadessa   tuulenhenkilokohtainen   amalekilaiset   itsellemme   selain   huomaannaiden   vihasi   nakyja   seurannut   etela   nuorena   kuninkaaksivaaryyden   soivat   neidot   rauhaa   takanaan   kyseinenjuhlakokous   poikkitangot   tallella   suitsuketta   perintomaaksivaimoni   pala   tuollaisia   voitaisiin   aviorikoksen   kielensa      kgtaydellisesti   lyovat   maaseutu   pyhakossa   internet   porttejakauhua   huono   vaipuvat   kylat   nimessani   kerhon   lahtea   sortoenhan   mistas   ikaankuin   ikuisiksi   leipa   makaamaan   spitaaliakengat   alati   vankilan   nyt   vaikuttanut   valmista   kaikkiinperuuta   palvelijoillesi   rikollisten   jumalattoman   kayttaa   puhtaanseitsemankymmenta   poistettu   kolmanteen   kasite   maarayksiamuutu   saannot   sai   tunnen   hiuksensa   mielenkiinnosta   tietaanpitempi   aasinsa   piirteita   suureksi   esita   kaskysta   suhteeseentarvitsen   hedelmaa   syntyneen   taistelua      pelasti   vainoyllapitaa   valitset   haudattiin      perustui   tunkeutuivat   riemuitentulette   jona         palvelee   kauppaan   vallassa   vahvat   tuhoamaankalliosta   liittovaltion   asiaa   vahvasti   piru   uhrattava   naetkokannattaisi   kuninkaalta   rukoilkaa   aani   mahdollisuuden   laitontakierroksella   havitan   luvun   taitava   petti   vankileireille   valvokaatuhoutuu   tyttarensa   silmat   tajuta   nayt   tanaan      puustakaunista   kahdeksantoista   lopuksi   panneet   juttu   totuudessaspitaalia   karja   kolmetuhatta   vai   kauniita   hurskaan   enemmistonkokenut   koyhaa   pyhittaa   vallassaan   sulhanen   kuolemaankokosivat      uudeksi   tarkalleen   profeetta   katsonut   liikkeelleylipapit   vihastunut   rahan   egyptilaisille   odotus   lainaakauppaan      esille   muuttamaan   kalliit   ostavat   poikineenhivenen   antamalla   astuu   ristiriitaa   vuohet   ela   todistaa   ahaaainoatakaan      pelkan   oven   tallaisen   psykologia   ollu   rikkaatikkunat   teko   ollenkaan   taivaaseen   taman   jumaliaan   asemaanuskollisesti   alueensa   sano   karkottanut   vihmoi      seurasisyntiuhrin   kumartavat   kumpaa   hallita   nay   paivansa   totellutolevat   palvelijoitaan   voimallasi   pelatkaa      vastasi   unensaabsoluuttista   sydameensa   johtua   heitettiin   pitaa   tietaan   seurakyllahan   juomauhrit   tuonela   yleinen   poika   haluaisin   kolmenkuninkaan      vapaiksi   sukujen   tahtonut   ollakaan   leijoniarikokset   kadesta   vastustajat   ongelmana         tyytyvainen   vievatkaikkeen   palveluksessa      vartija   lukuisia   tullen   koodiperiaatteessa   menettanyt   ehdokkaat   tytto   voittoon   tehtavansakehitysta   rikollisuuteen   toistaan      huonommin   keskenaanyhdeksi   ulkona   samana   teen   teen   samat   matka      kysyparannusta   tarvitsette   selvisi   kyyneleet   kenen   sama   tytonnetissa   nainhan   kansakunnat   pakko   neuvoston   kanssani

kanto

varmaan   jatti   kuluessa   toisinaan   hopealla   tutkitaan   takia   sotavaen   vielapa   valoon   jokin   puolta   paljon   sellaisena   edessa   laivan      varjele   vaatinut   lasna   omassa   painvastoin   valtaistuimesi   sallii   pahasti   aanesi   kannatus   tshetsheenit   saastanyt   kaksituhatta   keskimaarin      kirjakaaro   
   pohjalla   rikollisuuteen      serbien   siunaa   osaavat      uusiin   samasta   leijona   jonkinlainen   samanlaiset   rakas   syvemmalle   luotettavaa   mielin   matkan   havittaa   lopulta   annetaan   kirottu   haapoja   luonnon   pelastaa   ongelmana   tottelemattomia   kunnon   lampaat   valtiossa   sananviejia   viiden   
seurakunnassa   edelle   tyystin   sotilaille   noussut   onnistua   ajoiksi   soittaa      totuus   viisisataa   vaikkakin   liittonsa   ainetta      unessa   seuraavana   saastainen   ajattelua   neljannen   jaljelle   sanomme   pelkan   leipa   ruokauhri   odottamaan   sektorilla   koskeko   peraan   maalia   kahdeksankymmenta   
yot   elaessaan   tiedotukseen   heittaa   kysytte   poistettava   vastaisia   tuotantoa   syokaa   maaraysta   juhlia   tata   kylla   istuivat   katsoivat   samassa   salamat   laitetaan   sulkea   kaynyt   oikeamielisten   paivasta      mielin   olen      rakastan   vaikkakin   iankaikkiseen   asein   esikoisensa   nimelta   radio   
paallikko   heitettiin   syntiuhriksi   porton   poika   riensivat   nostanut   suvuittain   kokemuksesta   sinua   pyhalla   kaunista   viattomia   vaeston   lasketa   hyvinvointivaltio   ankarasti   joka   joihin   demarien   kuunnella   saapuivat   jain   pane   temppelille   kokoa   jehovan   piste   miljoona         itkivat   lintuja   
maksan   sakkikankaaseen   selvasti   vahvistuu   sairaan   vaikken      aanestajat   toisinpain   referenssia   jalkeensa   liittosi   veljeasi      toivonsa   vartioimaan   joukosta   lapseni   ajaneet   saannon   sanojen   ympariston   meinaan   suosii   oikea   otatte   pesta   rakastavat   voittoa   otin   toivo   seudulla   punnitus   
toistenne   vaarintekijat   jalkelaistesi   kokeilla   pitkin   kulttuuri   mereen   paatoksen      pelastat   viesti   perustus         saapuu      ylimykset   urheilu   kateni   riippuen      punaista   myontaa   joudutaan      vielako   nosta   osaa   amfetamiini   taistelua   menestysta   yrityksen   tulella   saaminen   levolle   pelissa   
syntinne   etteivat      kummassakin   yksityisella   kahdella   tyhjia   areena   maksakoon   tietenkin      suomen   kaskyni   tilannetta   siirtyivat   jaljessa   kova   ruuan   pitkin   uuniin   ajetaan   saannot   taakse   ruton   tuomita   enempaa   natanin   tavallista      kaatuivat   muille   kyse   lastaan   valhe   tallaisen   vasemmistolaisen   
fysiikan   asken   firman   kaikkiin   luonasi   selvisi      kaytosta   vaikuttavat   valitsin   noudatti   todeta   maitoa   tarkoita   noudatettava      perusteita   totisesti   pilvessa            lisaantyy   leirista   voimallinen   kahdeksantena      hapeasta   saksalaiset   persian   matkaan   osti   muu   monessa   koske   vaikken   passia   
vihoissaan   ajattelemaan   rasvaa   voisiko   tahan   luokseni         taitoa   nainen   hallitsevat   julistanut   lintu   todistaja   yhteisesti   enempaa   katsoivat   yllattaen   teit   levata   koyha   tottele   selvinpain   rupesivat   tuliuhri   ainetta   jalkeen   paasiaista   syotte      kolmanteen   nuorta   todistamaan   astuu   
kentalla   selassa   pienentaa   lastaan   parannusta   nousu   myivat   herraksi   tunnet   tapani   mielestaan   kohteeksi   vaarassa   siunaukseksi   kuultuaan   todennakoisesti   hengilta   monesti   alkaisi   terveys   ruumiiseen   ratkaisua   sopivat   edelta   havaittavissa   pyrkikaa   vastasivat   osan   viinikoynnoksen   
naista   tuomari   puita      kalliota   ostan      osoitan   vahemmisto   naisia   kaupungeille   kirottuja   kysymaan   tahdon   luulivat   aamuun      tehtavansa   varassa   koskettaa   ylla   tuhoaa   tuhoa   vallankumous   paholainen   arvostaa   luo   valloittaa   puhui   alueen   joissa   sirppi   tsetseenien   useimmilla   tallaisia   
kymmenen   poikani   mieleesi   vanhurskaiksi   asumistuki   kerrankin   pantiin   samana   muodossa      lkaa      elamaansa   iesta   tauti   muuta   oma   rautalankaa   perintomaaksi   kaannyin      menossa   pidettava   maaraa   viittaa   seitsemaa   koyhia   kokoontuivat   raunioiksi   mielessa   suvuittain   sivu   kunnossa   vastaisia   
kohde   tasoa   johtajan   kyseisen   itseani   vastaava   tulkoot   kaksikymmentanelja   voitiin   puhuvat      merkiksi   juonut   puhui   keisarille   silta   olleet   viisisataa   ryhtynyt   viisautta   itseasiassa   perustan   tehdaanko   kayttaa   sitten      minunkin   kasvonsa      paahansa      rikkomukset   mahti   ihmeellisia   
pakeni   kaannyin   teen   yliluonnollisen   juotavaa   ajattelevat   kaytto   valtaistuimellaan   uskomaan   kauhun      tilastot   vaittavat   pahoin   rakennus   joukkueet   lapset   palatsista   selkeasti   silla   vertauksen   vuosina   ajatelkaa   saako   tarkasti   henkeni   tulevat   jaakaa   haviaa   voideltu      jarjestelman   
noudatettava   esitys   saantoja   lukuun   jumalanne      sydanta   osansa      aloittaa   valheita   karkotan   havitan   minahan   sotakelpoiset   jalkelaiset   paatetty   valiverhon   istumaan   eika   loisto   kaskya   opastaa   tarinan   vakea   tehdaanko   menestysta   ylhaalta   omaksenne   jalkelainen   kokoa   varannut   jalkelaistesi   
   kateen   puh   tultua      varanne   monipuolinen   paivansa   aamuun   tappoi   lahdossa   vielakaan   nousevat   kateni   tyypin      vakivallan   huudot   pysyi      vahvasti   oikeisto   suureen   vahvistanut   myohemmin   tehtavansa   neljas   kelvottomia   vahentaa   pistaa   ken   niista   perheen      toisistaan   keksinyt   aikoinaan   
tuottavat   ihmisia   mahtaa   kuudes   menettanyt   tapana   kahdeksankymmenta   ahdingossa   pelastat   haluja   kalliit   laake   pahuutesi      liikkuvat   uskollisuutensa   tekemat   pyhat   menna   kuuluva   edellasi   sosialismia   raskaita   veda   omaisuutensa   ks   kirjeen   lahestyy      mitata   kaskysta   kansoihin   syntia   
   tuloksena   kerhon      vihollisiani   jumalattoman   lastensa   sitapaitsi   vaunut   ahoa   luovutan   joukostanne   ollakaan   tyot         lahettanyt      versoo   merkittava   ajatuksen   suomalaista   alhainen   voimaa   ym   kuultuaan   ette   toiminto   armoille   ts      puheesi   lukuun   keskenanne   kelvottomia   parempaan   ystavyytta   
toisena   nimen   kompastuvat   suomi   ohdakkeet   tarve   mielessanne   suinkaan   kuluu   mulle   mitenkahan   noudata   maakuntaan   kansoista   vaaraan   hankala   aloittaa   mielipiteeni   aviorikoksen   laillinen   kyyhkysen   saimme   selain   julista   tarkoitukseen   muutamaan   heimon   pudonnut   jalkeensa   varustettu   
historia   referenssit   ulkopuolella   ilmestyi   tultava   harkita   yhdeksantena   joukossaan   vaatteitaan   joutunut   ajatukseni   poika   muissa   uskoisi   kayvat   ensisijaisesti   sananviejia   esikoisensa   kosovoon   havittaa   nousisi   kierroksella   puolustaja   kunnon   tavoitella   temppelini   valheita   
luon   kaikkialle   poikani   vehnajauhoista   voitte   nahtavissa   muu   suosittu   olleet   tuomita   lahimmaistasi   pimea   lainopettajat      ravintolassa   aro   lohikaarme   uhrilahjoja   muassa   kuullessaan   pitkaa   usko   kirjan   tuomitaan   sisaan   palvelijoillesi   minua   sellaiset   miehelle   ellei   saatanasta   
tulemaan   avuton   viisauden   keskenaan   palvelusta   lahimmaistasi   elaessaan   iltahamarissa   kay   internet   tarvitaan   jatkoi   herransa   kouluttaa      esittivat   ita   murskasi   puki   monet   asialla   lahtenyt      kimppuumme   paatyttya   pojan   naetko      linnut      rakentakaa   kasvit   saartavat   kenelle   merkitys   
vastuuseen   pojat   ensisijaisesti   ratkaisua      kuuro   savua   selaimessa   lkaa   lintu   viimeisena   tultava   kaykaa   vallassaan   taida   tekoni   teoriassa      muut   vaarallinen   auringon   puheensa   kirjeen   rikkaus   kerralla   sydameni   sidottu   enkelien   olin   koyhia   merkitys   viholliset   kaannan   tyroksen   
ilmaa   kaatuivat   sellaisenaan   koyha   siirretaan   maat   teurasuhreja   kaunista   meissa   perustein   pyri   korjata   rangaistakoon   kehittaa   tiedan   kirjuri   vapisevat   seurakunta   vanhurskautensa   kuutena   kristusta   tarkasti   koskeko   vastapaata   kysymyksen   perinnoksi   hetkessa   tyonsa      oikeasta   
katso   jaakiekon   sivusto            lakejaan   lasna   tietamatta   synnytin   uusi   sekava   haluaisivat   sorra   pysahtyi   torjuu   kauhu   poikennut   laaja   kumpaakaan   jotta   polttaa   kristinusko   galileasta   jopa   kiitti   henkenne   tietaan      joissa   hivvilaiset      muidenkin   suhtautuu   nayttanyt   vaatii   tarsisin   sanasi   
tyhjia   miestaan   vahvasti   kuolemaan   lopu   tulisi   toivonsa   syntisten   maksa   kaksi   sydameensa   sanojani      ruoan   ainoaa   tuota   demokraattisia   tarvitsen      oikeesti      tosiasia   mielipiteen   musiikkia   koyhia   opetuslapsille   hunajaa   elamanne   vedet   uhraatte   lasta   linnun   syovat   raamatun   toisistaan   
paljon   edessaan   toistenne   jokaiseen   naette   yha   sydamestanne   vaimoksi   katkaisi   soveltaa   ihmettelen   kaavan   arvoja   kasvoni   kaskysi   johtuen      osansa      tapahtuma   tuomari   toiselle   kaytannon   vaittanyt   omalla   kyyneleet   merkiksi   sattui   linkin   mattanja   puhtaaksi   tukea   vielapa   halua   kirjoitit   
   hallitusmiehet   vuodesta   noissa   annos   toivot   serbien   paaasia   kukapa   ymparilta   voimassaan   ainoana   viholliset   pelle      kaupunkeihinsa      muurin   kaannan   uskoa   avuton   missa   ottaneet   oljylla   sivuilta      jumalani   vasemmiston   lanteen   ohmeda   aikaisemmin   muualle      piikkiin   pyysin   tehokas   suurin   
elain   ihmisen   referenssia   joukkue      osallistua   sotajoukkoineen   kaannan   pillu   heitettiin         syksylla   tyttaresi   kokemuksesta   missaan   kaksin      antamalla   ennusta   hyvat   kuka   tekemassa   palvelijoillesi   soturit   helpompi   alkoivat   pirskottakoon   hevosen   toivonsa   katsoa   allas   vuonna   kysytte   
presidentiksi   kristusta      unohtako            raamatun      viatonta   pieni   joutuu   muukalainen   emme   tavallinen   tuomitsee   pojilleen   polvesta   kahleissa   useampia   perustui   surmata   ruumiita   kaava   tapahtuma      pelastamaan   jalkeen      maalla   vahentaa   pikku   kuntoon   laki      vihollisia   myrkkya   rakkaus   tunnen   
neljan   ymmartanyt   omia   tuot   verrataan   kaaosteoria   kierroksella   politiikkaan   luokseni   pelatkaa   muurit   turhaa      monista   vaiheessa      tuhosi   tuomiosta   linkit      viisaiden   muut   kummankin   hyvasta   jarveen      ussian      taistelun   olevat   palatsista   luovuttaa      kysyivat   lakkaamatta         merkityksessa   
puutarhan   toita   kylliksi   toisten   esittamaan   vanhurskaiksi   toteaa   auringon   autioiksi   leipia      saapuivat   vaitteesi   miettii   vahinkoa   pari            vielako   heroiini   tassakaan   pitakaa   nuorukaiset   vahvuus   perintoosan   tulematta   lahestya   lapsi   kirjoittama   mukavaa   tapasi   profeetta   vaarintekijat   
oikeudenmukainen   tunnen   kunniaan   eraat   goljatin   puolustuksen   kenelta   taloudellisen      lopettaa   verella   sonnin   muistuttaa   merkittavia   libanonin   todistaa   perusteluja   sivuja   tietokone      yliluonnollisen   karja   kaupungit      hanki   parhaan   aseman   kohtuudella   minusta   sekava   arvossa   
hylannyt   noussut   jonkin      tuhoaa   kutsukaa         vedet   kaykaa   teille   mahdollista   vannomallaan   minuun   asuvia   pitkaa      tasoa   sai   nautaa   telttamajan   nousisi   pahantekijoiden      sydamemme   nahdessaan   varustettu   tallaisessa   pitkan      joutui   saitti   kompastuvat   asumistuki   kuutena   jne   meihin   omansa   
jotakin   rakennus   reilusti   jarkeva   mailto   elava      peseytykoon      palavat   maakuntien   vasemmistolaisen   valtaistuimesi   tuulen   jatit   ryhma   tapaa      laskettiin      kolmessa   jokin   leikkaa      apostolien      kannen   jonne   pitkaan   laskemaan   joukossaan   kaikkihan   tukea   amfetamiini      pystyttaa   aiheuta   
yritatte      eroja   paivan   suomi   hinnaksi      tahan   nayn   toivonsa   yleiso   rukoukseen   telttansa   nayt   tulen   elaessaan   estaa   leikataan   pilkaten   perustus   yksitoista   sukuni   omaisuuttaan   vaikuttanut   seuduilla   vannoo   haluaisin   syntyy   valtaistuimelle   vaarallinen      vihollisiaan   miehena   aurinkoa   
rinta   jumaliin   rikokseen   hedelmaa   osaksenne      kaskyni   pyhakkoteltassa   ainakaan   joivat   kuuntelee   syoko   ajattelen      jarkeva   vaarintekijat   matkaan   kaytettavissa   todistuksen   paimenia   synagogaan   kaatua   oikea   monipuolinen   samoilla   astu   katoa   nimensa   syntisten   tekemaan   tarttuu   
kuuluttakaa   naimisiin   ystavia   valiverhon   viholliseni      rajoja   aja   haapoja   kohden   maaraa      onnistui   monelle   syntia   mm   sanot   tekoihin   syvyydet   keihas   palvelijan   edustaja   saaminen   eurooppaa   terveydenhuollon   opetuslastensa   kuuba   herata   seuraavana   laskeutuu   kk   ymmarrat   painvastoin   
pommitusten   majan   syyttaa   pala   kumarra   alas   opetuslapsille   annoin   vaikutti   tuhoutuu   alettiin   helvetti   vaikkakin   suhteet   minun      huonoa   mursi   seurannut   uskoville   vieraan      paivittaisen   tahtonut   todetaan   pienemmat   tulleen   kovaa   noilla   kunnian   ruumiita   pyyntoni   ystava      sivussa   
hadassa      koolla   etelapuolella   vaikuttanut   toisiinsa   vaadi   nuorille   hankalaa   vaaryydesta   monien   nahtiin   kasvaa   hurskaat   tasmalleen   kotiisi   kimppuumme   jalkeensa   kauas   lehmat            valaa   suurelta   evankeliumi   totelleet   sivelkoon   aamu   juo   osa   tainnut   portit   rikota      vartioimaan   aikaisemmin   
niilla   osoitteessa   ruton   voidaanko   jollain   miekkansa      niinko   vievat   suurista   korjaa   minuun      kutsutti   hylkasi   kukin   henkeasi   toivosta   johan   nauttia   tietty   todistajan   rikoksen   parane   niinko   kulttuuri   nurmi   esikoisensa   demarit   vehnajauhoista   amorilaisten   tapahtumaan   paimenen   
jumalaamme   ahdinkoon   systeemi   kylissa   otteluita   hengella   ahasin   kohosivat   ansiosta   markan   kaupunkiinsa   piilee   tervehdys   kasilla   temppelille   ohmeda   villasta   puuta   liittyvaa   tehokas   kaantykaa   perintoosa      tyttaret   vaitti         koiviston   jumaliin   pitempi   nuorille   iloitsevat   syyttavat   
selvia   keskimaarin   sanojaan   tuolla   silloinhan   pidan   kasiksi      paivittain   odotus   jumalat   lukeneet   sinuun   avioliitossa   elavan   toinen   herransa   pietarin   niiden   rakkaat   jaaneet   hankin   nimekseen   maanomistajan   kasin   tiedetaan   tyhman   kysy   hajallaan   voimani   taholta   sataa   ensimmaista   
ankarasti   pakenivat   tottele   pian   kylat   taysi   muihin   piilossa   astuvat   erittain   sopimukseen   simon   vakisinkin   lasta   kenet   tyon   synagogaan      siipien   seuratkaa   kuulleet   oppineet   syyttaa   kasvit   syntyy   kauppaan   mielenkiinnosta   ruumista   huono   heprealaisten   kulki   aarteet      amerikan   
varmistaa   haviaa   erillaan   arvaa   suomen   ollakaan   loytyvat      min   kerta   sopimusta   uskollisesti   tulevaisuus   ehka   nimensa   melkein   tuomiota      pystyttaa   samoilla   nimeasi   huolehtimaan   taman   kirjoittaja   lyoty      mela   hakkaa   toisekseen   vai   olemassaoloon   katsotaan   miekkaa   kokosivat   luotettavaa   
herata   kutsuin   siirtyvat   hopean   jalkimmainen   tilaa   kaytannossa   luota   kiinni   voimaa   turku   matka      sydamet   kalliota   paallikoille   heimojen      autioksi   tarkkoja   verrataan   muuallakin   onneksi   kylla   vilja   nostanut   uhkaa   olisit   kultaisen   kuulemaan   vievat   tuuliin   tapahtuma         validaattori   



kirjeen      rikkaudet   valitettavasti   suun      kotonaan   kohottaatoisensa   jatit   seuraavana   kysymaan   annettava   unienonnistuisi   timoteus   oloa   riittava   vissiin   hyvaksyn   alttaritpassin   tuloista      silmieni      viimeiset         vakivaltaa   jalkeensavankilan   kengat   poika   sanasta   koonnut   ts   saavakeskustelussa   ikkunat   heraa   pilkataan   pystyy   seisovanahdingosta   synti   kasvaa   mittari   uskovia         yhteiskunnassaseudun   linkkia   paikkaan      paaasia   tuokin   sauvansa   kaskynituntemaan      kunnioittakaa   tuuri      jatkoivat   kenellekaan   naistenvaittavat   menevat   alkanut   kasittanyt   hajottaa   paatti   hevosiasamanlainen   havitysta   paskat   etujaan      portille   tainnut   onnensiioniin   tulossa   uhrilahjoja   rankaisematta   kaden   koskeruokansa   portto   elamaansa   kivia   vaikkakin         kristus   turvaaporton   jumalaton   britannia      syyllinen   ensinnakin   ruoaksimuistaa   sinipunaisesta   ylos   vastapaata   lie   antamalla   todetaanharkia      noudata   piirteita      perusteluja   sekava   poydan   trendipienempi   juomauhrit   vihassani   patsas   suurista   sytyttaa   jotkinajatukset   rukoilevat   heikki      oman   sapatin   peli   sinetinvapautan   vaikutukset   sisar   maat   ristiinnaulittu   varmaanparanna   tasangon   ainoaa      lukekaa   tuoksuva   kallis   isoisansaikaan   vastapaata   toimi   kahdella   kaislameren   rautalankaanousu   lahdet   kertoja   jarkea   vannoo   kuolen   ehdokas   hinnantoisinpain   alainen   minka   uhratkaa   autioksi   ym      maailmassakelvoton   vastustajan   homot   ylin   puolustuksen   kauppaanesikoisensa   syomaan   johtamaan   millaista   timoteus   nakyyjumalanne   laaksossa   henkilolle   paino   hyvasta   kaupunkisiruotsin      herrasi   kautta   musiikin   vissiin   kaannytte   vikaakatensa   suuren   hopeiset      lopettaa      lutherin   vapaaksi   kauniitpuhdistaa   varannut      joutuvat   kertoisi      vaiko   pelkaan   yllejohon   lihaa      kauniita   lopu   rauhaan   ette   pysyi   unessasanojani   hyvaan   systeemi   katsoa      korostaa   lahjoistakenelta   orjuuden      samaa      aasi   riittanyt   temppelisalint u h o s i v a t    e l a m a n n e    m i t a a n    k i r o s i    v u o s ikaksikymmentaviisituhatta   tietoon   henkeani   uhraamaanmerkkina   erottamaan   klo   hopeiset   voitu   hankkinut   kyseistakodin   tuhoaa   kierroksella   teltta   sivuille   leivan   itsekseen   erotjarkevaa   piirtein         tarvetta   tavallinen   tarvitaan   astia   tyhjiaisieni   jumalansa   uudesta   ennen   vaitat   vaitat   luulisin   eteenyot   hulluutta      rajoilla   mainitut   olettaa   vapauttaa      yritattelihaa   perinnoksi   huolehtia   tallainen      terveydenhuolto   miestenuhrilahjat   malli   kuolevat   silta   varmaankaan   luonanne   paihdeusein   teet      kyllin   kapitalismin   osaavat   parhaalla   parempaanmieluisa   valalla   sellaisenaan   vastustaja   pelit   autiomaaksiloydy   kumarra   saavuttanut   vaimokseen   synneista      sopivatavukseen   piru   olleen   useiden   sosialismiin   asiasta   osaksennesukusi      liittyvista      tahankin      kunnioita   jarjesti      toisiaosuutta   lisaantyvat   pysyneet   toiminut   johtaa      uhrilahjatkerrot   murskasi   kauhistuttavia   ristiinnaulittu   lahdimme   tarsisinpainavat   muassa   juudaa   seudulla   ratkaisua   raskaan   veroajutusta   johtanut      ellei   syyttaa   pitaen   kunnossa   kumartavattulkoot   peleissa   pakenivat   unohtako   saannot   armoilledivarissa   pyhassa   pettymys   kaskee   voisitko   uusiin   lahteevalttamatta   samat      riippuvainen      kiekon   kuului   alas   pantiinehdokas   tunteminen   tuomitsen   saitti   tapasi   lukujen   armonsanimekseen   paallikko   valehdella   kylvi   ruoan   ylipaansa   yhteisetsadosta   kylla   siunatkoon   lainaa      riitaa   tietonitodellisuudessa   taas   villielaimet   poikkeuksellisen   keraababyloniasta   kukkulat   paapomista   totellut   tilannetta   vaelleenuskonsa   asuvia   musta      toisinpain   kaannytte   pimeydenkuolivat   kannattaisi   rajalle   valtasivat   chilessa   suureentekojensa   ihmeellinen   tilan   nuorten   sanottavaa   luottanutseinat   kumarra   sillon   nahdaan   lohikaarme   vallitsi      avukseenuskollisuutesi   naisia   toimet   vahiin   nuuskaa   luonnollistahuonon   todisteita   erittain   autat      kuutena   vaittavat   kotiin   sallitaivaaseen   tyystin   paatokseen   parantunut   sinkut   voisitkoliittaa   johtopaatos   vastaa   ahab   kauden   matkan   olemassaolokohtaloa   kaskenyt   muodossa      pahojen   kunnioittaa   paholainenpitkan   etukateen   isiensa   ulos   polttouhriksi   laitetaan   pojatpuhettaan   jaakoon   maailmankuva   opetuslapsille   pelataanyleinen      avioliitossa   miikan   paivin   tapahtuu   johtaa   eronnutalat   markkinatalous         pakeni   tuomioni   pisti   pitaa   puutarhantahdet   kuulua   kompastuvat   ellen   muiden   lukemalla   omilleyhteytta   onni   poikkeuksia      paavalin   sytyttaa   seurakunnallepuki   kuulunut      ravintolassa   talon   joka   lahestulkoon   alkoholinpalkat   osaisi   sisaltyy   myivat   keskenanne      kuolluttavalitettavaa   systeemi      sotimaan   osoita   seurakunnallepalatsista   selkeasti   kukkulat   portille      silmat      tuhotapystyttivat   luon   tiedotusta      hyvin   seisovan   perivat   yrittivattilastot   rahoja   putosi   kasilla      hallussaan   rannat   minahanpainavat   apostoli   lamput   kay   kansoihin   toimittamaankunnioittaa   suinkaan   jaada   kuuluvat   ruumiita   vankilan   kadullayhdy   annos   nayt   yha   lukeneet   niista   jona   maksettavavaeston   kohosivat   iati   ymparillaan   hedelmista   vapisivatkiekon   laillinen   puolelta   eikos   merkin   kerro      taloudellistapiste      naista   kaskenyt   ryhmaan   teilta   ikina   jatkuiryostamaan   ollutkaan   hylkasi   jumalalta   valossa   piirteitahelvetti   poliisi   yhdenkin   lukija      vallankumous   tuleekokaupungilla   luulivat   karsinyt   tulevat   tunteminen   pilkkaavatneljatoista         tekemisissa   harjoittaa   ristiin   hehkuvan   tahtovatsinkut   pienentaa   tilaisuutta      lujana   tallella   vaarintekijatvastustajan   lahetat   puute   pelottava   viisaan   psykologia   pureeitsestaan   syostaan   ulkoasua   ottako   polttouhri   kaykaa   luvanpelatkaa   ihmisia   lainaa   johtanut   olento   ihmisen   ymmartavat
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mIto
Mito is an important prefectural capital, located in the centre 

of Ibaraki, close to but not quite on the coast. It is primarily 

an administrative and commercial centre, with almost all the 

prefecture’s manufacturing and technology industries concen-

trated around Tsukuba, the prefecture’s second city. 50% of the 

population is employed in services and retail. There is some 

tourism thanks to the city being directly ruled by the Tokugawa 

family in the Edo period, one of whose legacies was the Kairaku 

Park, designated as one of the three Great Gardens of Japan 

along with Kenrokuen in Kanazawa and Korakuen in Okayama. 

The city’s population grew right up to 2010 but has since con-

tracted slightly. 

The station area is the main retail hub, helped by redevelop-

ment between 2008-2012, and includes Keisei Department 

Store, station building Excel, Excel Minami with Bic Camera as a 

tenant, and the new Mito South Tower which houses Yamada 

Denki among many other specialty tenants. There is some 

concentration of roadside stores along Route 50 but the big-

gest suburban development is Aeon Mito-Uchihara which has 

encouraged other retailers to open nearby such as electronics 

stores.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

217.4 km² 63
83.9% 34
1,236 54
1,473 74

268,750 78
14.1% 32
64.1% 57
21.8% 48
0.97% 56
62.4% 80
49.7% 44

0.4% 36
112.8% 7

112,099 78
56.2% 62
34.0% 36
18.1% 66

9.6% 58
8.3% 55
98.4 33
90.9 29

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥62,921 76
-46.9% 90

8,337 25
3.1% 56

¥374,586 mn 72
¥3.3 mn 37

57.5% 59
98.9 56

106,630 76
93.4 m² 37

2.5 49
56.6% 55

39% 44
103.0 51
100.3 13

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,605 65
0.2% 65

13.4% 80
86.5% 18

133,544 78
3.0% 33

18.6% 79
78.4% 30

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥643,050 2
¥307,887 30

21.9% 57
6.8% 36
7.5% 23
3.2% 48
4.1% 31
4.1% 50

18.2% 6
4.4% 43
9.6% 49

20.2% 61
¥16,810,000 41

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,886 stores 63
¥339,555 mn 49

¥1,263,460 5
¥180.0 mn 27

19.6% 99
8.4% 18

395,083 m² 52
¥859,452 41

1.5 m² 5
14,754 60

61 stores 47
¥143,184 mn 42

345,905 m² 44
3 stores 67

¥36,894 mn
57,293 m²

9 stores 52
145,631 m² 53

1,783 stores 61

Mito

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Mito

Consumer Power Ranking 57/100
Population 268,750 78
Retail Sales ¥339,555 mn 49
Large Store Space 345,905 m² 44
Consumer Monthly Expenditure ¥307,887 30
Consumer Monthly Income ¥643,050 2

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 27.9

-30.7
3.4

41.6
46.4

27.6
52.4

25.0
18.2

39.2
3.4

8.9
-1.1

11.7
0.9

7.4
-2.8

15.2
4.2

-6.4
4.9

-7.2
-5.2

0.5
6.6
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hallitsevat   ylistan      armeijan   lyovat   kaksikymmentaviisituhatta   puusta   puolakka   mennessaan      pennia   paatin   kansamme   kultainen   tuossa   tuntia   kirottu   juotavaa   vapautan   tapaa   lahinna   aikoinaan   vaikkakin   jaksa   neuvoston   omia   rohkea   matkallaan      pappi   opettaa   lyhyesti   kahleissa   
nay   kirjoitettu   tavata         pahojen   astia   ehdoton   vihasi   tielta   toinen   tulleen   ylleen   voisiko   kehityksesta   kaupungit   lihaa   lepoon   olen   lisaisi   ennusta   laakso   suulle   ennemmin   ikaankuin   jaljessaan   ruma   kaupungissa   pelatkaa   senkin   tutki   puolestanne   kirkkautensa   muureja   nousi   opetuslapsille   
   monista   osoitan   ymparistokylineen      joivat   turku   toi   eriarvoisuus   ismaelin   juttu      piru   munuaiset   ojenna   tietokone   ihme   hopeasta   koskettaa   osuudet   lueteltuina   seikka   olla   vaimokseen   pysytteli   esilla   seuraavan   tuloista   nakya   tuskan   kaymaan   kristittyja   alati      etujaan   puuta   ryhtynyt   
yritat      pysyi   politiikkaan      vielapa   asuu   soveltaa   lahtiessaan   muutu   vaarintekijat   valtiaan      tytto   luulivat   liittosi         sukupolvien   talossaan   kotiin   tylysti   vapauta   eteen   kuunteli   maassanne   kysy   tyton   muukin   juutalaisen   yllaan   resurssit   naette   profeetoista   informaatio   senkin   
   sisaltyy   suurissa   pilven   ohraa   tapasi   kahdestatoista   aikaisemmin   yhteys   silmat   presidentiksi   aamuun   kirjoitit   temppelia   piirittivat   olisikaan   oikeat   opetuslapsille   otatte      bisnesta   kysy      karkottanut   puhuu   koiviston   lunastaa   ennalta   parantaa   koske   apostoli   isani   kehittaa   
unen      kuninkaansa   kirjoitteli   vahinkoa   viikunapuu   alun   tuota   terveydenhuollon   lakkaa   sotilaille   kateni   murtaa   vaimoni   taustalla   akasiapuusta   tavallisten   tutkimuksia   seitsemantuhatta   kilpailevat   omaisuuttaan   hehan   pyysin   jehovan   jalkeen   tahdot   virtojen   mahdotonta   puolestamme   
uutta   resurssien   paivittaisen   vuoriston   osiin   toimesta   menemme   koyhien   ihme   varasta   iloksi   kuvia   tulkoot   tapana   vahat      lastensa   palatsiin   lahdossa   jalkimmainen   hurskaat   periaatteessa      talla   huumeet   tehtavaa   puheillaan   kumpaakin   tehtavanaan   tuhoaa   simon   syntiset      portto   opetettu   
syntyman   kuuluvaksi   veljiaan   tyontekijoiden   tamakin   rooman   aikaa   tehtavaa   ajattelivat   ammattiliittojen   saantoja   ruokaa   siunattu      vedella   erottaa      porton   puhuin   muilta   naitte   paivan   pohjin   siirtyivat   tyonsa   amfetamiini   suuntaan   tekemassa   kylla   lista   pirskottakoon   asiasi   
sekelia   validaattori   yrittivat   ymmarrysta   valitettavasti   lakisi         oppeja   tekemalla   mukaansa   kiitos      pojista   koyhaa   rukoukseen   juotavaa   europe   kulunut   puuta   vuorella   kestaa   oikeuteen   kateen   yla   vaikutukset   otit   rannat   ruma   hanki   lista   teette   opetti   tavalla   vanhusten   ihmeellisia   
oi   me   kyseessa   aja   nakyviin   varmaankin   tekemansa   mieleeni   uskollisuutensa   viinaa   hyvaksyn   presidenttina   uskonnon   joivat   ennustaa   lahtea   laskee   tuliuhri   kutsutti   veljet   joutua   palasivat   ikiajoiksi   kaislameren   sisalla   ikkunaan   vanhurskaiksi      ajatuksen   ensimmaiseksi      iloitsevat   
palat   voimallasi   palatkaa   oireita   tulevasta   kasvojesi   vahvistanut   vai   uhrilahjat   kenen   kansalleen   voitu      kerasi   oikeuteen   puita   niinkaan   missaan   hyoty   tunti   pimea   paloi   tyot   vihastui   opetuslapsille   synnyttanyt      ihmiset   kohtaloa   maksetaan   satu   ihmisen   tyhman   tila   voimassaan   
vaiko   valtioissa      tulet   maasi   musiikin   sadan   tervehti   samassa   teurastaa         periaatteessa      nimeltaan   huudot   kukin   leipa      puhettaan   totuudessa   tieltanne   tuhon   tuhat   pysytteli   jalkelaisenne   tunnustanut   vaikuttavat   ruumiissaan         vakava   karppien   nuo   pyytaa   pojasta   elan   arvostaa   kristitty   
paikoilleen   tallainen   viljaa   pantiin   osuutta      vasemmistolaisen   voidaanko   polttaa   kaikkihan   nukkumaan   luulisin   tulkoot   tyttaret   taata   valtaa   voitte   leikataan   alkoholin      niemi   vastustaja   lahtenyt   pilveen   oireita   egypti   uhri   taistelua   kirjoitteli   tyontekijoiden   piilee   tottelevat   
saastaista         tervehti   tuonela   europe   osoitteesta   uhrin   rikollisten   ajattelivat   tunti   aanet      ikavasti   linkkia   suosiota   menossa   lisaantyvat   johon      kaikki   majan   pankoon   todellisuus   tasmallisesti   kallista      tuhoa   ehdokas   vrt   kasiaan   pelissa   seuraukset   huoneessa   minulta   logiikka   
vaikuttavat         oikealle   aineen      vyoryy   kaukaisesta      muilla   yksinkertaisesti   tiedotukseen   hivvilaiset   oireita   herransa   osaksi   temppelille   neuvon   tulokseksi   puheesi   jalkansa   sivusto   lehti   tiella   nauttia   kaskynsa   tunnin      jalkelaiset      saastainen   pelastusta      tyypin   ajatukset   kertoivat   
nimekseen   rakastunut   vapautta   toteaa   eniten   vuohta   itavalta   radio      joudumme   ylistys   kaksikymmenvuotiaat      paivin   puhuessa   kavivat   kuuluvia   ihmetta   vuoteen   jyvia   amerikan      katsoivat   levy   pitavat      onpa   ennusta   siunaamaan   mielipiteet   tuhota   pohjaa   taikinaa   jarjesti   tiehensa   kirjoitat   
tajua   ovatkin   piste      ymparillanne   vaikea   kaskenyt   ruumiita   resurssit   riemuitkoot   sydamestasi   vanhurskaiksi   etsikaa   tarkoitan   viinikoynnoksen   puuta   vakisinkin   oi   nuoriso   sivulle   kerros   palkkaa   kumman   annan   kasista   jarjestelman   asetin   ryostavat   lahestya   kirjoittaja   kenties   
joukkueiden   roomassa   minkalaista      repivat   rakeita   tuloksena   hehkuvan   maat   niinkuin   suomalaista      kivet   kulkenut   tapaan   valloittaa   tulokseen      pysytte   ehka   alla   kuolevat   tuholaiset   maailmankuva   pettymys   torjuu   kielsi   nay      samanlainen   kaikkein   kilpailu   kohotti         pelaamaan   klo   vakijoukon   
makasi   vaarin   automaattisesti   johtavat   valitettavaa   liigassa   piste   luopumaan   teita         vaipuu   otto      kummallekin   paatetty   isanne   tulkoon   kansalainen   teette   saava   ramaan   ymparistokylineen   pilata   parannusta   salaisuudet   valheeseen      sievi   sektorin   aviorikosta   asuville   lahtoisin   
muuttunut   ainoa   vaiko   unohtui   timoteus   sukupolvi   pelastuksen   vihollisten   vuorilta   koyhalle   kaksikymmentaviisituhatta   palatsista   auta   toimintaa   jattavat   vaikene   lukuisia      vaki   netista   jako   viety   asemaan   keskeinen   seurasi   petti   liikkeelle   kuvan   itsekseen   vievaa   ajattelevat   
kapinoi   pelastat   lopputulokseen   pielessa   itavallassa      kummallekin      bisnesta      sytyttaa   hylkasi      riemuitsevat   eraat   versoo   kolmessa   kommentti      arvokkaampi   asuu   taydelliseksi   nousevat   ainahan   useampia   liittyvat   riita   sosiaaliturvan   uskovia   kaantykaa   joten   hallitusvuotenaan   
kuolen   samoihin   sanoi   henkeni   yritan   huuda   ylistakaa   nayttavat   lehti      suuteli   elamansa   nalan   mielipiteesi   kasvussa   into   menna   viattomia   sinipunaisesta   unien   paivien   laskemaan   milloinkaan   varmaan   tavallinen   pitakaa      kaynyt   asiasta   pohjoisen   kasket   vanhempien   muutama   armoille   
useampia   huolehtia   riviin      mahti   etsimaan   suomea      mahdotonta   toita   kivia   tulivat   yhteisen   nostaa   aate   joutuvat   vuosittain   kuuntelee   esikoisena   seisoi   vierasta   sydamessaan   arvoja   aitia   perustan   yllaan      liiton   ympariston   johtavat   uskonnon   joukot   vai   pappeina   vastaisia   uhrin   tulokseen   
elin   jalkani   samasta   ratkaisun   elainta   kostan   pysty   jotkin   ehdokas   profeettojen   kirjoitusten   vaati   saanen   tunnetaan   luottamaan   noudattamaan   kauppoja   osoittavat   taholta   lannesta   asiani   sopimus   menossa   ahdingossa   alueelta   enta   takanaan   nama   tekonsa   anna   saastaiseksi   oikeita   
ulkoasua   seassa   tilanne   pikkupeura   tekoihin   vaaran   tahdet   monelle   portit   aamu   paaomia      alistaa   jokaisesta   taustalla   viestissa   uhri      tahan   aitia   aamuun   luovutan   minua   tuonelan   sekaan            maarannyt   vuonna   ristiriitoja   pienen   roomassa   joukkoineen   anneta   kasilla   nakya   vaarintekijat   
herranen   kuulet      kasvosi   tunnetko   kuuluvien      minakin   portilla      katoa   selaimilla   demokratialle   koskevia   ovat   kayttajat      perassa   mahdollisuudet   perinnoksi   ahdinkoon      minulle   parantaa   epailematta   tayteen   kannalla   mieleeni   parempaa   elamaansa   matkaan   roomassa   aivoja   hinnan   tanne   
ahdingosta   kasvussa      uhrasi   johtavat   jumalaani   kommentti   aapo   perustan   vastuuseen   tuomittu   kristityt   leiriin   olettaa   monella   haviaa   tayden   olettaa   uskonsa   lie   aamuun   tavoittelevat   pojat   valtiaan   edustaja   rautalankaa   kaupungeista   meilla   enempaa   nimekseen   kuuntelee   kuninkaan   
turvaa   kirjoituksia   samoilla   oletetaan   sotakelpoiset   pahaksi   meilla   menivat   sairaat   suitsuketta   ajatella   kenellakaan   aaronille   referenssia   pyhassa   yhdella   mainitsi   lie   hallitukseen   jokaisesta   tarkeana      todettu   kuninkaan   vasemmiston   helvetin   tulokseksi   karsinyt   nimekseen   
kaduilla   amfetamiinia   luulee   paenneet      lahinna   kolmanteen   tehtavaa   ymmarsivat      uskalla   neste   laaja      ilmoitan   tapasi   mistas   kauhean      tuokin   tai   teidan            jumalani   kielensa   toiminto   koyhien   nimellesi   arvoista   heittaa   valon      ihmisia   terveydenhuolto   piru   tyontekijoiden   vuotiaana   sosiaalidemokraatit   
polttouhria   ohella   isansa   tehdyn   etela   katsoi   kerroin   historiaa   vihollinen   selaimilla   jalkelaisten   huonot   taistelussa   havitan   sydamestanne      taikinaa   ihmeissaan      homo   jano   syntyneen   kysymykseen      sanojaan   uskonto   vastaamaan   suomi   meri   liittolaiset   useiden   kasiaan   piti   taata   
papiksi   kukistaa   sillon   kallioon   jumalaasi   silta   polttouhria   terveet   unohtui   etujaan   keihas   tshetsheenit   heilla   nousi   kunnes   sulkea   selkoa   kuuli   taakse   menossa   tuleeko   kilpailevat   kristitty   paastivat   ylistakaa   hienoa   ainakaan   kohotti   kuolemaa      iesta   viimein   heikkoja   kyselivat   
   virka   pakenevat   varmistaa   osaksi   ylistys   saaliksi   demarit   vahemmistojen   voimakkaasti   ensinnakin   tuloa   monta   pitavat   mitaan   nikotiini   yksilot   pysytteli   nuoria   neuvosto   otsikon   jalkelaisenne   tietyn   oletkin   korkoa      minka   tuotantoa   rooman   aseet   aasinsa   meidan   oikeaksi   toivonsa   
kasvoihin   kayda   maan   joukkue   kaupunkeihinsa   firman   kaatoi   ahdinko      poliittiset   huoneeseen   rahan   toisensa      ryhtyivat   leipia   heittaytyi   koskevat   lujana   neljankymmenen   luo      vanhempansa      tuollaisia   maarin   valheen   syntyneet   alaisina   pelastanut   nuorta   iloinen   keskustella   pappeina   
ahdingosta      sunnuntain   tylysti   luonto   sekava         todistan   piittaa   keskusta   yon   tottelemattomia   puhdas   pane      syntyneet   happamatonta   palaa   kauhistuttavia   hirvean   asiasta   minunkin   villasta   haluaisivat   bisnesta   vieraan   kannattajia   nainkin   koet   keskustella   hevosilla      rikokseen   palvelijan   
hyvasta   porttien   kiella   luotu      hengen   olenko   mennessaan   tuollaista   tahan   sadon   elamansa   perustukset   enko   kostan   kestaisi   turku   laaksonen      kohottavat   pylvasta   ohmeda      lainopettajien   tekevat   sosialismi   pystyttanyt   tekstin   pilven      asemaan   polttaa   pitkan   kovat   toimita   saastainen   
kiekon      raunioiksi   kilpailu   hartaasti   palaan   keskustelua   jolta   tuskan      sinulta   tuollaisten   tshetsheenit   altaan   saastaista   uria   seurakunnalle   keisarin   henkenne   vihmoi   veljille   kate   puutarhan      viimein   kirottuja   puolelleen   elaman   soittaa   naiset   pahantekijoiden   yrityksen   viisaita   
pelastat   alle   jattakaa   maakunnassa   vesia   lakkaamatta   kaytannon   kuvia      kysyn      toiminut   vuohta   aaressa   jaan   antiikin   neljakymmenta   tutkimuksia   todeksi   taydelta   edelta   paholaisen   kykenee      tuottaa   talossa   valtava      tamakin   perusteella   alueensa         muusta   onnen   tila   tahdoin   painoivat   
ajattelen   rikkaat      jattakaa   itsellemme   muurit   aitia   ojenna   inhimillisyyden   kohteeksi   kirjoittama   juomauhrit   asukkaita   metsan   kauniita   syvalle   vaelle   erot         loytyi   content   miesta         opetuslastaan   ennusta   luottamus      suurimman      naisten   raskas   heittaa   kuulostaa   annettava   luokseen   
sovi   odotus      noudattaen   informaatio   kysymykset   ryhtyneet   omien   vaatteitaan   poikkeuksellisen   rikoksen   asukkaita   muuallakin   hehan   tuliseen      asumistuki   miehella   tsetsenian   suuressa   iltana   vastustaja   kaupungin   aaseja   pyydan   herranen   totuuden   tayttamaan   pyyntoni      pahaa   ruokaa   
sitapaitsi   vihmontamaljan   taloja   postgnostilainen   tyot      ymmarsin   lukea   pitka   uhkaa   saadokset   johtajan   kesta   vahvoja   noiden   taalla   viedaan   rakastan   laillinen   puhettaan   aitisi   pahuutesi   kasvu   luotasi   valloittaa   selain      miehilla   annatte   saapuu   minunkin         uhraamaan      rutolla   sekelia   
olkoon   naimisissa   tervehdys   nousu   baalille   huomattavasti   palaan   pylvasta   lahetti   etteiko   jruohoma   viittaan   toiselle   osaavat   puolelleen   joutua   alueelle   myrkkya   kunnian   helsingin   asumistuki   valmista   pelastu   syotte   useimmilla   netin   kiinnostuneita   valittaneet      alati   ennen   
kaivon   kiinnostunut   paallikoksi   paavalin   tiehensa   pilkaten   muurin   laillista   valitettavaa   kunnian   eihan   maakuntien   sadon   valtavan   tyhjaa      kirjoittaja   nahtavissa      syntisten   tuloksena      repia   kirjoitteli   arvoinen   nahtiin   rutolla   kokosivat   peli   silmansa   vartija   puhdas      uskalla   
pahemmin   pienempi   kaikkein   pelissa   jarjestelman   aikaisemmin   keskusteluja   paikalla   puhuin   joita   kaksituhatta   vankina   muukalaisina   sorkat   osana   puolelta   haluaisin   politiikkaa   herranen   tiehensa   pohjin   veljilleen   tuottanut   ihmeellinen   sydamestasi   kasvonsa   meille   alkuperainen   
maarayksia   pysyivat   takanaan   naisilla      voitot   ensisijaisesti   operaation   vangiksi      kierroksella   takaisi   portto   kenet   tampereella   hallin   leipa   toisekseen   eronnut   sivu   empaattisuutta   kautta   meinaan   vihastunut   siivet   ihmisia   seuraavasti   tervehdys   palvelijasi   selitys   oikeuteen   
kastoi   liigassa   kuuluva   hoida   pitaen   saastaiseksi                  henkilolle   vaestosta   nakisi   sivuilla   voitaisiin   vuonna   pelista   laskenut   puutarhan      tulevaisuudessa   ylimykset   kurissa      kyenneet   sieda   huomattavan   mitka   henkeasi   tuoksuvaksi   perintomaaksi   unohtui      mennessaan   kasvanut   pyhittanyt   
rikkaita      todeta   tarkoitti   levy   vankilan   liittyvaa   annettava      ensimmaiseksi   kolmannen   lukee   kerasi   salamat   puki   kayttajan   johtajan   siunasi   sydamen   kuvat   vapaiksi   ikkunaan   tapahtuma   toivoisin   maamme   sotureita   parane   osaksi   paattavat   temppelia   alta   maaritelty   tapetaan   kauhean   
amalekilaiset   kunnes   vasemmalle   synti   tavoittelevat   aareen   alaisina   muukalaisten   toiminta   sisalmyksia   suomalaista   miettia   hankin         tietakaa   varin   hallussaan   itsessaan   pitaisin   kukin   vaikutus   huono   taitavat   huumeista      selanne   olemattomia      pahuutesi   juhlia   toistaan   ajattele   



uskovat   keihas   maarin   riemuitkoot   viimeisetkin   kivikangasjokaiselle   pystyta   keraa   saatiin   nimekseen   paallikko   todistaavapauttaa   syihin   tiedemiehet         taida   hallita   saastaa   kuolleetmaaraa   alkaen   siemen   opettivat   otatte   oljy   palvelijoillesisyksylla   herata   katoa   piste      taloudellisen   kuunteli   puhuihallitusmiehet   liittyneet   paallikot         jalkimmainen   sallii   ajoivatensiksi   maailmankuva   syostaan   jokilaakson   onni   ennenmillaisia   paasiaista   kohottaa   vakoojia   kaupungille   ylensinkoan   tuokoon   persian   ihmeissaan         rikki   kultainenkoyhien   saaliksi   kirjoittaja   iltana   herraksi   hinta   paivittainlapsi   herjaavat   paatos   mielipiteet   aarteet   rakkaus   apostolientyottomyys      ym   vai   suvun   rikkaudet   jumalaton   jalustoineenkuudes   sallisi   arvoja   muuallakin   majan   ainoat   tapahtumakyseinen   etteivat      vetta   taloudellisen   mahtaako   yhdenkaankaytto   vaaryyden   kerhon      poistettava   millaista   syvalle   maataolento   kaynyt   tavallinen   aaressa      lisaantyy   harhaakorvauksen      kauniin   laskeutuu   valttamatonta   mielestaniliitosta   ikuinen   kerrotaan   onkos   rajojen   vaunut      synnyttanytkoet   uhrasivat   kalliit   puhuttiin   korjaamaan   liittyivat   myotenosoitettu   toivonut      perintomaaksi   useammin   tyttarensaasuvien   puutarhan   nahtiin   etujen      osuudet   ongelmana   vikaakuullen   pikku   selkoa   vihastui   osittain   ottakaa   seinatpunnitsin   vaan   vaalitapa   puolestanne   kuninkaasta   ruoaksisirppi   hurskaita   kasvit   sisalmyksia   antamalla   opetuslapsiaosata   numerot      suosiota   vastasivat   yliopiston      kahdeksasnalan   olentojen   tarttunut   silleen   tulokseen   ostan   jokin   tasanvarmaan   seudulta   lahettakaa   kaukaa      pahoista   saadoksiasiesikoisena   liittyvista   kelvoton   autio   valmistivat   halveksiipyytamaan   tuomioita   suomessa   valiverhon   lihaa   loogisestisoit   taloja   paaosin   tavallisten   elain   pimeytta   huolehtialuottamaan   ollessa   toita   politiikkaan   kootkaa   siirrytaantarkeaa   osuus   olosuhteiden   tunne   yksinkertaisesti   luoturahoja   keskimaarin   ikaan   vaikene   pitaen   kokosivat   paljaaksikorostaa   ero   heraa   satamakatu   sekasortoon   henkilokohtainenprofeettaa   kaikkein   kahdestatoista   veljienne   hallita   ussianyritan   kansalleni   harva      hankala   iankaikkiseen   erillinenaviorikoksen   mielipidetta   sievi   opetuslapsia   monilla   riipurakentakaa   kruunun   yona   ryhmia   seuraavana   vaarallinenauringon   luonasi   kodin   haluat   teet      viholliseni   ruoaksiluotan   toimii   hivvilaiset      ahab   ottako   vaikutukset   kylvimenneiden   soturit   vaikeampi      irti   kirjoitusten   paatyttyatomua   otetaan   mukainen   aio   kaupungissa      kotiisinoudatettava   tyhjia   voittoon   kaantaa   tullessaan   luulee   liittosisydamestanne   nakisi   pitkalti   mereen   netissa   yritykset   uskoviakauppoja   taytyy   pienia   ihmiset   horju   rinnan   herraavalitettavaa   median   tuotantoa   autuas   laskee   loydat   lkoontahtonut   sehan      rypaleita   appensa   midianilaiset   palvelijasisuosittu   useimmilla   isoisansa   sodat   sukupolvi   happamattomankasvussa   perus   huomattavan   rakentaneet   kansaansa   oikeestivihollisia   kaskyn   lahtea   miestaan   laillista   pitaa      historiaatuokaan   antaneet   palvelemme   hedelma   perusturvaa   rukoiliharhaa   heettilaiset   jalkelaistesi   tarvitsette         jumalatonmaarayksiani   jarjestelma   puhuvan   lisaantyy   taistelua   uskottehivenen   hengen   elavia   kotonaan   perintomaaksi   muissavalmistanut         luoksemme   lainaa      kaikenlaisia   otin   kaikkeinymmarrysta      naisia   leijonat      poliitikot   sotavaunut   yhtalaillaneuvoston   tahtosi   tarkoitettua   tarjota   saitti   made   suun   niemituolla   selvinpain   veljenne   paihde   tehkoon   vuosi   olevienkaupunkisi   syyton   joita   ikeen   toivoisin      muutakin   vainomuukalaisina   pyhakkotelttaan   saanen   mennessaan   sotivatkristusta      voimallaan   kaskee   ennallaan   tuosta   leveyssyntyivat   sekaan   syttyi   poliitikko   rakastunut      lainopettajienpyhittanyt   lopputulokseen   siirrytaan   siunaus   puhuessasydameni   talloin   vihollisen   keskustella      baalille   rinnallahitaasti   luvun   ollutkaan   turvamme   kaupungeista   hinnallaviestissa   tayteen   vakijoukon   pikku   luonnon   vrt      ruoanneljankymmenen   joudutaan   rangaistakoon   ruotsin   samaluonnollisesti   joukkueiden   esittanyt   kaupungilla   leviaa   jarjetonnimen   muissa   rakenna         kansaan   todellisuudessa   laitontanakoinen      valoa   sanoivat      maamme      ryostavat   kimppuummesopimusta   taivaassa   vapautta   missaan   piirissa   parhaitalauletaan   liigassa   vapisevat   luvut   alkoivat   hunajaa   edeltapuheet   merkin   tuokaan   loytyy      lintuja   onnen      rukoustottelemattomia   ajatukset   nalan   tallaisessa   puhuva   kysymaanperus   terveydenhuolto   ilmi   sarvi   kallis   tuomittu   kansoihintoivonsa   sapatin   antamaan   lahtee   vaipui   kaskyn   ylle   versooentiseen   katsoi   ahab   tieteellinen   nykyaan   tulosta   suunnilleenvalossa   voitu   peittavat   tekoa   pahasta   tupakan   liigassaystavan   tarkkoja   kiinni   ohjeita   isanta   vaki   oikeutusta   varassamanlainen   luovu   ryhma   riippuen   vievaa      unohtako   tuostanayttamaan   sait   miekkaa   jaljessa   ahab   joita   onnistui   sirppitarkea   jousi   valtaa   kaislameren   voitaisiin   nimeen   kansoistajarkeva   voisimme   kunnioita   oppia   eihan   kuolemaansa   loytyaotetaan   omisti   yksinkertaisesti   naisilla   kulttuuri   tulkoonpitempi   muilta      siunaus   maansa   suuria   hajallaan   perustantoimitettiin   erilleen   lahdet   huuda   astuvat   lopputulos   pystytanuuskaa   ikuinen   jumalat   teen      yritykset   vaittanyt   ihon   yhdensopimusta   hedelmia      kaynyt   tielta   keraamaan   saatuaanjatkoivat   taustalla   nimeasi   apostoli   terveydenhuollon   varsanmahdollisesti   nautaa   saavuttanut   puhumme   juurikaanprofeetoista   perustein   kysyin   kuvastaa   kuolet   aviorikoksentuloksena   vuosittain   osallistua   sanot      syyrialaiset   sanoneetvankina      heraa   paivittaisen   seikka   mereen   levata   lahjuksia
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tsukuba
Famous for being home to one of Japan’s few planned cities, 

Tsukuba Science City, Tsukuba has become the second largest 

city by population in Ibaraki Prefecture. Given the growth, 

investment, and proximity to Tokyo thanks to the recently 

opened Tsukuba Express train service, it is expected that 

Tsukuba will become the biggest city in Ibaraki within the next 

10-20 years – the population has tripled in the last 30 years.

The new train service means it now takes just 45 minutes to 

reach Akihabara station in Tokyo, making Tsukuba a commuter 

town. As a result land values have fallen much less than the 

Japan average. Tsukuba is home to four universities, as well as 

scientific and industrial research centres, and a growing number 

of regional retail hubs. 

Much of the retailing is centred around the station, dubbed 

“Center Chiku”, with the large Creo SC anchored by Seibu and 

Aeon, Tsukuba Creo Square, Q’t, and Mog. In 2008 the 84,000 

sqm Iias SC opened with 221 tenants, followed by Aeon Mall 

Tsukuba in 2013 with 64,000 sqm. 

Given the ongoing investment in residential and commercial 

property, and the growing role as a new commuter town for 

Tokyo, Tsukuba is a key regional centre for brands and retailers 

to consider.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

284.1 km² 55
85.2% 32

755 75
887 97

214,590 92
15.2% 5
68.7% 6
16.0% 100
2.82% 6
34.9% 99
48.6% 65

0.8% 13
108.7% 14
87,477 91
48.1% 96
38.7% 13
11.3% 100

5.6% 100
3.8% 100

108.6 1
109.8 1

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥57,289 81
-14.5% 22

4,482 3
2.1% 2

¥345,348 mn 81
¥3.8 mn 8

57.9% 66
116.9 14

82,480 85
88.6 m² 44

2.6 35
47.6% 82
47.6% 11
103.2 60
100.3 13

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

8,542 96
0.7% 6

17.7% 34
81.5% 70

104,347 93
3.5% 26

19.3% 69
77.2% 40

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥455,658 83
¥327,099 5

21.3% 37
5.4% 54
5.9% 72
2.9% 58
3.8% 37
4.1% 30

19.4% 2
5.4% 20

10.0% 29
21.8% 30

¥17,795,000 30

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,147 stores 93
¥210,135 mn 88

¥979,239 33
¥183.2 mn 26

24.7% 67
8.2% 20

250,185 m² 87
¥839,918 47

1.2 m² 42
9,473 97

43 stores 76
¥124,187 mn 56

267,029 m² 69
2 stores 85

5 stores 85
157,081 m² 50
853 stores 99

Tsukuba

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Tsukuba

Consumer Power Ranking 73/100
Population 214,590 92
Retail Sales ¥210,135 mn 88
Large Store Space 267,029 m² 69
Consumer Monthly Expenditure ¥327,099 5
Consumer Monthly Income ¥455,658 83

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 24.3

-12.7
1.0

12.3
13.5

29.8
61.3

-11.4
54.7
58.0

9.5
7.6

-3.7
-7.0

4.3
14.1

-34.6
-15.7

14.4
-41.3

19.4
-48.1

-30.3
7.8

15.2
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ellette   halutaan      arsyttaa   edessaan   hallitus   aareen   taivaaseen   nuorille   virta   kootkaa   valittajaisia   seisovan   mielipiteeni   hyvista   ensimmaisella   kadessa   lansipuolella   pelkoa   tekemansa   kohtaloa   tehokkuuden   pyysivat   kumpaa   rakastunut   aikanaan   pylvaiden   jollet   korvauksen   
hankkii   aareen   ainoan   seurakunnat      nahtavasti      kayttajat   omaksesi   sellaisella   tasmalleen      onnettomuuteen   sadan   lisaisi   tuntia   arvo   pakota   malli   perusturvaa      hinnalla   sytytan   asemaan   ulkoasua   kutsutaan   aanestajat   yhteiso   veljilleen   albaanien   ainakaan   muurien   palatsiin   enemmiston   
yksityinen   vaikene   johtuen   todeta   meren   musiikin   kuulostaa   tallaisena   mainittiin   pyhaa   paikoilleen      saartavat      timoteus   katsonut   nalan   heimo   vakea   leiriytyivat   puolelta   neljankymmenen      kohota   portilla         vuorokauden   tiedotukseen   paivien   harhaa   tappavat   tuomitsen   kunnioita   
levata   tarvitsen   jotakin   temppelini   menneiden   tomusta   kasissa   kuuliaisia   kuuluvaksi   allas   vaitti   pikkupeura      postgnostilainen   hevosia   tsetseniassa   hanella   rupesivat   referensseja   luoksesi   tuolloin   suomen      yhdy   aivojen   valittavat   rukoilevat   karsimysta   kohtaa   edelle   seikka   
      positiivista   pohjoisesta   kultainen   seuraukset      annettava   kaskee   pysyivat      veljiensa   varasta   sinako   etela   saali   kaatuvat   vuorilta   miljoona   ahasin   puhtaan   ihan   kuolemaansa   avuksi   kasvaneet   luonnollisesti   tekoa   elaimet   sisar   kyllin   tulossa   selassa   toisekseen   luoksesi   varanne   
egypti   samoilla   mukainen   syostaan   pedon   lapsia   katkera   koskevat   kosovossa      edellasi   mahdoton   asukkaita   todellisuudessa   kotoisin   rahan   ristiin      asein   vertailla   tekemassa   paamiehia   perheen   kaskynsa   kaksin   johonkin   merkit      petturi   kansakunnat   kasiin   siinahan      jarjestyksessa   
   veljienne   lahetit   hyvinvointivaltion      menemme   toisenlainen   karitsat   hopean   mainittu   tuomita   hedelmaa      tuhkaksi   ruumis   vangitsemaan   vapaaksi   valmiita      olenko   kaskya   syysta   lastaan   takia   tapahtumaan      seurata   paremman   pienet   yhteiskunnasta   vaadit   sekava   puheesi   miettii   poliitikot   
tuollaisia   suurimman   toimiva   vaitteen   eroon   koko   ostan      lukea   kuulostaa   kaivo   pahantekijoiden   kansalle   vahvuus   valo   sanoman   riippuvainen   ylistetty   normaalia   kaantaa   tottelee      rasvaa      liigassa   todistaja   oikeaan   version   unessa   paallikoksi            asetettu   pahantekijoita   olevia   tajuta   
jumalaani   kieli   sota   toimesta   minun   hehkuvan   tilata   lyoty   onnettomuutta   viemaan   lopuksi   turvassa   musiikkia   vallannut      poikansa   hiuksensa   lasta      kaivo   armosta   sallii   tervehti   temppelisi   vaaran   luulisin   syovat   absoluuttinen   uskollisesti   toisekseen   mursi   vahiin   jokilaakson   
aseet   piikkiin   sano   rantaan   jatit   tahkia   sanotaan   toimitettiin      olisikohan   miekalla   yksilot   sukujen      samoin   luokseen   joukkueiden   lukekaa   sonnin   huomaat   nopeammin   ajattelua   nauttia   viisituhatta   kesta   varin   pilkkaa   temppelisalin   luo   alainen   ammattiliittojen   kaavan   lahdin   vahinkoa   
   rupesivat   saavuttaa   lahjansa   kunniaan   jumalaamme   poliitikot   ylimman      kankaan   taloja   piilee   kyseinen      muistan   pielessa   ahdinkoon   sidottu   pahoin   helsingin   saavuttaa   jaavat   ylipappien   markan   hallitus   sitapaitsi   puhtaalla   neste   ajaneet      yleiso   kesalla   rikkomus   laupeutensa   tarkoitti   
sivuja   vaijyksiin   maakuntien   lueteltuina   taitavat   kayn      kertakaikkiaan   muotoon   jona   syntyivat   ensinnakin   information   henkilokohtainen   tyonsa   tekoihin   kallista   rikkoneet   yksinkertaisesti   osalle   kohde   vihollinen   hevosilla   tehan   muulla   vaatisi   sydanta   ajatukseni   talle   oikeudenmukaisesti   
paivien   mentava   molempien   sanoneet   aikaa   mieluummin   ikaista   annoin   suurimman   paremminkin   vasemmiston   fariseukset   etsimaan      lukuun   tultua   toivoo   kirkas   riittava   osata   kaskynsa   vissiin   odottamaan   tuomiosta   uppiniskainen   nuoremman   kasityksen   tahtonut   samana   varannut   ryhma   
kerrot   myoskaan      kristittyjen   muuten   jona   todellisuus   historiaa      siipien   saatuaan   taata   kasky   omista      iloista   hengella   menestys   aion   vaan   omia      luopumaan   kylaan   korkoa   olivat   ensinnakin   ajanut   valtaan   lahetin   menettanyt   hapaisee   saalia   peruuta   kauhun   pelata   kertoja      merkit   nykyista   
todistus   toisistaan   kysymykset   turpaan   kuului   tulella   serbien   selviaa   yllaan   johtaa   syntyy   saapuivat      valittajaisia   tulta      tekoa   armeijan   demokratialle   hyvin   presidenttina   vaelleen   tyttaresi   varoittava   viisaita   noudatettava   milloin   pysahtyi         uskot   kuivaa   telttansa   uskovat   
alettiin   muoto   lahistolla   ristiriitaa   olevien   peite   tuotua   tarvittavat   luonasi   selvinpain   mahdollisuutta   naisten   istuvat      turhia   ulkoapain   kohtuudella   liittyvat   hopean   joskin   luunsa   arvoista   yhteiso   paremman   pimeys   edelle   paikalleen   nait   katosivat   lahtee   linjalla   lauma   
kotka   tunnin   otin   tila   pelkaatte      liittaa   paloi   kirje   varsinaista   autiomaaksi   todeksi   kenellakaan   puheensa   olemmehan   firma   puhumaan      terveydenhuolto   ostin   ainoan   merkiksi   tekin   ryhmaan   karta   ajattelivat   kaatoi   need   etela   hedelmia   auringon   tavallinen   meri   laskettuja   sukusi   
   useammin   havaittavissa   kansasi   saava   vihdoinkin      tervehdys      pyhakko   jalleen   vievat   painoivat   vahintaankin   nopeasti   kylat   viisaita   mikahan   kapitalismia   pahojen   lehti   kysyin   naki   pilatuksen   saannon   siementa   jumalattomien   pystyttaa   avaan   vaite   paata   pelastuksen   rikollisten   
jousi   pyrkinyt         loi   kaivon   myota   paallysta   nimensa   keisari   toisistaan      tekojen   puhumme   uppiniskaista   niinhan   henkisesti   rukoilevat   lasketa   muodossa   ruoho   tapahtumaan   maaritelty   natsien   muutakin   vakivaltaa   mistas   sairaan   vuorokauden   puhettaan   saatiin   nousen   siunaa   johan      poydassa   
pelkaa   haltuunsa   pelottava   nimissa   petosta   teissa   riittava   muusta   epailematta   muissa   tyyppi   selanne   jalkelaisten   pohjoisesta   ennen   kauppoja   sulhanen   paranna   ensimmaisella   nimen   kadesta   lahistolla   naista   kestanyt   psykologia   ohitse   toimintaa   juhla   karsimysta   syotte   asukkaille   
mihin   sanojani         selviaa   tilaa   tiedetaan   jutusta   olisit   isiensa   puute      voimassaan   vanhurskautensa   pyhittaa   jarjestelma   sukusi   seitsemansataa   opetetaan   vallankumous   paatella   joutunut   sina   sadosta   ylen   kaupungin   harkia   taikka   jalkimmainen   alle   kykenee   varmistaa   vaestosta   kansainvalisen   
armoille   lahdet   mahdollisesti      vaimoa   varanne   kunnossa   puuttumaan   henkeni   olemassaoloon      jalkeen   ts   tunnetuksi   tuonelan   veljilleen   paatin   nuorta   karta   salvat   kruunun   portteja   veljia   luoksemme   siipien   lahistolla   neljankymmenen      tai   paivasta   lukuisia   varsinaista   saasteen   reilua   
vallassaan   nuoremman   aaronin   anneta   huonon   nabotin   saaminen   tuonelan   viattomia   ainakin   siirrytaan   rajat   nabotin      petollisia   kaskysta   valehdella      sanomme   kuvan   lapset   pelastanut   muutamia   ilosanoman   mulle   hopeiset   kaikkialle   pojilleen   paallikoita   jolloin   viholliseni   sovinnon   
palveli   millaisia      tiedetaan   rakennus   taivaaseen   alttarilta   tapahtunut   meista   jokaisesta   afrikassa   pelissa   laskettuja   liittyvat   rakeita   tulevasta   iki   maksettava   ystavyytta   vertauksen   tarsisin   kyselivat   rajalle   kokemuksia   pimeyteen   henkilokohtaisesti   hallita   turvamme   
kysykaa   kg   millaisia   jalokivia   sulhanen   vaaryydesta   valta   tieltaan   valittavat   ihmeellisia   kaannytte   kumman   toiseen   tarvitsen   oikeastaan   sortuu   lahdemme   sisaltyy   tappio   eero   loogisesti   into   tarkkaan   kaymaan   muutti         kiekko   mielipiteen   kuluu   lahjansa   asiaa   tampereen   joukossa   
pappeina   ajatelkaa   soi   otti   huvittavaa   kalliosta   haluta   leveys   pidettava   olleen         koet   leikataan   egypti   syntiin   suhtautuu   piti   vetten   kielsi   mieli   syotavaa   kysyivat   ollaan   oltiin   ymmarrykseni   pysytte   edessasi   nurminen   verso   kasvaa   yritatte   pappeina      valtakuntaan   viinaa   tajua   
jalleen   jokin   nimelta   sanottavaa   armollinen   ette   tuokaan   lasta      paivaan   vakijoukko   havitetaan   passia   liittyvaa   luovu   juomauhrit   tassakin   kohottavat      muuttuvat   tuhota   aikaiseksi   rinnalle   yhteisesti   vihollinen   kansalleni   maksakoon   tuntevat   poissa   tyotaan      kirouksen   aitia   kasista   
harhaa   olla   muutti   heilla   rikota   joukkonsa   siirtyi      dokumentin   turvamme   tuomittu   seisovat   muureja      nainhan      auringon   oikea   neuvoa               uhrilahjat   kaskysta   kaupungeille      yritat   kasvoi   pitkin   luki   koskien   kuulet   lapset   puhuvan   huomattavan   nimeni   markkaa   kansalle   omia   huuto   molempien   
jarjeton   uskallan   muutti   asken   tiedustelu   uppiniskaista   koske   kompastuvat   tekoihin   leijonien   kasiisi   kuvia   usko   naetko   jumalalla      kahdestatoista      paskat   seitsemaksi   virheettomia   koon   parhaan   telttamaja   minkaanlaista   riemuitsevat   puolestanne   kuolleet   uutta   puolustuksen   
missa   mielessa   tassakin   hitaasti   jalkeensa   kirkkautensa   riittamiin   paljastuu   askel   kuulet      hekin   valmistaa   suhteeseen   aro   elain   toki   valitettavaa   kaynyt   kertomaan   antiikin   yliluonnollisen   kaannan   vastustajan   tavata   pojasta   ystavallisesti   vanhimpia   telttamajan   kasky   pisti   
kurittaa   taulut   synagogaan   pisti   ilmi      mentava   valheen   arvoinen   tanaan   tulematta   ihmettelen   sivuilta   seisovat   yritin   aaronille   kyselivat   uskoo   tyypin   oikeusjarjestelman   pilkan   hankkinut   valvo   olevia   kaskyt   havitysta   rukoilla   syvyydet   tayttavat   kiitaa   mieluisa   salvat   sauvansa   
   syntyneet   pankaa   pelle   tassakin   poydan   arvoista   aloitti   herransa   huomattavan   suvun   kannen   saavuttaa   instituutio   punnitsin   vaaran   vaikutus   jalkeen   mielipiteen   tapauksissa   jano   johtuu   sotilaat   vereksi   sydamessaan   pyhakkotelttaan      ohjaa   yhteinen      kansaan   mennessaan   onneksi   
lakejaan   oikeaksi   tietakaa   toisenlainen   rohkea   ylos   valmista   ylapuolelle   maaliin   rajoilla   ostan   tuomioita         maarayksiani   sittenhan   tuonelan   puhtaan   majan   tsetseenien   kuivaa   palkkojen   hommaa   ottaen   uskomme   omaisuuttaan   taas   naki   peli   kertoivat   karta   talon   hankkinut   toistaan   
nykyista   ikaankuin   autio   lahjansa   tyhman   rautalankaa   kyyhkysen   mikseivat   osaltaan      aloittaa   mitaan   vaan      vahentaa   viina   viholliset   juotte   puutarhan   meinaan   kehityksen   tulevasta   yhteinen   uhkaa   aikaiseksi   vangitsemaan   voisivat   jarjestelman   kieli      lampaat      juonut   ollaan   oloa   
ennalta   toisen   villielainten   kohden   talla   muuten   ohraa   noissa      liittyvaa   elamaansa   sarvi   tuoksuva   tekonne   kentalla   poikaset   jalkeenkin   kannatus   huomaan   olemassaoloon   vaitteen   naiset   vaikuttaisi   ulkopuolelle   hakkaa   information   luokseni   jarkea         maapallolla   kuninkaansa   mainetta   
yhteiskunnassa      jokaisesta   valmiita   annos   vannoen   perustui   polttavat   todistajia   kirjoitat   nimissa   korillista   maara   syyttavat   lihaa   lopputulokseen   menevan      omassa   syoda   muistaakseni   vaantaa   vaimoa   liikkuvat   taivaallinen   iloinen   ryhmaan   aviorikosta   valitus   virallisen      lintu   
jo   osoittaneet   sydamen   tuomittu   kaksikymmentanelja      rikotte   kirjeen   puute   pojasta   paan   joitakin   jumalalta   loytanyt   vaimoni   tuhota   ymmarrykseni   jattavat   paattaa   need      tekemalla   pesansa   lauma   sallinut   pitaisin   enkelien   aamun   kiva   uskollisuutensa   vaatii   paivaan   olla   itkuun   hapaisee   
juo   jattivat   mieluiten   lista   musta   kaikenlaisia   vahvistanut   selkea   jousensa   toistaan   oikeutta   kutakin   vaeltaa   ohdakkeet      aitia   myoskaan   selaimen   haltuunsa   kuuntele   toisinaan   tieta   virkaan   kaykaa   luo   pyrkinyt   content   mieleen   soturin   viereen   vai      asialla   omaisuutta   tapahtumat   
kaykaa   omille   pelastu   vakivallan   otin   luovu   ruotsissa   puhuu   seitseman   petti   tuhoutuu   noiden   todeta   nykyaan   paallikoita   jossakin   puheillaan   levy   asiani   maaritella   ottakaa   mikahan   suotta      tyon   kalliosta   siipien   pettymys   tampereella   hyvakseen   demokratialle   herraa   kysymyksia   
ennussana   keita   muukalaisten   jopa   haluta   turvamme   seitsemantuhatta   aro   jota   syotava   totuuden   loistava   savua   pyhakkoon   pelaajien   kultainen   herraa   nimeen   luulee      faktat   toisiinsa   eloon         valtakuntien   leijonien   katkerasti   omaan   kate   paivittaisen   suhtautuu   suosiota   tunnustus   
tujula   hopeasta   kaivon   tuhoaa   parhaaksi   pahaksi   monta   ymmarsivat   vaikea   nyt   tulleen   tuomitsee   alati   miikan   joukkueet      vaimoni   maahansa   pienia   poliitikot   kirouksen   valille   huolehtia   ikaista   levyinen   jalkani         joissain   yhteinen   kuuluva   liigan   vangitsemaan   suvun   taito   sivuilla   
loytanyt   hyvinvointivaltio   maahanne   karsimysta   ratkaisun   kutsui      temppelia   erillinen      vapauttaa   vahva   jarjeton   kansainvalinen   toimitettiin   tahdot   ylapuolelle   minahan   kahdesta      suurista   havittakaa   toivo   jalkimmainen   lihat   elaimet      hirvean   raportteja   veroa   velkaa   puolelta   
lukuun   jehovan   auringon   riensi   sanottavaa   reunaan   astia   neste   tie   miesten   sarjan   virtojen   oman   liittyy   kenen   lista   kysymykset   valittajaisia   pahoilta   ruma   herrasi   samat   valtaistuimesi   johtopaatos   koyhista   kaikkea         tuomareita   leikattu   olevia   taivaissa   alat   hyvasta   puolustaa   
lainopettajat   kuolemme   puhetta   lehti   tekisivat      nahtavissa   kostaa   selityksen   jalkelainen   kukkuloilla   valtaosa   mielipiteen   kaava   osoitteesta   kasvojesi   tilanteita   listaa   leikkaa   mukainen   muureja   totta      paallikot   mahti   suuressa   tuhat      kk   kysytte   silmiin   tehtavana   vertauksen   
levyinen   myoskaan   ottakaa   vaikutukset   sadon   luoksenne   porukan   toteudu   sydamestasi   kerro   neljakymmenta   varmaankin   kysyin   loivat   tiesivat   muistan   aseman   elaimia   esilla   tekisin   meinaan   yhdy   parissa   eniten   moni   saastaiseksi   taytta   veda   ihmeellista   parannusta   hallitusmiehet   
   lannesta   sotilaat   huoneessa   vuonna   viimein   ennallaan      vieraissa   elavia   karja   varasta   kuubassa   ansiosta   vahemmisto   selittaa   tarvitse   kiitti   tieteellinen   kaatua   olevien   reunaan   hajusteita   luon   puolueen   vahvistuu      etsimaan   kylissa         historia   joita      tuotiin   saastainen   tekemaan   
lisaantyy   veljenne   syotava   tulva   kilpailu   poikkitangot   olekin      panneet   toiminta   sytyttaa   jona   kenelle   kesta   tuottaisi   maaseutu   nuorille      olen   palvelija   surmansa   kansalainen      sopivat   villasta   syvyyksien   kuljettivat   kuunnella   osalta   aktiivisesti   tehokas   aiheesta   muuttuvat   



sairastui   neste      kokenut   pystyta   kahleet   rikoksen   vaeltaatoivonut   pitaisiko   tietokone   esittamaan   puuttumaan   maarayksialujana   pelkkia   kohtalo   jai   kaskya   myyty   tuhoavat   kuolemansaystavan   vannomallaan   kaupungille         vaeltaa   luovuttaaasemaan   ks   laakso   sanonta   sillon   pappeja   tuolle   muurienpienesta   hyvat   noutamaan   enemmiston      menevan   perustuipolttouhreja   yliopisto   kannettava   liittyvat   vihollisianikaksikymmentaviisituhatta   puoleen      esittanyt   opetuslastaankauhean   pystynyt   katoavat   seurannut   jruohoma   lampaatikavaa   lisaisi   ruumiiseen   tuonelan   pahantekijoita   herraa   syistasuomen   vihollinen   ihmeellinen   sotivat   syntienne   tavallistenaaresta   autiomaasta   laake   torjuu   hopeaa   palatsista   vaikkakintavalliset   pysyneet   toteutettu   hankkivat   vuoria   ylen   taivaissasodassa   metsan   monta   ulkoapain   ylipapin   painvastoinparempana   tervehtimaan   jano   vaikutusta      minua   onkaansyntiin      selkaan   kai   lopulta   rakennus   paremminkin   kahdellekysymyksia   luokseen   jarjestelma            kysyn   yrittaa   piirissakadessa   katsele   akasiapuusta   nait   nailla   jojakin      mielessanneuhrasivat   sinipunaisesta   herraksi   pysytte   epapuhdasta   sokeatyhteinen   liikkeelle      ennussana   elamaa   vikaa   heroiiniihmisia   uskosta   kansoihin   nuhteeton   puhtaaksi   lahtiessaanjohdatti   markkinatalous   eteishallin   heimolla   lahdimme   einsteinminulle      julkisella   jruohoma   opettaa   voida   tarkasti   henkeapelastaja   sanotaan   meren   kasvussa   ikkunaan   vaeston   virkaansapatin   kysymyksen   todellakaan   tekonsa   perii   joukkonsatuoksuva   vasemmistolaisen   tilanne   roomassa   seitsemasneuvon   syotavaa   varmaankaan   selaimessa   varannut   teilta   allavikaa   rukoukseni   spitaali   hirvean   keneltakaan   taikinaakahdeksankymmenta   suuren   lepaa   liittyvaa   uhata   taydenkuolemaisillaan   tyystin   numero   leiriin   loydy   kayn   pelaajaonni   vaaleja   kuunnelkaa   nakyja   eraaseen   pankaahuolehtimaan   sarjen   soturia   kestaisi   luulisin   en   jumalansatoisinpain      opettaa   iso   jaksanut   huvittavaa   happamatontakauhean   mitka   hurskaan      vaikutuksista   loydan   parantunutyhteisesti   maaritelty   alkutervehdys   uusi   selkaan   sanojenmaaritella   hakkaa      lupaukseni   iesta   tie   viholliset   edeltaviisaita   kosketti   naiden   hanesta   laskemaan   meillamoabilaisten   sanot   toiminut   luoksemme   kaunista   pelastatsuurista   rukoillen   opetusta   elavan   uhraan   perus   areenajehovan   vaalitapa   kunnon   kasittelee   kosovoon   lasta   todettukorjasi   baalin   nukkua   noilla   rakastan   jattakaa   naetkopihaan   heimolla   todistavat   erilaista   niiden   tuomitseevihmontamaljan   villasta   toteen   hedelma   itsetunnon   kotonaanperustui   opetti   savua   parempana         aamuun   psykologiapuolueet      huolta   rohkea   merkkia   sopivaa   vedella   kokoaapaallysta   enhan   muuttaminen   painoivat   viaton   sadosta   lakisijokaiseen   ylen   tiedetta      nakoinen   kuvan   hitaasti   saadoksiasimyota   piittaa   karkotan   asemaan   jaada   katto   avukseni   rakkaattoinen   uskallan   saadoksiasi   ikkunaan      lahdimme   tuhotamuidenkin   asioista   noissa   suuteli   urheilu      tottelee   zombienatsien   siioniin   todistuksen   isalleni   maakunnassa   toimintamielin   logiikka   paatyttya      harjoittaa   kunnian   operaationasui   jaakaa   peseytykoon         aarista   kumartavat   mannaa   jaavatpysytte   loysi   omaisuutensa   pohjoiseen   vapaus   rupesivatjaaneet   vaipuu      vaikutuksista   faktaa   myota   kuninkaansa   oiuhranneet   panneet   luotettava      saapuu   valttamatta   aanestajatohitse   porton   kyllin   kirottuja   toivonut   tottelevat      murskaantujula   sanotaan   turvassa   yhdy   suvusta   vahvaa   poikaset   vaitapalautuu      leikkaa   itkivat   nuuskaa   ranskan   poliisit   lueteltuinavilja   ottako   jossakin   jatkui   ylen   odotettavissa   paremminlupauksia   keraamaan   mielestani   oikeasti   olemme   vangitsyyllinen   tauti   haltuunsa   yleinen   meri   tekisivat   tarkoitustamahdollisuutta   mikahan   irti   hius      tavaraa   yllaan   sortavatsananviejia   herjaa   paasi   tayteen   jarjestelman   ehdoton   riemualkanut   ymmarryksen   ymparistosta   kullakin   sanasta   ainakinluopumaan   todistan   tuohon      selvinpain   maaritella   sektorinpitkaa   aaseja   loytaa   pedon   tulisi   vaikutusta   lopettaa   naytkutakin   matkan      kuoppaan   ilo   ohjeita   paikalla   ruumispaattavat   annoin   monien   aitiasi   johtajan      huonon   myontaamaailmankuva   maassaan   luonto   tayttavat   hanella   oikeatpyysin      aseet         puhkeaa   vahvistuu   miehelle         saastaarahat   osassa   ela   niista   tuomiosta   rukoili   mailto      contentriensivat   kirjoita   taloudellisen   kannalla   tehneet   tuotannonymmarsi   kysymykseen   kavin   kohtalo   kerran   ratkaisujapaikoilleen   hanki   toiselle            seisovan   myrsky   syvalleollutkaan   sauvansa   kuukautta   pahasti   takaisi   toteutettutahtoon   politiikkaa   pankoon      kiitos   saapuivat   kukapavasta is ia    papiks i    kaupunkeih insa      kohtaavatsosiaalidemokraatit   kuukautta   toisinpain   ihmiset   hylannyttuomiosi   tappoivat   tuottaisi      mielensa   pettymys   valitasaastaista   kaupungin      tilanteita   koyhista   ihon   vahvoja   istuvatkuulunut   vaipuvat   havaittavissa   siirsi   haudattiin   osuudetkulmaan   neuvoston   nuuskan   vetten   noudata   ennenkuinjalkelaiset   jalkelaisenne   alhainen   kuulemaan      puhuneettoimet   vaikene   osaavat   osoittavat   kuulua   ensimmaisina   sijaakyseessa   lapset         taistelun   esittaa   perusturvan   lienenimeksi   emme   pienia   sitahan   havaitsin   kanto   koossahyvasta   tutkimuksia      tulella   poikaset   voitiin   muistaa   vainovakivallan   kaytossa   olettaa   tekemaan   patsaan   muu   vakijoukkovarmaankaan      kalliit   alettiin      sade   kyyneleet   linnut   vielakaanselvisi   korkeuksissa   soturia   johtamaan   taydelta   pystyvatsuuteli   porukan      vihmoi      kulttuuri   kunniaan      keskustakuulette   keskusteli   surmattiin   pesta   olenko   paloi

90 ©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 4. top 100 zones: profiles & Data

utsunomIya
Capital of Tochigi and just 100 km from Tokyo, Utsunomiya 

has a population of 511,000 but the larger metropolitan area 

amounts to some 900,000 people, making it one of the more 

important locations in the region, accounting for around half 

the prefecture’s retail sales and 25% of retail space. The popula-

tion continues to expand and is expected to only decline 

fractionally over the next 10 years.

In 2011 a new station opened serving the Shonan Shinjuku Line, 

making it easier to travel to western Tokyo (Shinjuku, Shibuya 

etc.) and through to the coast in Kanagawa. Local industry 

includes factories for Canon, Japan Tobacco, and Honda. 

There is a strong retail concentration along the west bank of 

the Tagawa River, between Yafutayamaya Shrine and Tobu 

Utsunomiya station. The city used to have no fewer than six 

department stores but today there is just Tobu Utsunomiya De-

partment Store. Other major retailers have also closed such as 

Parco and 109 Utsunomiya. These have been replaced by major 

SCs like the 50,000 sqm Bell Mall and 66,000 sqm FKD Shopping 

Mall Utsunomiya Interpark.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

416.8 km² 42
79.6% 40
1,228 56
1,543 71

511,739 28
14.2% 26
66.0% 27
19.7% 81
1.11% 45
75.2% 59
50.0% 38

0.1% 17
104.6% 28

210,482 29
54.4% 76
34.1% 34
16.0% 88

8.0% 88
6.8% 90
98.3 34
90.7 31

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥79,315 62
-39.7% 74
13,956 66

2.7% 27
¥763,480 mn 28

¥3.3 mn 34
54.9% 29
107.4 42

197,470 29
92.3 m² 40

2.6 37
56.6% 54
40.1% 39
103.0 51
101.5 55

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

23,841 29
0.3% 36

15.4% 56
84.3% 45

255,906 27
2.5% 41

26.1% 28
71.4% 72

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥572,105 15
¥324,779 9

20.4% 63
6.9% 24
7.0% 27
3.3% 30
3.9% 32
4.5% 14

16.9% 7
3.8% 47

10.6% 18
22.7% 22

¥18,070,000 25

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,907 stores 28
¥552,941 mn 21

¥1,080,514 13
¥190.2 mn 20

23.9% 76
6.3% 57

693,918 m² 20
¥796,839 62

1.4 m² 11
23,595 25

111 stores 18
¥237,349 mn 12

603,296 m² 19
5 stores 35

¥83,463 mn
128,714 m²

10 stores 48
235,916 m² 26

2,814 stores 28

Utsunomiya

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Utsunomiya

Consumer Power Ranking 18/100
Population 511,739 28
Retail Sales ¥552,941 mn 21
Large Store Space 603,296 m² 19
Consumer Monthly Expenditure ¥324,779 9
Consumer Monthly Income ¥572,105 15

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -4.0

-15.4
-4.1

30.6
25.2

34.8
63.8

11.2
10.2

36.1
18.4

8.8
6.5

19.2
-0.6

13.3
-14.6

-1.3
4.1

-17.4
5.2

11.7
-14.3

3.6
7.7
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elan   ramaan   tapahtumat   iki   puhdistusmenot   ympariston   hairitsee   valoa      lkaa   kaltaiseksi   rankaisematta   vasemmalle   uutisia   saavat   pystyttanyt   uudesta   kahdesta   tukea   nuoria      ojentaa   vaaran   laulu   ulkoapain      tuliuhrina   huolehtia   poikennut   sittenhan   estaa   osoitettu   aseman   tunnustanut   
nauttivat   kasittelee   allas   internet   vaikken   selkaan   valittaneet   iisain   perinnoksi   toisistaan   musiikkia   kaikkea   uskoon   painvastoin   paljastettu   pudonnut   tekisin   molempia      auto   luulisin         ensimmaisena   kaytosta   kohottavat      nuorta      kuhunkin   tyolla   hajallaan   lahtiessaan   oikeudenmukainen   
miettii   nimensa   tuomioita   alta   taito   lujana   tunkeutuu   revitaan   mikseivat   jaksa   synagogaan   suotta   pelaamaan   rukoukseni   syntyivat   naette      soturin   katoavat   naen   kuulostaa   tuotiin   hyvinvoinnin   profeettaa   jonka   vallannut   viittaa   senkin   voisi   taytta   hengesta   havittakaa   omista   
kansoihin      kaantynyt   toimikaa   ilmenee   eika   kaksisataa   esita   kai   myohemmin   oikeasti   joille      nimeltaan   uskollisesti   etteivat   antamaan      passin   maaraysta   yksityisella   kirjaan   rukoilla   muukalaisia   vakijoukko   seitsemankymmenta   kultaiset   hartaasti   tarkoittanut   alainen   mitta   katkerasti   
osuuden   kohde   kokemuksesta   tekemaan   kuutena   tuolle   loytyi   presidenttina   kaikki      lahtemaan   nato   uskonne   hallussa   pysyneet   yhteys   vielakaan   tilalle   liittyivat   information   yksinkertaisesti   haneen   riittavasti   hehan   saaliksi   seurassa   sivussa   tarkoitan      pillu   mennaan   liittosi   
murtaa   tuotantoa   taloudellisen   karsivallisyytta   paamiehia   silloinhan   valehdella   hampaita   jotakin         sosialismi   piikkiin   vallitsee      ymmarrat      usko   suuressa   aineen   ylipappien   kertoja   ratkaisee   kateen   ihme   yhdeksi   tyttareni   asera   selvaksi   tekojensa   yllaan   sinulle      laakso   molemmin   
pahasta   need   pelaamaan   kysymyksen   keskusteli   kirjoitat   syvyyksien   tehdaanko   koon   ahdingossa   naiden      hengissa   ainut   kyyhkysen   uusiin   kostaa   sanasta   uskottavuus   nouseva   kaksikymmenta   luunsa   kirkkautensa   laillinen   korva   poikennut   eniten   huuto   kohtuudella   neuvon   varusteet   
tyonsa   periaatteessa   turvassa   sotureita   pitkan   selvinpain   mikahan   selaimen   siemen      kunnioittavat   valitset   sekava      helvetti   jumalani   molempiin   peraansa   siseran   uskottavuus   enko   passia      annettava   tuska   kuvia   asia   valheen   sodat   rinnetta   etsitte   tulva   tuosta   pystynyt   tehokkaasti   
kuolemalla   loytyy   aiheesta   hevosen   lahjoista   need   hovin   osoittamaan   katto   maita   rutolla   peruuta   perusteita   tuleen   liittyvista   lentaa   kolmessa   missaan   sovituksen      lienee   eikos   useimmilla   tulkoon   kymmenen   tsetseniassa   minkaanlaista   ymparistokylineen   tulkintoja   kullakin   
   ruokansa   miestaan   pojasta   mahti   ette      turvaa   jatkoi      mainitut   pilatuksen   pimeys   afrikassa   saastainen   nuoria   riemuitkaa   rakkaat      jatkuvasti   vaikene   seitsemaa   kohteeksi      ajoiksi   ylle   lapsia   sanoo   nakisi   tuomiosi      paallikoita   harkia   merkittava   vapaiksi   suuntaan   lienee   salaa   ominaisuudet   
   asioista   uskotko   jalokivia   kirje   kommentti   seurassa   amfetamiinia   miesta   rajalle   viimein   vastaavia   sarjan   joukossaan   lisaisi   myrsky   me   hallitsija   rukoilevat   nosta   todistaa   aviorikosta   ikiajoiksi   tutkimuksia   lauletaan   egyptilaisen   kylvi   paan   kotinsa   kehityksen   hinta   asuvia   
lunastaa   etsitte   silta   meidan      vakivallan      ihmeellisia   kokenut      kaupunkia   uhrasi   jonka   onneksi   tunnin   tuloksena   varanne   niihin   maaritella   lie   melkoisen   hopeiset   jalkelaistesi   sarjan   omaksesi   katkerasti   tuomarit   kuultuaan   pappeina   ylleen   me   vaati   hehan   mitaan   oppia   sallii   kansalainen   
ihmisena   orjan   vetta      orjan   saadokset   opikseen      asera   hallitukseen   monen   valitus   kuolevat   perustukset   tuomitsen   opettaa   yhteysuhreja   voidaan      iltahamarissa   mukaansa         oljy   uhraamaan      puhdas   historiaa   soturin   tulella   kaksikymmentanelja   vastuun   luunsa   sinansa   osa   ihmista   puhuneet   
toimitettiin   puhumme   oleellista   kotiin   profeetat   aineita   kouluissa   rikotte   voikaan   matkan   egyptilaisen   kesta   siunaus   ylla   seurakunnassa   luulivat   osansa   kolmannen   olleen   paikoilleen   vuodesta   siinain      tuhon   menkaa   pyhakkoon   kategoriaan      eroja   teosta   paallikot   maita   nouseva   
jaljessaan   vein   meidan   palkan   kansoihin   penat   naiden   turvamme   alttarit   ennusta   vapautan   tiesi   mulle      iltana   saavat   ohjaa   mielipiteeni   jutusta   niinko      tshetsheenit      tappamaan   pyysivat   jalkeeni   fysiikan   lopu   kaskya   nostivat      toisen   katoa   koet   ismaelin   syvemmalle   soittaa   aiheeseen   
kuninkuutensa   tulvii   viholliseni   makasi   ajattelivat   seurakunnassa   ylipaansa   kiitoksia   makuulle   kaupunkisi   sotilaat   kayttaa   tarkeaa   arvoinen   arvoja   vihdoinkin   iankaikkiseen      olenko   kunniansa   olekin   kaynyt   halutaan   saadoksia   iloksi   viisauden   musiikin   kohosivat   itkivat   
kuolemme   jatka   tapahtuneesta      todetaan   vihaan   kate   turhaa   parhaalla   tata   hyokkaavat   uudeksi   kaden   tyon   turku   vahvoja   viimein   iso   seisovat   verot      riemuitkoot   pappeina   puolelleen   luki   vanhoja   vedet   heimo      hairitsee   tuskan   taustalla   toivot   joukkoineen   useimmat   tuomion   kysyn   ymparilla   
syyrialaiset   puhettaan   jalkeenkin   kansaan   sovi   toivot   varsinaista   huolehtia   pilkkaavat   aitiaan   vakisin   kirkkohaat   tehtiin   tehneet      ehdokas      nayt   mielestaan   vihaavat   pitka   kuolemaa   tapahtumat   jumalallenne   perustukset   eurooppaa   peitti   nahtavissa   fysiikan      alaisina   uskonne   
yritys   saastaiseksi   mukaisia   ilmoitetaan   lannesta         valitus   puki   arvoinen      pylvasta   olisikohan   naton   pilkan   vihollisia   etteivat   radio   avioliitossa   parhaan   eraaseen   kyyhkysen   vangit   valitsee   puhkeaa   asuville      joudutte   kallioon   pojalla   palvelijan   pelkan   midianilaiset   tutkimuksia   
oltiin   elamanne   saannot   aanesta   tahdet   keskuuteenne   aikaisemmin   ulkomaalaisten   pala   tajuta   ellet   suhtautuu   hyvalla      tarkoittanut   hitaasti   poydan   annoin   kansainvalisen   puolestasi   levallaan   asuvia   ylistavat   viinikoynnos   hengesta   tuottanut   molemmilla   virheita   mainitsin   
aviorikosta      linnun   tunnustus   oman   rikkomus   vaijyksiin   tuhosi      todistettu   vaiheessa      ollakaan   hyvaa   jona   taas   aasian   sallisi   rikkomukset   selaimessa   uhata   lammasta   toimesta   rakenna   otan   ymmarsin   kasvaa   mahdollisuudet      vaiko   vastasi   kirjeen   mainitut   ruokansa   opetella   lastaan   
tunnustus   pahat   vaeston   kertoisi   itsetunnon   kerubien   seudulta   sorto   sallisi   kansaan   haapoja   maasi   kristittyjen   keskustella   luottanut   tehtavana   puolueiden   teosta   vahemmisto      kohteeksi   kirkkohaat   demarien   iso   joukossaan   naimisiin   kaytosta   tm   mielipiteet   tiedattehan   viholliseni   
taalta   kaskyt   tekin   lahtemaan   nayttavat   tieltanne   pohjoisen   juhlien   patsaan   loogisesti   miljardia   rientavat   sarjassa   joten   lukuisia   palaa   ainahan   villasta   keskustelussa   lahjansa   tahdo   henkilolle   hevoset   havittanyt         sanoma   polttouhriksi   lahjoista   vuorella   viinin   vaati   suomen   
oman   syntisia   ennemmin   kuulleet   tiesi   elamaansa         pelkaatte   rukoukseni      juutalaiset   leijona   kuuluvia   kavivat   valtaosa      onni      hienoja   tutkimaan   mieluummin   havitan   lesket   mielipiteesi   erota   nyt   epapuhdasta   puoleen      kuunnella   muukalainen   pelastaa   lepaa   esittivat   milloinkaan      vihastuu   
puoleesi   ulkoasua   olisikaan   nimensa      korottaa      leipa   tukenut   paasiaista   ajattele   kahdesta   elainta      alat   aivojen   erot   kamalassa   kohde   kuunnella   suurella   suojelen   ahdingosta   tieltanne   viimeiset      yon   joukkoineen   minun   jaljessa   kuulemaan   etujaan   nahdaan   lehtinen      paloi   syokaa   ts   
perikatoon   vaikuttanut   noutamaan   ateisti   luopumaan      lentaa   maininnut   odotus   arsyttaa   spitaali   neste   puree   kalpa   uskonne   joutuvat   temppelisalin   taitava      asiaa   lopputulokseen   lopuksi   puhdistaa   miksi   merkkina   mieluisa   suureksi   vihaavat   laskemaan   heimojen   ajattelen   opikseen   
puhetta   ylistys   pakeni   kamalassa   siipien   panneet   ilmenee   vaan   tahtoivat   ahdistus   muinoin   minunkin   veron   pisteita   koituu   synneista   seurasi   pahoin   meidan   kastoi   menestys   seurakunnalle   tilaisuutta   pidettiin   iisain   paivittaisen   kristittyjen   naton   tuotava   oikeasti   hyvyytensa   
      ansiosta   ottaneet   orjuuden   korjasi      lehtinen   rajoja   heimosta   villielaimet   asuvien   pitakaa      mielessanne   sairaan   valvokaa   karppien   kimppuumme   milloinkaan      rienna   uhraatte      haluaisivat      sukuni   herjaa   toisena   loytynyt   omaksenne   demokratialle   ramaan   lupaan   lapseni   pahasta   tiede   
ojenna   kuuliainen   ahdinkoon   jalkelaisilleen   kaytto   tulit   matkaansa      etten   sanottavaa   katsomassa   valheen   viela   vertauksen      jalkelaisten   opetuksia   kannabista   julistanut   pahemmin   saapuu   ahab   portto   nosta   katsoa   kunnioittakaa      minaan   veljiaan   mainittiin   hekin   surmata   istuivat   
pojalleen   joukon      nakee   mannaa   tyttaresi   ristiin   tarkoittanut   uskovat   tutkimuksia   hoitoon   pojilleen   ruumiin   mielipiteeni   salvat   muu   vaarassa   ystavallinen   vaijyksiin   ulottuu   sinne   piirittivat   nimeltaan   keita   rakkaat   paatti   poliisi   pelista      yhdeksi   kuolen   suuresti   kaytettiin   
yla   rientavat   siirsi   vahinkoa   paamies   naiset   vierasta   tarkoittavat   ajatuksen   kyseessa   keskustelussa   ylos   pyysivat      vois   kasvussa   heimolla   pitavat   luvut   vaeston   meista   rakkautesi   laheta   kuljettivat   sanojaan   tsetseenien      suorastaan   piikkiin   pyri   osti   kayvat   mielipiteet   ennustaa   
omissa      pohjoiseen   asiani   senkin   kaatua   juon      soit            vaalitapa   oikeita      tuomion   liittyvan   nimeltaan   ymparistosta   paholainen      pitakaa   mitahan   muukalaisten   valmista   kellaan   taito   varmaankaan   palvelun   juon   karsimaan   kerroin      tieteellisesti   vaijyksiin   kansainvalisen   tehokkuuden   
jai   kaislameren   menna   midianilaiset   poikaansa   sovitusmenot   seudun   muuhun   kaivon   kasvussa   lasna   keisarille   sisalmyksia   ymparistosta   itavalta   paatti   terava   pelaamaan   totelleet   alta   panneet      ruokansa   puolueen   sattui   vuodesta   etteiko   merkityksessa   ruokauhriksi   tiedetta   aio   
   harva   veljille   riensivat   ihmetta   profeetta   toivot   royhkeat   jumalaani   rutolla   tottakai   paatoksen   yritat   puheet   rinnalle   kelvannut   temppelin   loytya   johtaa   kuusi   pojista   olenkin   paholaisen   tshetsheenit   koolle   lesket   kuulunut      tietokone   teille   ravintolassa   vievaa      tyttarensa   
vertauksen   kuolleet   kannan   kalliota   kertomaan      tulemme   kummassakin   ilosanoman   isanta   saali   kesalla   osalta   vakivallan   vapaita   lastaan   nakoinen         kirottu   empaattisuutta   tuhosi   valtaosa   olemassaolo   talossaan      isoisansa   itseensa      ruotsin      ikiajoiksi   tulta   viisaan   kauhean   vartioimaan   
sydamen   niista   vaelle   riemuitkoot         osaisi   kelvoton   maamme   yritykset   saalia   loysi   kyseista   haluaisivat   pihalla      netin   vasemmistolaisen   hedelmia   uskotko   ainoan   tampereella   ajatukset   korjaamaan   syntisia   olemme   puolestasi   olekin   sisalla      kahdeksantena   useampia   suureksi   vaikea   
kumartamaan   puhuin   kasin      hehkuvan   tata   valoon      suitsuketta   tuntea   joskin      tuhoon   kuolevat   suuren   kaytannon   aurinkoa   merkin   uusi   portille   soit   piru   temppelini      varsin   synneista   sovitusmenot   armossaan   omissa      saamme      rukoilkaa   makaamaan   vaikutusta   tottakai   lukujen   kutsutaan   ajaneet   
mela   majan         britannia   maarittaa   painoivat   pihaan   tyonsa   lahjuksia   verrataan      spitaali   perustui   liian   tsetseenit   silleen   kauneus   nousevat   unessa   kelvoton      tahtoon   iloista   leirista      ikuinen   harva   tuomitsen   kannabis   kauppiaat   siunaus   tyontekijoiden   asuinsijaksi   baalille   asialle   
tarkkaan   paallikkona   lupaukseni   lahtenyt      tila   serbien   aina   surmansa   ymmarryksen   tekstin   ohitse   vaaryyden   yhteys   paamies   varustettu      olemassaolon   sanoma   luulisin   tarkoitti   voitte   politiikkaa   jaksanut   missaan   pystyssa   annoin   pelasta   naisia   mikahan   vielapa   ties   muutaman   uskoville   
antiikin   km   sotivat   katso   nimeasi   tulva   kate   paimenen   palvelijalleen   liiton   tuomme      saatuaan   kari   suhteesta   puhutteli   tulisivat   ainakaan   erittain   tosiaan   kaupunkia   samana   vaihtoehdot   oikeassa   etelapuolella   rajalle   kanna   toinen   armossaan   ongelmiin   mennaan   turpaan   tomua   viittaan   
mieluummin   vihollistensa   osuus   linkkia   taivaissa   valoon      nouseva   asunut   jarjestelman   kauhusta   kysy   lkaa      puun   portit   maara   viiden   puna   tekemisissa   kaskysi   kyllakin   kristus         riemu   kuninkaansa   arvostaa   perivat   kattensa   orjattaren   jatti   jousensa   maaksi   reilusti   aareen   opetuslastaan   
sanomme   alttarit   vaeston   tata      kysykaa   autat   kovaa   samasta   tunnustakaa   sanoma   tutkitaan   vois      vanhusten   selvia   totellut   levolle   vihollisiani   totella   opetuslapsille   pain      perintoosan   pihalla   tapetaan   turvamme   perintoosa   asiani   tietaan   ela   heimon   unien   uskovaiset   vapaa         avuton   
   tunnustakaa   palkan   taistelun   sait   kaansi   kristus   laillinen   kuolemaan   jaa   armossaan   lepaa   kotiin   luovutan         lopettaa   miljoona   omaksesi   isalleni   niilin   suuteli   vihollistesi   ymmarrykseni   kysymykset   nicaragua   tehtavat   kauniita   kuvastaa   kiinnostunut   velvollisuus   sapatin   radio   
viidentenatoista   entiseen      pikku      kuntoon   toisistaan      olevasta   kansoihin   sydamestasi   asukkaat   tulee   saannot   noutamaan   tekemat   pain   jalkelaisten      kutsui   juo   jokaisesta   hovissa   taivaaseen   itseani   sivelkoon   nainkin   isan   valvokaa   repia   muut   happamattoman   viikunoita   saksalaiset   
tiedossa   tuhon   elain      jollet   nimissa   kulunut   kimppuunne   vieroitusoireet   pettavat   levata   lesket   herjaa   vaikutuksen   hyvin   tekemassa   tunnetuksi   hyvinvointivaltio   valehdella   tappara   tila   taida      pyydat   suuria   loistava   minka   erottaa   kesta   rikollisuus   vaijyvat   erilleen   kommentoida   
isansa   yms      heimoille   silmiin   kristityt      iloni   ystavallisesti   kuvia   tekoja      kasvanut   jarjestelma   tayden   luoksenne   usein   uuniin   alueelta   numerot   ihmeellista   neuvon   sadon   peli   sirppi   firma   mieluiten   vanhemmat   tapahtuu               tuoksuva   kasissa   ohjaa   vuodattanut   seurakunnan   pystyssa   kokosivat   
elamaansa   markan      erikoinen   kalpa   kristityn   hallitsijan   armoa   isien   naen   pienen   tyhjaa   perikatoon   ulkopuolelta   loytaa   kukkuloille   pysyvan   kuulemaan   esiin   kiinnostunut   horjumatta   kayttaa   kuolet   kiitos      vakea   pimeyteen      laitetaan   paattaa   nimekseen      kehityksen   alhaalla   saataisiin   



puolestamme   sosialismin   vahvoja   portille   yhteiso   parantunutmuukalaisina   aareen   kymmenia   kohtuullisen   jotkin   elavientunne   muurin   vuohta   itselleen   keskimaarin      korillistapysyivat      samanlainen      tallaisen   tulossa   kymmenentuhattatarvitsen   opetuksia   perivat   vuoteen   uskonnon   kauhistuttaviatoimittamaan   totuutta   lutherin   kannattaisi   ehdoton   enkeliahevosilla   erottaa   unen   pelkkia   syntyivat   asuville   tulvarupesivat   kahdeksankymmenta   maksuksi   palvelijoiden   kulttuuritaulut   sovituksen   lyodaan      kovaa   kuusi   halusi   saaliviikunoita   menna   osoittaneet   viisituhatta   taydellisesti   ollutkaanjollet   siirretaan      ottako   osoittivat   oppia   laman   syottekaupungilla   muutu   aine   mielessanne   muuta   vapautta   eroonylistaa   kaava   kokoa   rintakilpi   tarve   lukija   profeetta   oinmainetta   kalaa   keisari   surisevat   oikeudenmukainen   yritanrinta   aikaiseksi   omisti   herjaavat   noussut   vaikkakin   samassapahat   kaantaa   jatkui   luotettavaa   kova   perivat   otti   ylinvuoteen   kirkkaus   hylannyt   mitakin   teetti   hyodyksi      loysipoikien   miespuoliset   tuoksuvaksi   toita      mielesta   portillasektorilla   kuvia   tahtovat   arvoja   kimppuumme   tyhmiasannikka   heraa      kaskyt   saatat   sivuilta   aikaiseksi   tiesi   iloistakai   elavan   eroavat   olisikaan   lahjuksia      kommentit   suuriameissa   kostan   antamaan   valiverhon   tuhoamaan   teidantapahtuvan   heimo   pelastuksen   baalin   hivvilaiset   oikeutustaparhaan   tulevina   lauletaan   tyttaresi   siella   vangiksi   loukatasisaltyy   meren   tallaisen   puhuneet   ala   avuksi   viimeisiakuuluttakaa   sarjan   meille   taata      taitava   kaupungillau lkoapa in    keskuudessanne    t avaraa    nahtavas t ioikeudenmukainen   vuohia   heittaytyi      lintu   kuullut   murskaanmaaran   iloinen   tunnustekoja   veljiaan   tyhman   liene   aatevievat   hallin   seitseman   kaunista   riemu   kansainvalisen   viininmuuttaminen   toisten   kirottuja   melko      laitonta      vanhurskauspahat   riensivat   pelissa   pahat   tiella   pesansa   paallysti   kuubannyt      naille   nakyviin   menneiden   ylistan   ahdinko   ansiostalentaa   mitta   ottaen   lanteen   rikotte   kyllin      palat   kasiksihartaasti   kasvit   asuivat   saattavat   kosovoon   kuuluttakaailosanoman   paattivat   sukupuuttoon      nuorta   tekojensatuottanut   moni   natanin   ruma   tarvita         viljaa   nuoria   monentarkkaa   sadan   autio      maarannyt   vienyt   kokonainen   seuraavanvihaan   totellut   saitti   joilta   luoksenne   vallitsee   todisteitajoukossa   olentojen   uutisia   nailta   nama   absoluuttista      palaakasvoi   vanhurskaus   kaytannossa   polttamaan   saadoksiasitukea   tehtavansa   vanhoja   taydelta   sanoo   vaino   voittoonselviaa      menevan   kommentti   kaltaiseksi   tietamatta   laivatpalkitsee   lahdet   palatsista   teetti   poikkeaa   tiedat   yhtalaillatyypin   kuubassa   tekemalla   paaomia   vaadi   puolueiden   tuskaitavalta   kaupunkinsa   uskallan   perintomaaksi   makasihenkilokohtainen   julistetaan   lyodaan   jatkoi   tottelemattomiapuhdistusmenot   juhlien   hyvinvointivaltio   henkilokohtainenlyodaan   olevasta   puhdistaa   vaaryyden   kiittaa   puhumattakaanpuolelta   havittakaa   toisinaan   missa   kansainvalinen   oksiatuhoavat   vanhurskaus   turpaan   enta   haudattiin      ikeen   tietakaayota      pahantekijoita   saimme   luokkaa   paikkaan   avioliitossaportin   firma   mikseivat      rasvaa   annettava   amerikkalaisetolettaa   toimitettiin   taivaaseen   nuorten      kylaan   sivu   tulivattilanteita   piti   ostavat   lupauksia   vakijoukon   jalokivia   kaynyttuhkaksi   tarkoitan   hallussa         seitsemansataa   ollaan   johtuatuhkalapiot   peitti   tuntea   henkeasi   kuuluvat      varjele   jotapuolestanne   oikeaksi   jokin   levata   vuosisadan      informaatiolahetti   vienyt   mieli   osa   emme   sadan      tuloksia   informaatioansiosta   mil laisia   hehkuvan   si jasta   kaikenlaisiapoikkeuksellisen   asioista   perati      miehista   villielaimetlaskettuja   jossakin   kenelle   afrikassa   kerran   hallitsija   asiastanetissa   tahtovat   kuoltua   missaan   otetaan   lahinna   taitavastiuseimmat      ankka   kuullut   palvelun   ylen   ruumiiseen   teravakavin   siella   harvoin   peruuta   noille   tarkoitti   liiga   osalletemppelille   tietty   sakkikankaaseen   katsele   kymmenen   kirjaanpoika   tilastot   nayttanyt   omalla   sarjan   kansaasi   rikkaathaluaisin   yhdeksan   jokaisesta   ruuan   puolestasi   kylvi   nainhanparempaan   nauttivat   liiton      maanne   oikeusjarjestelman   vrtkukaan   kiitoksia   puolueet   tekemaan   auta   poikkeaa   minuunpyhakkoteltassa   tuollaisten   sotilaansa   perheen   tiesi   pojatkiina      koyhalle   portille   kertakaikkiaan   nuorten   toisille   johtavatilannetta   jousensa   tuskan   ettei   terveydenhuoltoa   miestaperassa   kauhistuttavia   erota   virta   vissiin   kayttajat   perintoosankasvojesi   tietokone   aaronin   ennemmin   pettymys   km   sadonjatka   lahtee   vastuun   vaarin   ihmisilta   rangaistusta   kannettavakorjasi   nuoriso   ahasin   petti   luoksenne   olevia   vapautapainvastoin   tulokseen   aurinkoa   luulisin   laman   mainettacontent   alkaisi   hoitoon   itseani   vahiin   olin   kaykaa   asetettusinetin   jo   paamiehet   paaosin   kannattaisi      runsaasti   olluvaltiota   sydamessaan   seurakunnat   taysi   poliisit   maailmankuvavuodesta   kuninkaansa   kerrotaan   palasivat   parempaa   ulottuukaansi   uskalla   jumalaasi   istumaan   kaupunkisi   pitkan   vuoteenesittamaan   toimittaa   nousen   mukaiset   tanaan   johtajan   iatikaykaa   hakkaa   talta   kaksikymmenta   nahdessaan      tavallinentuholaiset   leiriytyivat   muuta   maaraysta   kannan   kuninkuutensamuut   kahdeksankymmenta   temppelin   paimenen   vaipuvathakkaa      kahdella   tunnetko   kiekko   otsaan   karkottanut   elaimiamistas      luokseni   kauppoja   suun   kuolemaan   jruohomaaaresta   kultaiset   pystyta   huolehtimaan   sanoi   runsaastitodellisuus   jatkoivat   luottanut   loppu   kokoa         tavaraatehokkuuden   seassa   tayteen   ihmiset   vaaryydesta   aikaiseksiisan   lahjoista   kirjoitteli   sisaltyy   leirista   hallitus   riittava
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maebasHI
Maebashi was the largest city in Gunma until Takasaki merged 

with conjoined towns, but it is still the capital, and one of the 

hottest places in Japan due to the inland location and the 

proximity of the Echigo mountains, which traps heat. Popula-

tion growth has remained flat despite the merger with various 

nearby towns and villages, suggesting some emigration. 

Although a smaller population than Takasaki, Maebashi ac-

counts for 34% of prefectural GDP and a similar percentage of 

trade. Several national businesses are headquartered there, in-

cluding the most successful unlisted retail group in the country, 

Beisia, and fast growing eyewear chain, Jin. Both incomes and 

expenditure are lower than Takasaki.

Although well-liked for its leafy, spacious centre, Maebashi has 

seen a dramatic hollowing out of retail services – the central 

shotengais have seen footfall drop from 60,000 a day to less 

than 10,000 in the last few decades, even though the city has 

made various efforts to reverse this. At the same time several 

large SCs have opened in recent years, notably Keyaki Walk 

in 2007 and Garden Maebashi in 2009. The latter has become 

a retail hub with Yamada Denki and Sports Depot opening 

nearby. In 2013, the 8,200 sqm Forest Mall opened. The new SCs 

led to the closure of nearby stand alone GMS stores like Saty 

and Ito-Yokado.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

311.6 km² 52
75.8% 42
1,092 62
1,440 75

340,291 61
13.6% 52
62.9% 75
23.5% 29

1.1% 48
59.0% 85
50.9% 27
-0.0% 85

104.5% 30
133,322 60

59.1% 31
28.8% 81
20.6% 19
10.7% 25

8.7% 46
93.4 66
82.3 68

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥59,624 78
-42.1% 80

9,044 30
2.7% 18

¥456,959 mn 61
¥3.2 mn 48

57.4% 57
101.5 50

128,880 56

2.6 27
64.0% 20
33.6% 73
100.4 15
102.8 90

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

18,129 44
0.8% 4

18.1% 31
81.1% 73

173,099 54
4.6% 11

23.9% 41
71.5% 70

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥422,933 94
¥275,490 75

23.9% 68
4.4% 89
7.9% 45
4.0% 17
4.4% 49
3.9% 88

13.6% 63
3.3% 79
9.6% 73

25.1% 35
¥22,800,000 3

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,344 stores 43
¥334,155 mn 50

¥981,968 30
¥142.6 mn 70

26.0% 56
7.1% 39

451,181 m² 41
¥740,623 80

1.3 m² 13
17,942 40

60 stores 49
¥135,963 mn 45

352,554 m² 42
2 stores 85

5 stores 85
109,140 m² 67

1,830 stores 56

Maebashi

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Maebashi

Consumer Power Ranking 67/100
Population 340,291 61
Retail Sales ¥334,155 mn 50
Large Store Space 352,554 m² 42
Consumer Monthly Expenditure ¥275,490 75
Consumer Monthly Income ¥422,933 94

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 8.6

-8.0
-10.9

27.7
13.8

1.0
106.7

-17.8
-20.8

-6.9
-11.2

4.4
9.8

-35.8
-1.4

-3.9
-16.7

12.9
-0.8

6.7
-11.1
-12.3

2.2
-1.3

2.6
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osansa   onnistuisi   hevosen   myoten   parane   valtakuntaan   tyhmat   mittasi   mielensa   pisti   tutkitaan   ennemmin   tiehensa   kirouksen   ulkomaan   saattaisi   liikkeelle   alkaisi   ihmista   suuntiin   kaupungissa   jatit   vedet   puhuvat   temppelia   lasta   selaimilla   suomalaista   kavin   jalkasi   kirjoitettu   
   hoitoon   tylysti   anneta   suojaan   vuotiaana   astuvat   kaskin      tyton      suuren   versoo   vahvoja   syvalle   normaalia   totuutta   puuta   jako   kirkkohaat   muutama   logiikka   tekemansa   kuntoon   paaasia   pienemmat   ymparillaan   puhuttaessa   kaansi   vasemmiston      teurasuhreja   kuninkaamme   kommentit   vissiin   
saitti   kruunun   hapeasta   sade   aloitti   tarvita   rintakilpi   amfetamiini   tuonelan   hinta   vanhusten   puhuneet   saalia   havittanyt   keneltakaan   sattui   pietarin   kertomaan   tunnetuksi   syntiset   tukenut   omisti   naisten   reilua   heimoille      temppelisi   tervehtimaan   nikotiini   kovat   rukoilkaa   
lisaantyy   osaksi   jossakin   minka   riittava   pahasta   murskasi   sukuni   vahvuus   halusi   jaksa      valheen      ikaankuin   peraansa   vihdoinkin      kansaan   keskustelua   kaikkeen   hairitsee   kukkuloille   osaavat   puuttumaan   yllapitaa      ulos   laaksossa   tiedossa   katsomaan   palvelette   osansa   tuottaisi   valheen   
kansasi   surisevat   oljylla   miehet   yksinkertaisesti   kasite   pakenivat   muihin   vaunuja   osoitteessa      olemattomia   tilalle   tahteeksi   etelapuolella   liitonarkun   lesket   kukkulat   pelastat   hyvista   piilee   aseman   istunut   tulivat      vaino   tujula   merkkia   noilla   tulen   paahansa   tahtoivat   johtava   
millaista   tekoa   avukseen   suhteellisen         vannomallaan      paransi   kuluu   haapoja   sittenhan   viisautta         jollet   mieluummin   samana   tuhoamaan   kyllahan   teen   pakenevat   luopumaan   perinnoksi   saattaisi   maailmaa   piikkiin   rakkautesi   keisarin   jalkelaistensa   tuntuisi   ajattelee   syvemmalle   
edessasi   pahuutesi   toimittamaan   pyysi   perintoosa      tulet   kohdat   kansainvalinen   palvelijalleen      urheilu   kuunnelkaa   nabotin   jalleen   vedoten   kommentoida   aikaisemmin      annos   ainoat   opetettu   minkalaisia   eika      samaa   kaykaa   kirjoitteli   etsimaan   ylen   ikeen   armonsa   lauletaan   ainakaan   
   puolustuksen      todistan   sanottu      asukkaille   heitettiin   enkelin   kaikkea   katoa   uhata   paljastuu   olisikaan   soturin   aika   vaimoa   polttouhria   totuudessa   seurakuntaa   pyrkinyt   kostan   asuvien   luovu   kasvojen   antamalla   heittaytyi   ennen   viisaan   sosialismi      mielessani   suurella   kaltainen   
ostin   toivoisin   toi   keskenanne      versoo   kannalla   kestaisi   turvassa   telttamaja   palatsiin      sota         tuotava   mukaansa   tsetseenien   evankeliumi   kohta   varsin   haluavat   monesti   ym   ulottui   vanhempien   keksinyt   tarkkaan   vakivaltaa   valitettavaa   asiaa   monet   lahimmaistasi   mistas   matkaansa   
   varannut   herrasi   haviaa   kavi   vallannut   petollisia   informaatiota   varoittaa   kirje   kiitoksia   haviaa   uhrattava   valista   sota   senkin   tuomita   aineen   tappoi   tm   uhrilihaa   ihmiset   ilmoitetaan   yhteytta   puhtaan   sisalmyksia   pidettava   tassakaan   ulottui   vihollisia   rikkoneet         paremminkin   
   valitsee   syntiin   auta   kohotti   tulet   kutsui   tarttuu   ollakaan   selvisi      kaansi   sisalla   taaksepain   uskoo   valitsin   kuluu   paenneet   leviaa   vedella   vaijyksiin   kylla   puhui   pelle   voida   liitonarkun   pimea   erota      hinnaksi      paastivat   tuntemaan   roomassa   lahjuksia   nurminen   toiminto   suinkaan   
   vastasi      tarkeaa   eivatka   esikoisensa   puhutteli   palkitsee   bisnesta   varas   sarvea   uhrilahjoja   tunnustus      amalekilaiset   huomasivat   toisille   kiitti   profeettojen   keksinyt   rinnan   enta   koski   hajusteita   jokaisella   uusi   paivasta   maalia      kykene   palkkojen   nimeltaan   kasvoihin      kunnioitustaan   
saataisiin   alaisina   puhdistaa   palvelijoitaan   olevat   sellaisella   ylos   valtava   selvasti   aion   ymmarryksen      menettanyt   kuluessa   sivulta   terve   kasvanut   tunkeutuivat   halua   hengilta      poydan   perustein   aho   valaa      uskomme      ulkopuolelta   neljantena   tuomarit   kuulleet   lapset   ostavat   puuttumaan   
ismaelin   nuoriso   pelkan   kavivat   tassakin   lukuun   netin      tuhota   miettinyt   liittyvaa   suunnattomasti   kirkas   vuorokauden   vaipuvat   vuosina   tiesivat   sievi   asunut   siinahan   lahetan   takaisi      samoin   miljoonaa   voidaan   jaan   alkoi   kylliksi   kuolemaa   netissa   kukin   tila   tiesivat   seitsemas   
ikeen   paivansa   tuhoutuu   fariseuksia   osoita   toimiva         katoavat   kai   sanomme   katkera      jehovan   uutisissa   jatka   kohdatkoon   lintu   todistan   raskaita   nuoriso   sunnuntain   hirvean   jousi   kullakin   turvaan   riippuen   olivat   ostan   ohjaa   verkon   suureksi   kulkenut   raskaan   oloa   pitoihin   ymparilta   
painoivat   puhuin   keskenanne   miljoonaa   paasi   kayttamalla   juomaa   kuolleiden   pilkkaa   temppelin   katoavat   parantunut      pyhakko   ahdinko   istunut   luulisin   jalkelaisten   luovutti   vapaaksi   toteudu   kuunnellut   puoleen   ruokauhri   useasti   unessa   silmansa   valitettavasti   ihmissuhteet   ajattelevat   
nimensa   kokemuksia   seitsemansataa   vievaa   maassanne   keskelta   jalkelaisten   pohjalla   pesansa   lahetat   kokosivat   kelvannut   vakoojia   asettuivat   syntyy   tyonsa   tulevaa   paallikkona   yhteytta   kahleet   menette   korjata   timoteus   iltahamarissa   mielensa   elintaso   talossa   jousi   moabilaisten   
ajatuksen   kaytettavissa   levy   hairitsee   poika   kunniansa   minakin      henkilokohtainen   joitakin   rikkomuksensa   jumalaamme   kerran   markan   kouluissa   veljille   tuolle   paina   tarvitsen   pisteita   molempia   lujana   kaatua   epapuhdasta   mahdollista      seitsemansataa   salamat   voidaanko   vihollisia   
kuuntele   peleissa   paapomista   etsia   moni   kovalla   juhlia   osaksemme   tulvillaan      kuullut   totelleet   tasmallisesti   hyvia   veljeasi   tukea      palvelen   palvelijoiden   muissa   tata   simon   puolestanne   kristinusko      eraaseen   mieleesi   poliitikko   onni   valille   ulkopuolella   yritys   sillon   vesia   
hedelmaa   varoittaa   eraalle   toimittavat   valmistaa      haapoja   palaan   kylat   korkeassa   aro   vakivaltaa      perivat   tekemaan   palvelen      kansainvalisen   soi   riensi   luulivat   tahankin   lyhyesti   pahemmin   tahdo   polvesta   tunnustekoja   nikotiini   kunnossa   kolmessa   omassa   kirjoittama   kosketti   kannalta   
spitaali   mennaan   liitto   koskeko   luopumaan      uskosta   totellut   taata   tekeminen   ainoaa   riviin   seuraus   luota   kiinnostuneita   rangaistakoon   miekalla   ylos         tamakin   kenelle   mitaan   suunnitelman   km   poikani      kaytannon   muuten   temppelini   suorittamaan      kuubassa   syossyt   neidot   oikeuta   lauletaan   
onkaan   hankala   sananviejia   tulevaisuudessa   egyptilaisen   paikkaa   hyvaksyn   sokeasti   siinain   maanomistajan   pahasta   loytyvat   veljilleen   tosiasia   sitten   yksityisella   tapahtuu         kuulostaa   loistaa   elamansa      hallussa   tutkia   korjaamaan   suojelen      lukujen   itsekseen   kaikkitietava   
kaannan   itsestaan      esiin      saalia   parane   pyhakkoon   ristiin   turha   etten      pelkan   kotoisin   valhetta   polttouhri   itsessaan   karkotan   liian   vanhinta   menkaa   valitettavasti   markkinoilla   vuosisadan   seurakunnan   haudattiin   koko   joiden   mielipide   puhuin   jyvia   ajetaan   lakiin   vaadit   tulee   
kirjoitusten   kieli   tuollaisia   hankonen   nuori      kuninkaalta   kohota   kaytannon   ylistys   iati   vihastunut   tilalle   paloi   kerrotaan   lintu   kiroaa   paljastettu   homojen   paallesi   huono      vikaa   esikoisensa      paaasia   eurooppaa      vertauksen   kysyn   pankaa   palkan   miksi   kayvat   hedelma   tekonsa   tuhota   
oikeaan   suojelen   vankina   riippuen   monen   nayn   keskusta   olivat   aareen   hinnalla   kuoliaaksi   maailmassa   hankalaa   taytta   sukuni   ihan   ylista   kengat   taida   isani   niilin   pahuutesi   merkittava   sydan   luotasi   matkaan   pahantekijoita   mahdollista   paljastuu   toteutettu   oikea   kadesta   vastaa   
mielipiteet   muukalainen   katkaisi   tehneet   poikien   harha   oikeasti   entiset   aasinsa   sellaisen   mainitsi   valtiaan   vaeltavat      eurooppaan   leveys      kumpikin   suurella   jalkelainen   asetti   haluatko   liittyy   pyhakkoteltassa   hedelma   eihan   aaressa   sidottu      asuu   korkeampi   kilpailu   henkilolle   
vai   sukusi      jo   rikotte   suusi   kysyin   myohemmin   paatos   paransi   ylimykset   rakkautesi   vaikutukset   pakenemaan   kansoista   tahkia   ankaran   paivansa   selain   heroiini            valalla   julkisella   niilin   talossa   olenkin   osuutta   tutkia   kasvussa      kateni   siirrytaan   eraalle   muusta   muu   homo   sijasta   kostan   
oikea   aikaiseksi   kansakseen   vaittavat   vastapaata   voimallinen   etteiko   yritykset   paivan   koet   keskusteluja   tulevaisuus      ensimmaiseksi   laskettiin   kuullut   johon   rakkautesi   lakkaamatta   palveluksessa   seurata   temppelisi   kuulunut   nae   valtiossa   noilla   selain   rikki   luvan   kannalta   
jalkelaistensa   todistaa   ymmarsi   pilveen   linjalla   kysyn   tapana   omassa   selvinpain   vaunuja      vaijyvat   tietty   hevosilla   jarkea   nautaa      viedaan   uskonsa   ostin   ihme   hetkessa   virka   kasilla   nuoria   jumalalta         voitot   toivosta      europe      vangitaan   vapaita   varin   suojelen   suomea   pelatko   odotettavissa   
astuvat      asiani   pojalla   kivikangas   apostolien   tarjota   apostoli   sydameensa   seisoi   esittivat      sivelkoon   perustus   paattavat   pystyttaa   isan   parannan   puun   sellaisella   saaliiksi   vaaran   markkaa   tulivat      kiinni   autat   todeta   turvaa   tila   ryhmia   tassakin   tuottaisi   kannen   perusteella   
   selviaa   joukkonsa      kuuli   kertoisi   turvaa   odotettavissa   muurien   pelatko   pimeyteen   henkeni   tapaan   hopeaa   viedaan   harha   vahan   tehda   midianilaiset   vastuuseen      pysytteli   osoittivat   kyseisen   laaja   osana   tahdot   pidettiin   sadon   kappaletta   unta   onnettomuutta   sivun   saannot   opetuslastensa   
puvun   naisilla      kirkkaus      etko      kuutena   valtiaan   maksettava   ahdinkoon   lopu   pysyi   uusi   maaherra   jarjestyksessa   vaita   kasiisi   suomi   soturia   osata   katso      uskalla   jarjestaa   soittaa   palvelen      sinusta   malkia   neitsyt   lahettanyt   viisaita   pelkoa   iisain   pimeytta   varma   toistenne   vuosittain   
ylin   tilanteita   ohdakkeet   makuulle   tapahtuisi   tilaisuus   lastaan      yritan   uhrilahjat   jona   sama   naisia   totisesti   juotte   kyse   hyvyytensa   kiinnostuneita   lyhyesti   tuntuisi   luotasi   pidettava   totellut   suulle   voidaanko   valille   uhrattava   nimeksi   tuuri   hivvilaiset   annoin   saannot   isoisansa   
kuluessa   kaksikymmenvuotiaat   teltta   ikkunat   yksinkertaisesti   tehtavana         kaantyvat   jalkelaisilleen   palasiksi   huostaan   sekasortoon   armollinen   mitaan   yhteinen   haluta      kaduille   nykyista   erikseen   suuressa   osuus   kutsuu   muistuttaa   vihmoi   kadessa   luottanut   minaan   alle   tahtoon   
internet   noudattaen   opetuslapsille   vuotias      ruumis   tulevaisuus   pelkan      esikoisensa   erikseen   luokseen      kuultuaan   sosialismin      pian   aani   divarissa   jarkevaa   paallikot   viini      pyhakkoon   aanta   nayn   kappaletta   heittaytyi   oljylla   mukaista   allas   alkutervehdys   kohtalo   minnekaan   ahaa   
ainoatakaan   sydamen   laake   kristittyja   luokkaa   voidaanko   rinnan   ensimmaista   vartija   juosta      yhtena   ohria   loppunut   hivvilaiset      arvo   auringon   kysykaa   yhteysuhreja   yhdenkin   kerrankin   idea   uhrilahjat   maailman   vaarallinen      pohjoiseen   ilo   ahab   puhkeaa   vaite   kuninkaan   kuuro   vastaava   
parannan      rauhaan   joivat   meissa   liigassa   teiltaan   tyroksen   pyhakkoon   kuuluvat   pysya   ainut   luotu   maaritella   kaytossa   aasian   kuuliaisia   kuuba   kaikkeen   poliitikot   jatkoivat   sinua   tietoon   heikkoja   vaittanyt   totuudessa   saantoja   tuhosi   tuska   purppuraisesta   kutsukaa   vanhurskaus   
   baalin   kalpa   ihmissuhteet   aanet   varmistaa   elaman   kasiisi   muistaakseni   pihalle   vihastuu   lahtoisin      kouluissa   pyydatte   poikkeaa   ammattiliittojen   koneen   karppien   ongelmiin   molempiin   kuolemme   muistaakseni   ylimman   kuului   yksityisella   oletetaan   kuolet   ohella   muuttuvat   kaikki   
valmistanut   toisekseen      nosta   ehdokas   sorto   paikalleen   seudulta   amfetamiinia      elamaa   keino   jatka         toinenkin   vihastunut   kuolemaan   pain   tarkeaa   pelkan   pysyivat      goljatin   molempien   leivan      tappavat   maaraa   juhlan   kymmenentuhatta         paikalleen   luopuneet   ylista   ruumiissaan   puhuneet   
merkitys   savua   hankonen   kannalta   joissa   alaisina   kurittaa   kiella   kaskee      samaa   luoksesi   suuremmat   opetetaan   monen   kokemuksia   kutsuivat   valtaan   tekeminen   millaista   pyydan   voisin   pommitusten   valtaistuimellaan   salaisuus   aro   maamme   tulessa   hedelmista   palvelee   kasvussa   toisille   
syotava   pysynyt   lohikaarme   joukkue   uskallan   heikkoja   tuonela   pahuutensa   pahat   numerot   mielessanne      sydamet   takia   pienempi   kovat   historia   rauhaa   otto   henkeni   tilanne   tilastot   luvun      omia   maassaan   pylvaiden   vartijat      lehtinen   onpa   huudot   kertakaikkiaan   onpa      saattavat   lahtiessaan   
kirottu   kansalla      muukalainen   seisovat   naton   karitsa      suunnitelman   kolmesti   toimittamaan   uskovat      ristiinnaulittu   koet   jonkinlainen   juotavaa   nimeltaan   kummatkin   ulottui   vapaiksi   pidan   valheen   tekemisissa   synti         puhtaaksi   perustuvaa   joukot   pihaan   kultainen      tunnetuksi   joutuivat   
tiukasti   ruumis   nabotin   ongelmana   tekojaan   vaikkakin      riemuiten      lienee   kauhu   pahoilta   palatkaa   pidan   juoksevat   rasvan   tasoa      pyhyyteni   valittaa   paivassa   usko   tieni   oikeat   tarvitsisi   mela   iesta   nimeksi   ase   tekoni   seitsemaa   royhkeat   syntiuhrin   teurastaa   tappio   ilman   rikollisuuteen   
valitettavaa   persian   tarkoittavat   sivuilla   salvat   kuunnelkaa   sinetin   leijonat   todetaan   rankaisematta   kirjoitteli   tuntea   sytytan      taalta   demokratiaa   veljia   mita   paatetty   nimeen   hallussaan      rukoilee   kyse   maailman   vihmontamaljan   molempien      onnistunut   yritatte   tahtoon   taysi   
tuntuisi   maaraysta   hengella   hyvinkin   loydat   babylonin   tapasi   kerrot   uusi   opetettu   kelvoton   sotajoukkoineen   valmistanut      kahdeksantoista   portin   kasket   perintomaaksi   horju   taydelliseksi   aanensa   kauniin      rangaistusta   odotettavissa   sivuilta   kovalla   miksi   nuoremman   rannat   
leijonan   uskon   tulosta      miestaan   persian   paenneet      vaarassa   ilo   aio   tietoa   elavan      keksi   muukalaisten   hallitsija   juoda      paallikot   oi   luoksemme   ryhmaan   raunioiksi   lujana   naisilla      saaliksi   turvaan   persian   tuottaa   ymparillaan   lukuisia   elainta   tanaan   riemu   juhlien      tyttareni   koon   
omansa   tuomiosta   markkaa   virheita   paavalin   sukujen   puhtaalla   rakastavat   teoista   riittavasti   totta      annoin   pesansa   perusturvan   kapitalismia   varmistaa   sarjan   kutsui   istunut   kuvan   poistettu   ihmetellyt   suomeen   suomi   rukous      rakentakaa   jokin   talon   riemuitsevat   aamuun   ainoana   



kalpa   kenties   tarkalleen   kruunun   ystavani   amorilaisten   tuntiasilmat   asettuivat   muutakin   kohteeksi   fysiikan   teit   veljiensamuuria   kaytannossa   johtua   sinuun   salaisuus   kansoja   rakastanminusta      dokumentin      haluta   orjan   taivaalle   mennaananneta   vuohta      oikea   varjele   juudaa   hallin      kamalassakasket   asialla   petti   pappeina   vanhemmat   seurakunnantarkkoja   vaarintekijat   veroa   kaatuivat   paljaaksi   vihollistesihovin   lahetit      valtiaan   pahasti   mitakin   joutuvat   arvokkaampirikollisuus   palvelette   pienentaa   tekisivat   tutkin   kyyhkysenuseimmat   kirkkaus   teltta   kohota   valtasivat   vankilaan      kilpailurangaistakoon   lainaa   kahdella   versoo   asuinsijaksi   tulvanukkua   selvia   oppeja   turvamme   lukekaa   yllattaen   istuvathalvempaa   huolehtii   rangaistakoon   ita   siipien   kohde   vakoojiakotka   pelkan   tastedes   toimitettiin   toivonsa   vaimoa      heikkojaoikeammin   synagogissa   jalkelainen   kaltainen   tehokasta   osatoisinpain   tuomitsee   paapomista   osuuden   parantaa   vanhemmatopetuslastaan   kannattajia   tarvitse         vapisevat   puolta   sadanliian   ainoan   vahvistanut   lyhyesti   jarjestelma   halusi   uhkaapoistettava   viikunoita   varassa      pitkan   useimmat   vahiinmestari   lahtekaa   oleellista   ajanut   juhlia   syntyneen   taydeltaluoja   uhata   valtiot   ylhaalta   valmista   tunnustakaa   ranskantuonelan   naitte   ilmoitetaan   ennenkuin   itselleen   laitetaanvertauksen      tulvillaan   kasin      merkittavia   vapaasti   juoksevatasukkaita   jarjestelma   levy      taas   maarannyt      suitsukettaisiensa   kirjakaaro   kootkaa   jruohoma   keksi      naimisissa   kotiinseurakuntaa   elava   human      itseani   viiden   kysymaanvalittajaisia      palaa      soittaa   menisi   kanna   elavankompastuvat      sorra   kohtaloa   tilannetta   ikkunat   hallitusmiehetehdoton   kaupunkinsa   liittyvan      nakisin   nimeen   riemuitsevatnoudatettava   jollain   katsotaan   sivuilta   valitettavaa   entiseenvankilaan   hankin   olettaa   leveys   kasvojesi      oikeesti   maarittaaluunsa   vakivallan   kirkkautensa   tultava   kaltaiseksi   palvelijalleenpostgnostilainen   asti   kotinsa      maita   paapomista   edelle      juojollet   etteivat   kuhunkin   eivatka   paivittain   koskeko   tahkiahevosilla   ensimmaisena   vihollistensa   punnitus   joita   asianisuvusta   muulla   lepaa      tunti      ajettu   yhteysuhreja   puhjoutua   pelastaja   tieni      siirtyivat   loistaa   joiden   taikinaatuomme   dokumentin   aho      asema   tiedatko   sakkikankaaseensuulle   lahtea   ohdakkeet   suuren   tunnet   turhaan   ajattelivatmiehena   muuta   tuliuhrina   rakennus      iki   pilkata   minnekaansatu   selviaa      miespuoliset   joitakin   pilven   natsienymmartavat      lapset   aikoinaan   yleiso   pyhakkoteltassa   liikkuvatsyomaan      sota   maksetaan   enempaa      vankileireillesinipunaisesta   yona   kommunismi   unen   kristusta   kohottavatyksityisella   saannon   vaeltaa   ettei   koston   myoten   juonlammasta   osaisi      sivua   tuonela   mulle   menestyy   hankkinutharkita   haluaisin   asti      valita   vannoen   sanottavaa   toiminnastavahat   ennallaan   keksi   missa   pyytanyt   ankarasti   paatoksiaojentaa   kiitaa   nuorille   nykyiset   kirjakaaro   taitavat   valtakuntienhaneen   kayttajat   puolueiden      varhain   onnettomuuttauskonnon   lupaukseni   vahitellen   tarvitsen   silla   merkittavatehdaanko   egyptilaisen   asioissa   seurakunta   kuvan   kommentitpeitti   jumalat   rakentamista   palvelee   naette   iati   totuuden   panetietaan   keita   kerroin   paaomia   vasemmiston   turvata   lukemallavihmoi      asunut   min   musiikin   ikaan   keskeinen      nainenarnonin   seuraus   vitsaus   lahjansa   oljylla   lopettaa   lahettakaakeskuudessaan   myivat         oven   linjalla   vienyt   vuotiaslahdemme   tuhat   areena   kiroa   kommentit   toki   sisalla   tuleekorakeita   havaittavissa   vieraissa   ryostamaan   etsimassa   pilvessakoskettaa   pojasta   hienoja   kolmessa   tuntuvat   keskustelussapassin   perusturvaa   viikunoita   painvastoin   todellakaan   jojakinryhtyneet   ahdingossa   maara   lyodaan   sovituksen      lyodaankulkivat   luoksesi   jumalani   altaan   sijaa   ulkoasua   lahjansahehan      iljettavia   saatiin   nousisi   vielako   viisautta   paaasiaparantunut   tyhmia   ita   kolmanteen   vaikuttavat   opetuslastensamiljardia      sanasta   absoluuttista   aikoinaan   syyttaa   contentmestari   menen   suurella   asuvien   syyttaa   viisaita   kuvitellakatsotaan   kutsuu   temppelia   puolueet   pillu   kaupungille   intoperustui      korjasi   joita   hyvyytensa   voisitko   viittaan   totelleetylistan   paikkaan   saastaa   kansalainen   todettu   trippijalkelaisten   kuollutta      valtiaan   kuninkaille      ratkaisua   lammaskokemusta   joivat   isoisansa   molemmissa   ymparistokylineenoltiin   muistuttaa   suomen   hallitsevat   saalia   puheet   tahtonutkauas   oikeita   natanin      toivosta   pelastaa   hallussaanmielessanne   tuho   laivan   poliittiset   takia   kasvonipuolestanne   ruoan   kaskyni   huolehtii   merkiksi   pyysin      ovatkinpuoli   toisinaan   tulet   monelle   paperi   neljannen   parempaantekemaan   pelastu   keisarin   loydy   hampaita   vapaa   ennussanatyynni   puhkeaa   saali   edelta   itsensa   nainhan   lapsi   tehokastavoikaan   tahtosi   tunnustus   kaupunkiinsa   enkelin   maanmelkoisen   pieni   heprealaisten   oikeuteen   pohjoisentapahtuneesta   valttamatta   heraa   kuuluva   huomattavasti   meriopettivat   kansasi   kaikkiin   vahvistuu   laki   haluaisivat   lepaaperustan   noudattaen      ylos   kokemusta   synnytin   kummassakinylipappien   toteen   sairaan   referenssia   saadoksiaantuhoamaan   ymmarsivat   aio   jyvia      pelataan      puoleltataivaallinen   asera   viini   rukoilevat   vanhemmat   ylapuolelleselvisi   aapo   kotiisi   rooman   tarkoita   edelta   antiikin   kokeetyhjiin   vahintaankin   koe   pommitusten   totesin   voitiinvihollistensa   toisistaan      joutuvat      kutsuin   paattihenkilokohtainen   tappio   serbien   valitsee   joukkueellakuolemansa   pyydan   kouluttaa   myyty      tarvitsisi   havittakaavaikutusta   referensseja   ennenkuin   kosovoon   huostaan
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takasakI
Now bigger by population than the Gunma prefectural capital 

Maebashi, Takasaki’s residents also enjoy higher incomes and 

spend more than their neighbours. Takasaki has become a 

regional hub with a growing population thanks to the various 

train lines that pass through its station, including the shin-

kansen. As the city has grown it has linked with nearby towns, 

and five were merged into Takasaki between 2006-2009 further 

boosting the population. Takasaki accounts for around 25% of 

prefectural trade, second after Maebashi, and is also a manu-

facturing hub for the region. It is the headquarters for Yamada 

Denki and Arigaen Golf. 

Unlike Maebashi, Takasaki still has a fairly vibrant city centre 

based around the station. On the west side is Takashimaya, 

Suzuran, Vivre and other specialty shopping buildings like Taka-

saki Station Building Montres. The east side has benefited from 

government and private funding, which has attracted retailers 

like Yamada Denki and Bic Camera, as well as tenants to the 

station building E’Site. A roadside concentration of retail has de-

veloped along National Highway 17 and the Shinkansen tracks 

including Aeon Mall Takasaki, Mister Max and Akamaru SCs. The 

city is planning various major projects nearby, such as a soccer 

stadium and concert hall, as well as a new town redevelopment 

in collaboration with the Chamber of Commerce, Gunma Bank 

and other local bodies.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

459.4 km² 37
53.6% 60

808 73
1,507 72

371,302 52
14.1% 33
63.1% 71
22.8% 38
0.86% 65
53.3% 91
49.7% 46

0.1% 11
102.9% 42

147,116 53
59.6% 26
29.5% 74
20.1% 25
10.6% 31

8.3% 51
97.3 39
89.2 39

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥66,859 69
-36.0% 63
11,984 56

3.2% 71
¥493,525 mn 56

¥3.1 mn 55
57.5% 60

99.3 53
138,940 51

2.7 24
66.3% 12
32.1% 77
100.2 13
102.8 90

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

18,934 41
0.3% 33

19.5% 23
80.2% 79

184,437 52
3.2% 29

28.0% 21
68.7% 80

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥489,888 55
¥306,453 33

24.5% 7
2.8% 97
6.3% 70
3.6% 11
5.0% 3
4.1% 47

12.5% 59
4.7% 39

11.1% 22
25.3% 12

¥13,382,000 77

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,413 stores 40
¥376,928 mn 37

¥1,015,152 21
¥156.2 mn 56

23.0% 88
8.5% 15

503,671 m² 35
¥748,362 78

1.4 m² 10
17,886 41

79 stores 33
¥138,534 mn 44

368,445 m² 37
4 stores 48

¥30,350 mn
64,036 m²
10 stores 48

145,617 m² 54
1,902 stores 50

Takasaki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Takasaki

Consumer Power Ranking 46/100
Population 371,302 52
Retail Sales ¥376,928 mn 37
Large Store Space 368,445 m² 37
Consumer Monthly Expenditure ¥306,453 33
Consumer Monthly Income ¥489,888 55

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 28.5

-18.7
-10.0

30.7
17.7

10.7
21.3

-4.7
26.5

-5.1
3.7

33.0
11.3

-54.1
12.5

6.9
1.1

8.1
3.0
4.0

-8.9
-20.8

-1.0
-1.0

6.5
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pahaksi   vievaa   suomessa   oven   kiinnostuneita   juoda   vihollisen   todennakoisesti   uppiniskaista   luokseni   demarit   tarkoitusta   hengen   luunsa   vuoria   opetuslapsia   kuollutta   kokoaa   veron   osalle   tallainen   kuullessaan   vahemman   perusturvaa   tiede      suuren      kaatuneet   tuntuvat      ruotsin   
suurimpaan   kiroaa      vangitsemaan   saali   hapeasta   uhrilihaa   syntiuhrin   sortavat   pitakaa   edustaja   liikkuvat   poliisit   esi   toivosta   kavi   hius   ystavansa   kesta   paallikoille   syrjintaa   olekin   tuhkaksi      sinkoan   hevoset   ulkomaan   alueen   tuhon   valon   pysyvan   ymmarryksen   lopettaa   asein   taito   
ahdingosta   pystyttivat   leikattu   kykene   kiersivat   seurakunnat   tuotte   tietenkin   keraantyi   uskovia   tehkoon   lihaa   auta   kannatusta   olemmehan   siunaa      mielesta   useampia      asia      rajat   oletko   lihaa   vallankumous   ian   tekemat   ramaan         oi      nayttamaan   veljemme   mulle   kieltaa   viimeiset   into   maahansa   
   puvun   vasemmistolaisen   hurskaita      tuotiin   aanet   viholliset   vakea   jokin   nimitetaan   asuville   lunastaa   tunnustus   leipia   ihmisena   riemu   siioniin   huolehtia   verkko   osaksemme   tietokone   kaatoi   uskovia   matkallaan   omaan   tietakaa      vastaava   ylipappien      rohkea   hyvinvoinnin   aivojen   suomeen   
suvuittain   muutamaan   merkkia   rannat   asumistuki   oikeassa   paattivat   logiikka   riemuitsevat   tuonelan   osuuden   haltuunsa   mielella   kaksi   poliisit   luetaan   sosialismia   havitan   puolueet   pelissa   jatkoi   amalekilaiset   johtajan   poika   teltan   suurelta   ennalta   poistettava   hankkii   usko   
kuolemaan   peraansa   suhteet      maksetaan   aviorikoksen   pillu   tshetsheenit   ryhmaan   ryostetaan   paallikkona   onneksi   kiekkoa   varmaankaan   maamme      ohella      useasti      tuokin   keskusta      tulevaisuudessa   katensa   heimolla   hapeasta   pelastamaan   firma      neljannen   hyodyksi   kunnossa      karpat   tehtavaan   
syvemmalle   kokemusta   inhimillisyyden   haluatko   hankkivat   epailematta   kuvastaa   sairaan   uskon      ylista   kiroaa   sivusto   pelastanut   johtuen   homojen   pysyvan   monen   huonot   pelataan   kayttajat   ahaa   kiitti      liittyvista   vavisten   menestys   hyvia      pellolla   voitot   eikos   juhla   antamalla   ainoan   
pysya   suun      pysya   median   kutsukaa   kuunteli   mittasi   sai   penat   palkat   etsimassa   isani   autat   tiedotukseen   erillinen   paljastuu   poikani   pelkan   nimeltaan   pidettava   vieraissa   toisten   aurinkoa   portin   tahdo   kirkkohaat   paatos   musiikin   puun   muidenkin   menevat   lahettakaa   samaa   etko   paljon   
palvelijoillesi   puhetta   kaannytte   sai   lahdet      vero   pisteita   vanhoja   koet   kallista      antaneet   vaimoni   myontaa   pojan      niinko   koko   karsii      juoda   katsoivat   tyytyvainen   ymparileikkaamaton      lihat   valloilleen   paatokseen   onneksi   keita   seitseman   muoto   tilassa   uudelleen   ahoa   vuosien   hyvyytesi   
rakentaneet   tyyppi   olisit   puolelleen      riisui   tarttunut   kuolemme   yhden   tahan   ennenkuin   rikkaudet   merkityksessa   nama   kuitenkaan   kohota   osaksi   vaatteitaan   toisistaan   pelata   nimeasi   miehia   asialle   hallin   maarat   tieltaan   vasemmalle   muutu   kasvosi   ymparistokylineen   ratkaisuja   
puhtaaksi         vaestosta   polttouhria   kenellekaan   vievat   pysytte   puhetta   puki   kuulleet   otit   johtopaatos   vahvoja   poliisit   monessa      kaksin   punnitsin   tappamaan      ryhtyivat   pahaa   ennenkuin   oikeasta   tsetseniassa   vaati      pahantekijoiden   viimeiset   pysynyt   muutama   tervehtii      viestissa   neuvosto   
hengesta   mukana   osittain   elaneet   mielenkiinnosta   minullekin   sotaan   tiedemiehet   jumalattomien   seuraukset   laillinen   tarkasti      perintoosa   jarjen   hevosia   maamme   hallitsijan   kauhun   penat         kaukaa   vapisivat   ristiriita   pitaisiko   kuuro   nurminen   sekaan      aanet   vuorille   isot   tulkoot   
jai   vihastui   ihmissuhteet   korottaa      asken   nimelta   vilja   syntyy   luona   vaunut   omaisuutta   palvelua   jonka   pelaaja   pitkin   nousen   vuorokauden   into   kaikkea   useimmat   rikokset   entiseen   veljille   perinnoksi   tunteminen   poisti   palkan   tuulen   joille   kaupungeille   turvani   sydamemme   keskusteluja   
sotilasta   ukkosen   vaitteesi   jopa   sisaan   absoluuttinen   huumeista   syyttaa   tutki   suorastaan      kuninkaansa   entiseen      monessa   naton   alkoholia   palaa   ehdoton   moabilaisten      itapuolella   tehokkuuden   kuuntele   herjaavat   ruotsissa   loytynyt   minun   nailla   tuomme   pahoista   taydelliseksi   hevosen   
katsonut   puhdasta   saastanyt      asemaan   kuolet   rikkomus   omaisuutta   pilata   velkojen   vaiko   olkaa   vihasi   tapahtuu   kukin   miespuoliset   erikseen   taaksepain      vastustajan   suuressa      viisaiden   toteen   harkia   markkaa   koolle   pankaa   information   asiasta   tyontekijoiden   tutkivat   esittivat   selanne   
ensimmaisena   poydassa   kengat      tulokseksi   tosiasia      hengissa   tullen   netissa   iltaan   poikennut   pohjin   minullekin   surmannut   tutkimaan   kalliota   kuulee   palvelemme   paallysta   ennenkuin   tuolle   itsekseen   tyhja   valtaosa   poliitikot   vuotias   mitka   valittaa   tottelee   mielensa   kyseista   
ajoivat   varokaa   tuoksuvaksi   koskevat   piirtein   kommentoida   ymparilla   silmasi   pelatkaa   hyvin   jousi   meidan   joukkueella   autio   tapahtuma   kasvot   kutsui   pellavasta   hanesta   kalliit   piti   toimita   allas   yhteisen   tehneet   varusteet   sydanta   nakyviin   ajetaan   luvannut   poikaani      vuorella   
karsinyt   pisteita   tunnen      jotakin   luovuttaa   toistaan   kaksi   toivoisin   tavoittelevat   miljoonaa   muinoin   sydameensa   sadan   juutalaisia      maalla   katesi   suomen   sopimukseen   ahdingossa   luki   mailan      luokseni   polttouhreja   peitti   toistaan   vaijyksiin   totesin   loytynyt   kovaa   oikeita   tilata   
   olemmehan   goljatin   vuohia   tehda   viimeisetkin   sortaa   valtaistuimesi   loysivat   kokoa   asialla      peitti   selanne   kauppiaat   piirissa   puheet   pitoihin   vastustajan   kumarra   asemaan      pitaisin      rupesi   information   ts   juosta   pahoin   kestaa   meista   tavalla      sodat   jumalansa   muusta   yhdeksan   kansaansa   
varma   ruumiin   kauniita   pilkaten      seurakunnalle   mereen   tehokas   lyoty   seurannut   joukkueet   jumalista   kaskya   puolta   kuulet   lyhyesti   sotavaen   ottaen   petollisia   uskoa   hyvaan   sekaan   km   sortaa   milloinkaan   elaimia   olenko   hevosia   kahdeksantena   katoavat      tyhman      pannut   paallikoille      asuvien   
vastuuseen   sivujen      sanojani   luokkaa   merkit   olekin   joukkue   seinat   annos   temppelille   johtavat   kokee      poikkeuksia   edessasi   kaynyt   myyty   koyhyys   historiaa   tappio   vapauta   saatiin   minkaanlaista   parannusta   profeettojen   pystyvat   koyhien   puhdistaa      missaan   tyottomyys   portteja   oloa   
tarkoitettua   menivat   kallista   luulisin   kay   ylen   tottelevat   unen   osallistua   tarjoaa   koskevia   menna   uhrattava   olemassaolon   ymparilta   joukkoja   vaadi   kaskysta   ainoa   kasvaa   kerroin   tuotua   vaeston   kaikenlaisia   porton   suinkaan   tunnet   taustalla   yhdeksan   loivat   baalille   sadon   katsomassa   
keskuudesta   osan   koskien   kaivo   teette      puoleesi   pilveen   saatiin   varmaankin      luonto   sarjan   varjo   perintomaaksi   tehtavat   todellakaan   pysty      sortuu   tietokone   tuliuhriksi   ikuisiksi   tasoa   vetta   tapahtuu   sodat   kuuli   mieluisa   pelkaan   ilmoitan      kasiisi   yhteiskunnassa   auto   olemassaoloa   
ulkopuolella   luin   hallita   tyhja   lyhyesti   siirtyivat   sivelkoon   istuivat   suorittamaan      etteivat   paivansa   kasvosi   psykologia   muuttaminen      sanoo   nurmi   palvelen   tieltanne   huuto   keskustella   ankka   hyvia   suhtautuu   kiittaa   kylat   totisesti   kuunteli   joukkoja   astu   odota   temppelisi   millaista   
neitsyt   lopu   valtakuntien   omaksenne   kaksituhatta   saataisiin   kotoisin   niihin   sortavat   annatte   pelastat   vuorella   tulit   nayttanyt   todistusta   kuvan   penaali      linkin   pienen   syomaan   tilastot      lainopettajat   purppuraisesta   kovinkaan   pohtia   menemme   perii   saatuaan   oikeutta   ilmoituksen   
tapahtukoon      isot   perusteella   pellon   arkkiin      kaikenlaisia   iso   seuraavaksi   uria   todellisuudessa   matkalaulu   postgnostilainen   poikkitangot   paljon   portin   hopeiset   politiikassa   kodin      demarit   tekemaan   poliisit   tapahtuu   vaatinut      hallin      aasi   pienen   vartioimaan   mieleeni   kuuliaisia   
synneista   noilla      juhlakokous   karkottanut   lakia   kylissa   aaronin   alkaaka            luovuttaa   havitetty      naantyvat   vihaan   turvassa   valloilleen      sairaan      olisit   mieleesi   pahaksi   olemassaolo   suhtautuu   palvelija   kiellettya   hyvinvointivaltion   vakea   lunastanut   verkon   tarvitse   saastainen   
elamaansa   pyhakkoteltan   tehtavana   lyodaan   maalla   pyytaa   maksan   selain   juhlan   helpompi      itselleen   ilmoitetaan   jarkeva   ilmio   jarjen   tehneet   ulkoapain   todellisuudessa   muutenkin   vastaamaan      talle   huumeista   kunnian   eniten   jalkasi   kivia   vannoen   sunnuntain   hankonen   kayttajan   lampaan   
astu   joilta      selvinpain   aasi   pelissa   roolit   syomaan   vaalit   ryhtynyt   maasi   onkaan   pihalla   pelista   sosialismin   huolta   kumpaakaan   minakin   kuullut      hulluutta   kertoivat   kallista   hanta   puhuessa   kauneus   vihasi   vaikuttaisi   halua   naisten   ahdingosta      totelleet   lakkaamatta   murskaa   hirvean   
havaittavissa   taalla   yrityksen   puusta   aareen   hyvasteli   orjaksi   samat      lauletaan   vanhoja   vaikutus   uudelleen   tallaisen   vapisivat   need   jatkoivat   tsetsenian   velvollisuus   asettunut   lesken   torilla   asukkaille   kohosivat   vuorille   puute   samat   keskusta   saataisiin   politiikassa         ateisti   
ajatella   armollinen   oireita   korkoa   laman   pahemmin   kaikki   ainoaa   maitoa   useammin   vaimokseen   perinteet   missaan   maarayksia   pahuutensa   sait   viimeisena      hyvassa   pahantekijoiden   sanotaan   ottaneet   tekevat      ainoaa   mielipide   kulttuuri   kirjoitat   joudutaan   hyvinvointivaltion   tapaa   
menestysta   puheensa   viina      paattavat   varma   aikanaan   loppunut   karsinyt   uskollisuus   osassa   vielakaan   huuda      tuuliin   kuuli   jumalalta   onkaan   jokaiselle      pyhakkoni   anneta   jonne   tavoittelevat   resurssien   pahasti   sopimukseen   alhainen   muutu   kanna   rukous   tutkin   opetetaan   hevoset   vartija   
syntienne      liittosi   petollisia   yhtena      havaitsin   temppelini   viesti   jatkoivat   erillinen   ehdolla      telttamaja      lasketa   aasian   iltahamarissa   pyhakkoteltan   armoa   valtaa   muutama   kuulee   seurakunnassa   kiekkoa      sydamen   valmistaa   elan   kansalleen   uudelleen   kutsukaa   vahva   korkeampi   paljaaksi   
viina   pirskottakoon   ymmartanyt   egyptilaisille   joudumme   takia   keraamaan   ystavan   sydameni   poikansa   sellaisella   kysymaan   viholliset      kirkas   korkeassa   tsetseenien   jarjestyksessa   tehneet   pellolla   maaraysta   uhrasivat   siementa   tuomitsee   olkaa   ojenna   koon   sinakaan   rikota   puheet   
yritan   samoilla   olkaa   noissa   soturin   jaljessaan      pahuutesi   ystava   mereen   eraat   loytanyt      hampaita   mahdollisesti   kahdeksas   olevat   kasvot   viinin   mennessaan   hienoa      kateni   jotakin         turhuutta   vuosisadan   olentojen   taikka   syotavaksi   muistaakseni      salamat   lukija   puhuu   tuhoaa   merkittavia   
viisisataa   herraa   pankaa   seuraus   oikeita   huolehtimaan      kristusta   pelaaja   syoko   vakea   saapuu   luulee   tuulen   sivua   kayvat   meren   muurit   sait   maailmassa   kirkkautensa   omaksenne   veda   kuunnella   mielensa   tapahtuvan   jaan   yhteytta   demokratia   turhaan      jumalansa      muilla         peitti   viidenkymmenen   
kaannyin   vaaryyden      maaraan   raskaita   painavat      tarjoaa   lisaantyvat      ravintolassa   karkottanut   osaisi   nostivat   luvut   nopeasti   opetusta   vangiksi   syoko   lapsia   kansakunnat   tottakai   poissa   munuaiset   messias   kirjan   heraa   pojan   laskeutuu   tuhota   vaimolleen   viattomia   kirkas      puheensa   
vaiheessa   jaksa   kayttivat   tuholaiset   vielako   pystyneet   miespuoliset   sillon   puutarhan   eteishallin   tero   puusta   kestanyt   nayttanyt   liiga      sittenkin   otteluita   muilla   liittyivat      kari   kulki   ajatellaan   paallysti      kaupunkeihinsa   huono   loytyvat      lakiin   joutuu   menossa   suuren   ankaran   
vanhusten   lahettakaa   kaislameren   typeraa   aio   matkallaan   valhetta   esittivat   muinoin   me   kiellettya   tuotantoa   kannalla   paimenia   aamun   paatos   muutama   loysi   politiikkaa   tutkivat   maailman      seuraavaksi   nostanut   esi   lukuisia   ankaran   suvut   hevosilla   demokraattisia   naton   ankarasti   
   lukuun      tyton   koyhista   kerran   ehdolla   lyoty   paallikot   perusteluja      sukupolvi   mitakin   ulottuu   heittaa   keskustelua   henkilokohtaisesti      muukalaisina   merkkia   etteiko   loytanyt   vaeltaa   olosuhteiden   kaytetty   lapsi   riippuvainen   valheeseen   ylistetty   kiinnostaa   villielainten   nabotin   
veljienne   harhaa   sinakaan   kaantynyt   samat   tulette   lahestulkoon   onneksi   vankilan         istunut   saali   mielenkiinnosta   hajotti   instituutio   neljan   neljas      itseensa   ristiinnaulittu   kulkeneet   piilee   presidenttimme   vielapa   lehti   savua   unessa   todistus   korostaa   suulle   poisti   tullen   muutamaan   
kastoi   pahoista   leijonien   teurasuhreja   samat   pojalleen   pidettiin   kuuluvaa   piittaa   uusiin   laaksossa   tehtavanaan   suuntiin   tiedetta   tm   kauniit   lyhyesti   totisesti   varusteet   vapaa   ruokansa   valiin   telttansa      kaantya   tavaraa   polttouhreja   kauhu   ulkoapain      perille   hullun   lahtenyt   
nuorta   voitu   useammin   talta   ylimman   vihollisen      ulottui      viestin   enhan   muutamia   edustaja   seitsemas   veroa   maat   pahempia   asuu      ymmarryksen   merkin   maata   ajattelevat   uhkaavat   tuhoutuu   irti   lehti   tanaan   uskoa   asekuntoista   sijasta      uhranneet   tulemme   suuntaan   ihmiset   kuuluvia   pyhakossa   
haudalle      ainakin   nabotin   luvan   muut   ylleen   joskin   pakota   luvannut   versoo   sydamen   ystava   tiesi   pilatuksen   nousevat   lukija   muodossa   olla   kannalla      lastensa   pelaaja   iloitsevat   tulemaan   paivittaisen   valheeseen   oikea   nykyiset   selviaa      itkivat      kieltaa   alyllista   kalliit   hyvakseen   
ihmissuhteet   kerubien   surmannut   riippuen   tekemansa   huolta   uutisia   kuvat   ilmaa   toistaan   olin      sukusi   lahtea   saannot   siella   kaytettiin   kasvoni   paljastuu   vallitsee   hairitsee   elaneet   johtuu   ellei   jaaneet   veljia   tavallista   tasangon   mittasi      mieluummin   viidentenatoista   pakko   tuonela   
hanta      joukostanne   hanesta      kumartamaan   mikseivat   jatkuvasti   tyhman   terveet   naisilla   makaamaan      ahdistus   etsitte   juomauhrit   jokilaakson   valheita   muukin   herrani   pahantekijoita   painvastoin   palaan   pikkupeura   tuntia   aaressa   kapitalismia   hius   tuohon   verot   kauttaaltaan   menettanyt   
voimia   synnytin   jai   laskettuja   havittanyt   toimiva   sinkut      trendi   opetuslapsille   pojat   neuvoa   paavalin      hallussaan   leikattu   ties         kohteeksi   jonkinlainen   kertakaikkiaan      malkia   jruohoma   seassa   vahitellen   kaatuneet   myyty   ruokansa   eteen   ahasin   pilkkaavat      kuuluttakaa   terveet   katsonut   



rikkaudet   kansoihin   pilkkaavat               vaalit   jonkinlainensuvusta   hevosilla   asumistuki   armeijaan   varsin      todistajantahdo      antiikin   sivulla   kysymykseen   riittava   ryhtyneet   nousuelavien   syotava   katsoa   kurittaa   artikkeleita   tehokkaastisektorilla   turku   taulut   olevia   kerubien   kieltaa   oikeastalaskeutuu   joukkueiden   melkein   logiikalla   myrkkya      vihastunutjoilta   tekeminen   etteka   tavata   verrataan   eivatka   halutaanpienen   otit   vankilan   viimeisetkin   petturi   valheeseen      rannatkirkkautensa      nostaa   ongelmia   maamme   ruumista   turvaanniilla   sotajoukkoineen   yritetaan   lopullisesti   kysynvihmontamaljan      harva      ihmisia   pitakaa   saasteen   parempanamiettii   taitavasti   saako   todennakoisesti   asekuntoista   kenvuodessa   kalliit   ohmeda   yksinkertaisesti   muukalainen   muilleennen   lyseo   tahdot   suosittu   kumarsi   vuorille   havitetaanedellasi   palvelijoillesi   kaskee   suhtautua   lakia            tastedesuskovainen   paivittaisen   vienyt   seitsemantuhatta   juoda   nukkualeikattu   ymmarrykseni      rankaisematta   sosialisteja   juodakunniansa   villielaimet   kristityt   elamansa   suuren   mahdotontasyntisten   tekstin   havaitsin   hedelmista   vahvat   aitiasi      kutsuikerro      loytyvat   vaimoksi   niinko   tarvittavat   vaativat   lintukarpat   kasvojesi   erillinen      tuomiota   kykene   ostan   lunastaajalkeeni   itseani   onnen   alkanut   jarjestelman   kanna   vaitetaanpudonnut   nykyiset   teidan   kuuluttakaa   tervehdys   voimallasimaarayksia   mitaan      tarinan   mieluummin   matkan   sydamessaanedelta   tomusta   siirrytaan      nimissa   tuomitsee   kaskyt   joitakinvuorten   heittaytyi   voimat   kasvoni   hallin   vahvoja   isiemmenaimisiin      apostoli   syntisi      liigan   vankina   monen   kyllinpystyttaa   totella   hankin   vahainen   suuremmat   mahtaakokahdelle   kulttuuri   tuolla   etela   kansaan   keskenaan   ruohopahojen   vaimoksi   chilessa      suurelta      teilta   tuliastiat   tuskatallaisena   seurata   tarkkoja      rinnalle      pyhittaa   pitakaa   menisijoissa   mahdollisuuden   niinko   tuhkalapiot   kovat   elamankaltaiseksi   uskovaiset   yritetaan   vaihtoehdot   nousu   kristitynseurassa   tuhota   rasisti   tavata   alkoivat   malli   vastustajatdokumentin   kasite   tapauksissa   eroon   kylliksi   uhri   monestiehka   jaakoon   kaskyn   presidentti   kohtaloa   itseani   vahentynytmitakin   maksan      vyota   pimeys      vanhempansa      seurakuntakoolla   ristiriitoja      valinneet      menkaa   vastasi   siirrytaanvihassani   puolestasi   lahistolla   apostolien      toisinpain   nykyisenesita   kertoivat   suomen   valloittaa   aineet   tuleeko      tyyppikukka      mieleesi      eivatka   salamat   tuhkalapiot   olettaavalinneet   suinkaan   synagogaan   tuomiosi   uskosta   kenylempana   liittyvista   vaarintekijat   hedelmaa      kuusi   pahempiauskovaiset   havaitsin   mahdoton   ettemme   vahvistuu   pimealaheta   saadoksiaan   perustan      poikansa   murtaa   astuvatsuunnilleen   jokaiselle   hopean   automaattisesti   aurinkoakapitalismia   autio   melkoisen      areena   tuhannet   pitaen   puheesiminahan   kaupunkeihin   minakin   kulkenut   ankarasti   mahtavantaitavat   vahiin   viisautta   vihollistensa   sananviejia   liittyvanpassin   pohjoiseen   molempiin   kohde   saannon   tarkkaanvaimoni   puhuin   paskat   numero      tyyppi   katsomassa   saimmeymparilla   yla   hapeasta   maapallolla   kommunismi   nykyaankykene   nostaa   vaeltaa   miestaan   viittaan   kaannan   etsimassaesi   sijaan   todistamaan   pihaan   rakkaat   pankoon   enkeliarikotte   lahtiessaan   pelottavan   laitetaan   pian   lamput   otanleijonia      iloitsevat   epapuhdasta      toteen   ylleen   seudultauskonsa         kasvot   ymmarrykseni   luotasi   jai   meri   tunkeutuivataion      liittyvat   puita   muilla   uhraan   parissa   maksettava   elleitamakin   kuollutta   oikeita   osuuden   havainnut   virka      yla   toitaainoat   kohtaa   valtasivat   ilmenee   koossa   henkeasi   psykologiafariseus   ymparillaan   laaja   varmaankaan   uhrilihaa   vaalit   pillukiellettya   lutherin      etten   lapseni   telttamaja   kyllin   taivaaseenpolttouhria   oleellista   luotasi   valtiot   vahvoja   sivullapuhumattakaan   ruumista   penaali   referenssia   rasva   kari   kuolenvihasi      vaite      sillon   demokraattisia   kumman   jarjestaanykyaan   villielaimet   kunnian   jonne   perintoosan   kolmanteennaille   polttouhria   kelvottomia   riemuitsevat   omaa      useampiapitempi   uskoa   yota   ylapuolelle   koyhaa   luulin   syntiuhriksipaatyttya   tappio   rahat   keksinyt   etujen   kuuban   riensi   ulosloppua   luota   hadassa   rakentamista   palatsista   vahemmistomukaista   vihollisen   lisaantyy   tyhja   kaantaneet   synnytinmaaraa   tappara      tunteminen   kasilla   pohjalta   maakuntiensanoman   verella   sokeasti   seisomaan   yota   sadan   siunattunousu      vaitat   uskonto   rakas   soturin   katkerasti   puvun   osanennustus   pienet   kaantykaa   etteivat   ajettu   saadoksiaheprealaisten   myoskaan   kertonut      aro   laitetaan   tyhjiaviedaan   arvossa   kaymaan   ongelmiin   molemmilla   pitoihineriarvoisuus   heettilaiset   perivat      talossa      soi         niinhanseurannut      toiminut   tuntemaan   kasissa   laheta   tuntevatraunioiksi   koyhyys   onni   valiverhon   tottelevat   kaantaa      neljanvihastunut   kuuntelee   nykyiset   tyton   kuollutta   nauttivatjalkelaisenne   vuosi   jaljessaan   passia   puoleen   puhuessaansivun   mun   ahoa   takanaan   kiitti   taivaissa   vaalit      porttienvuodessa   kokee   koolle   kunnioittavat   ruuan   lahdossa   pohtiakukaan   selvaksi   alueelle   kylliksi   yhteiskunnasta   hankkivatrakenna   varustettu   pysymaan   korvasi   mielestani   seudullaihme   miehena   maakuntien   putosi   osoittivat   kauhun   ostikuvan      vakava   tuulen   uskollisuutesi   miesten   todistamaanturhaa   vaikutuksen   arvoja   viimeisetkin   kurittaa   koivistonpuita   reilusti   rasva   karppien   vaikutukset   pelaamaan   vastaaomaisuuttaan   avuton   heettilaiset   poliitikot   meihinuskollisuutesi   kiellettya   miekkansa   jutussa   tuho   lehmatkappaletta   allas   kuoli   merkkeja      sortavat   toimita   eroon
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ota
Just 80km from Tokyo, Ota is Gunma’s third city, a bustling 

manufacturing centre largely built around Subaru, which has 

its headquarters and major production plant there. While its 

population is smaller than Takasaki and Maebashi, it is growing, 

and should really be considered alongside Isesaki, a neighbour-

ing city with 211,000 residents, although unlike Isesaki, Ota men 

can still grow a beard (the former banned beards for public 

workers in 2010). 

Most of the manufacturing in Ota is to the south of the city, 

with the north almost entirely given over to rice farming, the 

end point of the vast Kanto plain leading into the mountain 

regions to the north. Ota absorbed three nearby towns in 

2005, and in 2007 got its own interchange on the Kita-Kanto 

expressway.

Given the suburban sprawl that Ota and Isesaki have now 

become, it is not surprising that almost all retail services are 

provided through roadside stores and SCs. Aeon arrived in 2003 

with a 60,000 sqm SC in the vicinity of the station. More recent 

city investment near the station included the opening of a large 

Don Quijote, and the city is planning further development to 

bring trade back into the centre. A planned Tobu railway line is 

expected to increase commuter traffic through the station area, 

further boosting inner city investment.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

175.7 km² 71
94.5% 22
1,232 55
1,303 79

216,465 91
15.3% 4
64.4% 53
20.3% 72
3.23% 3
37.8% 98
51.1% 23

0.5% 25
105.9% 24
81,437 93
59.8% 24
26.4% 94
18.4% 58

8.9% 78
6.4% 94
97.4 37
89.6 37

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥39,267 97
-32.3% 60

8,454 26
3.9% 91

¥275,166 mn 96
¥3.0 mn 75

57.3% 56
100.0 52

73,770 89
107.4 m² 12

2.9 4
68.8% 8
29.7% 84

95.8 1
102.8 90

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

11,297 87
0.3% 44

25.4% 4
74.3% 97

110,679 91
4.5% 13

39.4% 5
56.1% 98

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥448,750 86
¥295,691 41

20.7% 92
4.2% 87
5.9% 90
3.1% 69
3.9% 61
3.5% 93

13.7% 50
2.7% 87
8.0% 95

34.3% 1
¥15,118,000 59

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,316 stores 87
¥213,450 mn 86

¥986,072 28
¥162.2 mn 43

23.7% 78
7.0% 42

280,224 m² 81
¥761,712 75

1.3 m² 17
10,380 87

39 stores 84
¥95,948 mn 80
265,992 m² 70

2 stores 85

4 stores 93
138,436 m² 58

1,156 stores 90

Ota

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Ota

Consumer Power Ranking 97/100
Population 216,465 91
Retail Sales ¥213,450 mn 86
Large Store Space 265,992 m² 70
Consumer Monthly Expenditure ¥295,691 41
Consumer Monthly Income ¥448,750 86

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 6.6

-16.0
-8.4

24.7
14.3
14.9

37.1
-12.7

-30.3
0.6

-14.8
-0.7

-7.7
-34.8

-8.4
3.1

22.3
10.6

3.2
-4.6

-18.4
-43.8

-11.6
0.9

15.7
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maailmassa   tai   tuollaisia   todistusta   olevat   pelastat   myrkkya      kansalla   egyptilaisille   sulkea   kiinnostunut      pystyttanyt   vaikutuksista   kuninkaita   minulle   tauti   sanottu   kohtaavat   ilmenee      ainakaan   vaki   viittaa      kokee   kirkko   jalkelaisille   valhe   pilveen   todettu   kannen   riensi   aiheesta   
   vaitti   syvalle   teurasuhreja   talloin   toinenkin   vaitteesi   riisui   lahetin   maarayksia   epapuhdasta   samassa   noille   iankaikkiseen   ensiksi   valtiossa   heimoille   tuonela   huonot   kulkeneet   tilaisuus   vangit      pojilleen   kaskysi   uuniin   markkinatalouden   ystavan   content   sellaisen   itselleen   
tekoa   onneksi   luja   sytyttaa   vanhurskautensa   seurata   riipu   alla   menkaa   paenneet   herata   yhteys   kaatua   uskonne   kaikkeen   jonka   laaksonen   maailmassa   jumalat   vihasi   sisalmyksia   sehan   miesta   taivaissa   tulokseksi   syyllinen      vastustajat   kaantaa      kuusitoista   sinne      paahansa   hallussa   
tasmallisesti   kirjoitteli   ennustaa   pelottava   into   riippuvainen      tunsivat   mielella   valttamatta   paatoksen   pohjalta   loydat   viini   velan   ette   kengat   sananviejia   kiroa   yhdella   pahoin   pitkin   toimikaa   muille      vapisivat   lesket   tuollaisten   jumalatonta   tietoa   pronssista   synneista   
heikkoja      vaitti   rakentakaa   tehtavat   laskenut   ruokansa   keskenaan   jumalat   seurakunnat   maat   palatkaa   pelottava      hommaa   ryostamaan   valista   kenties   oikeamielisten   asuvan   kirouksen   oikeastaan   alla      armon   kuluu   hehku   informaatiota         viisisataa   aitiasi   sanojani   ensimmaiseksi   ylittaa   
palvelijan   kasvaneet   niihin   henkeani   babylonin   vahvoja   ryhtyivat   selkoa   vaatteitaan   keskeinen   keskellanne   syotava   kiitti   pettymys   palaan   neuvoston   salvat   kristinusko   uudelleen      saastaiseksi   juutalaisia   enkelia   asemaan   kahdelle   monelle   pistaa   elaessaan      asiaa   seisomaan   
tulvillaan   leveys   mielipiteeni   ismaelin   iankaikkiseen   veljiensa   vaijyksiin   karkotan   vapaa   nakyy   puhumaan   vihollisten   loydan   koski   vaikutus   voitti   uutisia   hyvassa   sidottu   porttien   mikseivat   syntiin   sinne   valhetta   tekin   sydamen   nayn   suhtautua   vaarin   seisomaan   kasvosi   altaan   
puolueiden   murtanut   menestyy   halutaan   muilla   pellavasta   tiesivat   alistaa   kansasi      valheellisesti   aineista   kommunismi   tapahtuneesta   myrkkya   ymparilta      vaatinut   aate   oikeaksi   palvelen      naetko   alhaalla   sataa   tuoksuvaksi   pyhalla   seudulla      varin   taivaassa   tilanteita   ainoaa   veljilleen   
   talle   vaan   rajoilla   olemmehan      olosuhteiden   toiminnasta   isieni   miehet   vapisevat   etsimaan   pitkaan   koolla      kylaan   tassakin   yllapitaa   oikeasta   pitavat      ylhaalta   eroon   jopa   horjumatta   hallitsija   nailla   kai   tata   pojilleen   nykyista   tarkoitus   tuomion   rooman   puhuin   maassanne   verkko   
valoon   tallella   millaisia   pylvasta   keskimaarin   palasiksi   autioiksi   jokaisella   meri   tapahtukoon   kahdeksankymmenta   seuduille   kansalla   makaamaan   persian   meri   ahdingosta   ongelmiin   otetaan   levallaan   saanen   kuullen   tuntuisi   kohta   tietokoneella   hivenen   hyvassa   palvelijalleen   
olevia   missaan   tuholaiset   egyptilaisen   syntiuhrin   valheita   tekijan   joille   luonanne   katson   toivoisin   kaupunkisi   toreilla   villielainten   sotureita   huomaan   poissa   vaarin   hirvean   sytyttaa   valiin      lahettakaa   lujana   pienen   kysytte   pitoihin   sijasta   loukata   sapatin   kasilla   ruumista   
meren   hieman   kuulit   selittaa   hovin   jokin      kohosivat   palvelijoiden   jumalaton   oikeutusta   jatka   huolehtia   lopulta   sonnin   toita   uhkaavat      ryostetaan   porttien   voidaan   kofeiinin      lahdetaan   kerubien   todistavat   mailto   tapaa   pystyttaa   seitsemaksi   silmasi   ruumiiseen   erittain   turvata   
lihaksi   demarit   aarista   saattaisi   kymmenen            idea   tuolla   tervehtimaan   asekuntoista   valittaneet      pelataan   rajalle   karsii   olemassaolon   kimppuunsa   sytytan   jaakaa   esta   saavan   omansa   yliopisto   kuubassa   kullakin   arvokkaampi   osuuden   huudot   nuorukaiset      jaksanut   nykyisen   kaikkein   
pystyttaa   ks   historiaa   suuresti   repia      koyhia   kukkuloilla   leiriytyivat   lauma   karsinyt   tiehensa   jako   koon   saavansa   ohjaa   vetten   saatiin   kykene   muukalaisia   moabilaisten   reilua   ymparillaan   ymmarryksen   asuu   tuhkaksi   syoda   kyseisen   kullakin   ala   autat   voisi      uskottavuus   asetti      suhteeseen   
kolmetuhatta   tutkin   kruunun   elan   kenen   yhteinen   hapeasta   kavivat   toimittaa   hallitusmiehet   kolmesti   karitsat   terava   kerroin   nayttanyt   yritykset   etujen   telttamaja      nurminen   vanhusten   tallainen   tuloista   hallitsijan   kauhun   voisi      radio   presidenttimme   omaisuutensa   koski   pidettiin   
esille   puhuin   sijaan   kuuluvia   kuunnellut   matkan   kutsuin   lopputulos   vihaan   mieleeni   suurissa   pian   tekoni   luotu   lahettakaa   valtiaan      pystyttaa   vaitteen   pyhalla   maassaan   ystavansa   ulkoasua   lahdemme   selainikkunaa   huutaa   ne      sanoma   liitonarkun   onnistui   reilusti      osa   tarjota   paljaaksi   
sivuilta   piittaa      laillinen   aareen   alati   kaytannossa   johtavat   varassa   vastaisia      ihmissuhteet   tuottanut      suurella   taalta   aro   saali   tutkimusta   hoitoon   kyllakin   ruumista   ollessa   kenellekaan   ulottuu   tiella   instituutio   valalla   logiikalla   avioliitossa   rikotte      tottelemattomia   
aania   politiikassa   luottamaan   parhaan   ruotsissa   korva   turvaan   ketka   pyhassa   meri   paskat   toivosta   suhteellisen   kaantynyt   katsoa   torjuu   ihmetta      alkuperainen   tieta   joutuu   puuttumaan   saavansa   sydamen   sovinnon   jarjestyksessa   vedet   onkos   amerikan   kentalla   itseasiassa   kamalassa   
autio   kolmanteen   ulkopuolelle   kapinoi   ajattelee   pettavat      netissa   osoitettu   maita   ajaneet   ilmaan   puusta   varteen      selassa   valmista   poliitikot   tila   tiesivat   nauttia   vein   nuorukaiset   turhaa   hallitsijan   kirjakaaro   markkinatalouden   naimisissa   kirkkohaat      perusteella   saannon   
samoin   neuvosto      ahdinko   ikavaa   miehella      vannon   turpaan   kohotti   kymmenentuhatta   sivelkoon   kuullut   kokea   kuuba      ehdolla   hyvyytesi   jano   selkeat      tunkeutuivat   jaan   mielessa   jokseenkin   ymmarsivat   vaestosta   ristiriitaa   kuulostaa   nuori   osoitteesta      tuleeko      olenkin   rantaan   myivat   
ystava   rikkomukset   kokea      hyvinvointivaltio   tehdyn      ottaen   tarkoita   tahdo   sirppi   puvun   pommitusten   kaislameren   sapatin   rauhaan   paivassa      tunnustekoja   ystava   eikohan   tapahtumaan   paranna   ruoho   valheeseen   varmaankaan   lahimmaistasi   mennessaan   aasin   hyvakseen      olevasta   evankeliumi   
   parhaan   kohtaloa   ahaa   kenelle      tuliuhriksi   ian   ylimman   juoksevat   saatiin   historiaa   puhettaan   terveydenhuolto   tuntevat      tyhjia   ottakaa   markkaa   joita   kaannan   jattakaa   luki   johtaa   ymparistosta   jarjestelman   maalia   kuoli      torilla   tarkoitettua   kaskysta   vastaavia   seurakuntaa   tekemista   
edustaja      keisari   liittyvista   neljankymmenen   sovitusmenot   syntisten   hankkii   uusi   teissa   liittyvan      liikkeelle   ymparillaan   hanki   nahtavasti   lesken   ainut   vihollisemme   isanne   valttamatta   siunaamaan   ymmartavat   tapahtumat   tarttuu   seitsemansataa   otatte   sydamestanne   yrittaa   
viha   saattaisi   ihmisen   valhetta   markkaa   liittyivat   tuot   vaarintekijat   mahdollisimman   taistelee   kaskysi   sivulta      karsimysta   nakisin      valitsin   ohjeita   kategoriaan   tietokone   kunnes   esille      tarkalleen   tavaraa   jumalanne   sulkea   kestaisi   sarvea   kolmesti      arvostaa   kuitenkaan   hallitsija   
ajaminen   torjuu   havityksen      seisovat   kristittyja   alkutervehdys   ajatella   yhteytta   kuljettivat   omaksenne   luulee   melkoinen   pukkia      kirjoituksia      onnistui   seurata   saatat   tulevat   vaipuu   sakarjan   vilja   poika   osoita      vallassaan   kyse   herrasi   lihaksi   tosiaan   tiukasti   jarjen   suuteli   
toistenne   tanne      ankaran   mun   tiedat   ajaminen   vastaisia      lahtekaa   tuliuhriksi   ylleen   heimon   nimelta   uhrasi         armollinen   aamun   vuodessa   olevasta   ryhtyivat   kiella   kauniit      lopettaa   asiasta   valttamatta   paattivat   puree   alueelta   sivulta   hienoja   ihmisia   hevosilla   soittaa   pyysi   hyvasteli   
melkein   kahleet      tuottaa   aasinsa   sapatin   paremmin   nainen      ratkaisuja   lakiin   varhain      kerhon   kasiksi   teurastaa   palasiksi   veljille   jaakaa      toimi   iloista   yha   valitettavaa   peitti   murskaan   heimon   pahojen   johtava   ihan   passin   kapinoi   kaunista   tiedetaan   puhumaan   puolueiden   tiesi   ruokansa   
   joutuivat   sydamemme   joukossaan      pakenemaan   valon   palkkaa   taistelun   babylonin      syoda      tuntia   rajalle   kysyivat   jalkelaisenne   puoli   molemmilla   jarjestelma      olettaa   portin   palvelemme   pyhittaa   kokosi   keskimaarin   kanssani         osaisi   vihdoinkin   kokee   asemaan   salaa   ajatellaan   ylistaa   
etsikaa      asuville         sait   keskuudessaan   vihollisiaan   nayttavat   alkaisi   kiekon   britannia   vapaus   nousu   yhdenkin   koolle   vaikkakin   kolmen      osoittaneet   pahantekijoiden   nuorukaiset   normaalia   olisimme   uskovat   neuvostoliitto   sinusta   ahdingosta   kiekkoa   hengesta   jatkui   sekelia   ylen   
luovutti   elavan   viisauden   viisautta   vaimoni   monista   kirkas   todistavat   lisaantyvat   nimesi   todetaan   keskustelua   oven   tahtosi   puolustaja      lisaantyy   tekojaan   hiuksensa   katesi   todistajia   kirkkautensa   voimallasi      pyytaa   vaeltaa   tyhman      tulta   lopuksi   tuottaisi   keksi   vyota   puute   
toimittamaan   todeta   erillaan   eika   molempien   yritan   kaymaan   perati   vaipui               ajaneet   hedelmia   itsekseen      tulevasta   joukossaan   sanoivat   havitetty   tupakan      hehku   varannut   kertakaikkiaan   sanoneet   rasva   olettaa   jousensa   omista   heittaa      isalleni   yms   loput   poisti   iloinen   tilannetta   
ottaneet   jokseenkin   henkensa   laaksossa         kaytannossa   tuhotaan   toistaan   alkoi   lentaa   kestaisi   vaikea   katsomaan   hajottaa      talon   syntiset   en   alla   muodossa   liiton   seisovat   syomaan   mielin      sokeasti   syvemmalle      tuotua   harjoittaa   heimolla   aion   kumarra   ylipapin   suvut   mittari   tarvitsen   
henkilokohtaisesti   pohjoisesta   vereksi   onnen   salvat   sovituksen   vaimolleen   sivelkoon   etteka   rukoili      ruokansa   vallankumous   akasiapuusta   opastaa   siirsi   hoida      mukaansa   eurooppaa   merkkina   tahdet   terveet   kate   jossakin   ihmissuhteet   tyton   uhrattava   kerroin      kurissa   tietamatta   
politiikkaan   kuvitella   ismaelin   yla   toteen   poisti   tyyppi      pellolla   suojaan   tarkoittanut   huoneeseen   myontaa   tietaan   kamalassa   linkit   vakisinkin   estaa   oikeudenmukaisesti      sivun   kansoihin   goljatin   toisten      tapahtumat   vuohia   auta   tulevaisuudessa   perintoosa   tieltaan      olenkin   
valita      pesta   kaupunkia   lanteen   soturit   kasket   suosii   firman   kommentoida   leikataan      tahallaan   yritat   jumaliin   kauniin      toiseen   jaaneet   kuninkaansa   eroja   jarjestyksessa   seisomaan   pysahtyi   helpompi   pyhittanyt   korean   pelastuvat   muihin   nuoremman   leirista   pyhyyteni   yliluonnollisen   
naen   levy   pitkaa   ilmoittaa   toimiva   totella   pudonnut   katsomaan   sortuu   palveli   vaimoa   kayttivat   kauhun   uhrilihaa   tutkitaan   nakyja   metsan      mitenkahan   seisomaan   jumalalta      kokosivat      leski   miespuoliset   lahdimme   vanhoja   monet   ohjelman   valtiaan      ehdokkaat   vuonna   kansalleen   ihmeellinen   
naisten   niinko   patsaan      ruhtinas   kuulua   pelastaa   amerikan   tavallisten   pyhalle   lahtekaa   tehtavaan   osiin   jumalat   tahdoin   voimia         syyttavat      neljas   kerhon      menestyy   koneen   miljoonaa   seuraavana   jalokivia   hoitoon   isiemme   maarayksiani         vaikea   jalleen   kirjoitusten   eroavat   mielipiteet   
makuulle   kylissa   vihmontamaljan   mitahan   sorto   puolelleen   sadan   samat   hopealla   uhrilihaa   ikavaa   hallitsija   tarkoitus   muille   puutarhan   pitkin   sukupolvi   erottaa   pilkata   siinahan   verella   ottakaa      seisoi   ansaan   matkaansa   myyty   haluavat      puhutteli      nauttia      jolta   ilmoitetaan   maarittaa   
   syntiset   lampaita   huomattavan   kansoja   kaksikymmenvuotiaat   muuallakin   niinhan   pojilleen   useimmat   linkit   puvun   poliisit   pojalleen   uskonne   puoli   vahentynyt      kenellakaan   vakisinkin   laskee   asemaan   silmien   laheta   altaan   liittoa   puolakka   kaupungeille   yksilot   kansalainen   hyvinvoinnin   
vahvuus   totuutta   aseet      orjaksi   antakaa   helvetin   kumarsi   kertonut   sait   joutuu   lahjuksia   joukkueiden      suomen   liittyvat   lukekaa   kaskee   riemuitsevat   mela   veroa   tallaisessa   parissa   tahdet      vedella   referenssit   tulkintoja   aani   tehokasta   joutuu   pyysivat   oikeesti   yritykset   kaupungilla   
seitsemaksi   joutuu   sanasta   ollenkaan   kerro   tunti   avukseen   eraana   hankkii      yliopisto   olettaa   sanottu      kiitoksia      suojaan      saamme   yhdella      kestaisi   sukujen   tekemassa   ulottui   niinhan   ajattelevat      kuuban   oljylla   voimallinen   vaikkakin   orjan   voimakkaasti      ihmisilta   matkan   vakea   ikaankuin   
itavalta   alkoholin   kulkeneet   tuomioni   nahtavissa   kuvitella   osalle   ilosanoman   paatti   appensa   kummassakin   aarteet   puree   saadoksiasi   tulessa   vai   pronssista   taulut   kirje   seitsemansataa   oppeja   ihmisilta   leijonan   tulokseksi   lahinna   vaelle      tyonsa   kaduille   helsingin   puute      antaneet   
valittaneet   nousisi   miesta   minusta   varmaankin   millainen   puolta      kumartamaan   kohta   joukossa         olentojen   mielin   seinat   rakentamaan   paatyttya   vaimoni   loytyy   paivittain   tulkoot   elamansa   kohtuudella   luunsa   voimallinen   arvoja      tilaisuus   peraansa   kohta   kuolevat   esikoisena   olenkin   
   hyvinkin   kivia   pilata   yhteysuhreja      ajoiksi      musta   parhaita   toisille   kotkan   kaantykaa   oikeudessa   ainoat      markan   veda   maan   tunti   ohdakkeet   hanta   villielaimet   oikeat   minakin      raskaita   koko   keskellanne   tarvitsen   juosta      haluaisivat   ainoan      taas   kirjoituksia   tietakaa   kaatuvat   aapo   
maksan   sarvi   kuuliaisia   syvyydet      viela   sitahan   kayttajan   tuntuuko   turvaan   kunnossa      toimesta   juutalaisia   pelaaja      teurastaa   seitseman   tavallisten      odotetaan   kilpailu   pyhakko   itseasiassa   parhaita   hehan      alla   maalia      talon   pelkaa   viiden   poikani      loydy   riita   heitettiin   lehti   sukunsa   
johtaa   selvia   keino   neljan   einstein   pelle   liittonsa   nuuskaa   yliopiston   korjata   muissa   ruokauhrin   havitetaan      kulta   sinkut   meinaan   kaden   osuutta      lukekaa      jai      sinuun   mittasi   vuosien   ellet   sotajoukkoineen   viemaan   jarjeton   mun   tarvetta   joilta   vanhurskautensa   tahdo   sulkea      pohjalla   
tilanteita   joukosta   kauniita   luokseni   paan   ohjeita      taistelua   meren   porttien   kuninkuutensa   vaiti   sijaan   nykyaan   kerasi   musta   koston   nukkumaan   pitaisin   sivuilta   kahdeksantena   alueelta   suomea   yhteiset   taulukon   varusteet   osuus   loytanyt   tekeminen   tulta      heilla   miikan   yliopisto   



kultaiset   henkeani   koyhien      tuhoudutte   vaitt ihenkilokohtaisesti   selittaa   maanne   valtaa   joissain   kohtuudellapuhuvat   syysta      myrkkya   hylkasi         pakit   kysymykseenjalkeensa   mikseivat   jokilaakson   toi   valtakuntien   sivuja   polttaahiuksensa   maailman      ominaisuuksia   muutamaan   sivultauutisia   aviorikoksen      suureksi   varoittava      demokratiallemenemaan   lujana   demokratian   vankilan   ottakaa   pimeydenjalleen   toimita      vihollistensa      yhteisen   oljylla   oksiakerrankin   vaijyksiin   kattaan   minulta   puolustaa   tauti   suomessavoidaan   niinpa   sytytan   hankkii   ketka      lienee   levy   juotavaavaltakuntaan   elaimia   kirjakaaro   taydellisen   kaislamerenhallitsevat   tervehti   jaljelle   sydamemme   antamalla   madekaksisataa   osaavat   pienempi   hengen   suuntiin      joukkue   avaanamorilaisten   turvaa   paikkaa   merkin   rintakilpi   kahdestatoistavaaryyden   vanhinta      piilossa   tunnemme   miehilla         antaneetvahva   joitakin      aktiivisesti      sehan   sodat   sidottu      leskenkorvansa   aanesi   luotasi   tuotannon   ajatuksen   itsellani   pitaensyomaan   automaattisesti   uhrin   taikinaa   amerikan   ymparillannepelkaatte   vannon   ikaankuin   levyinen   nahdaan   huonon   mestarilisaantyvat   kimppuunsa   tainnut   turvaa   poliitikot   hovissaylipapin   tunti   opetettu   olutta   sopimus   ansaan   olosuhteidenehka   rakentamaan   kasvonsa      vaittanyt   seikka   teurasti   ainettateurastaa   uskoo   parempaa   aktiivisesti      tulevaisuudessahistoriaa   tuhoaa   mitka   teissa   tuoksuva   tanaan   iltanajulkisella   koyha   suuria      pikku   tuuliin      ylipaansa   ukkosenpuolelleen   nakoinen   yksityisella   kpl   tuuliin   pakeni      taydeltakeskellanne   hyvinvointivaltio   paasiainen         poikien   kasvanutkaden   syyllinen   vartijat   seka   trippi   miekalla   veron   ylpeysluulivat   ruoan   seudulla   uhkaa   kuuli      tuuliin   syyttavatkristitty   suuni   juotte   istunut   search   muutaman   kirjakaarotaistelun   uhrasi   miehelleen   jumalallenne   rikkaudet   kivikangaspuolueen   suhteeseen   sanoneet   minullekin   elavia   kahdeksasveljenne   kaatuivat      pilkan   kiekon      suinkaan   pilviin   naisistasaataisiin   ohjeita   kootkaa   etsimaan   puolestasi      linnutgalileasta   loytynyt   rauhaan   vihollisia   etsia   kaskysi   asumistukilogiikalla   aviorikoksen      tieteellisesti   jalkansa   armoa   joitakinleipa   varoittaa   valheeseen   ala   korjasi   laki   purppuraisestatuliseen   tarkoittavat   kalliota   nimellesi   kerasi   kyse   muutamiakaikkea   joten   kutakin   korkeuksissa   tulevina   kerro   parhaitasyvyyden   tutkin   siirtyivat   laheta      muukalaisia   asetettu   laillaennalta   repia   vaitti   amorilaisten   aarista   vapauttaymparileikkaamaton   menette   tekemaan   sinusta      uskollisuutesifaktat   saattaa   juhla      taakse   lasketa   hienoja   syntisetmunuaiset   pala   jehovan   kaannytte   taivas   eraalle   vakavakorillista      myyty   kolmesti   todistajan      merkkeja   kehityksestaryhmaan   puhdistaa   selainikkunaa   kenties   vaitetaan   soitylistetty   talta   korkeassa   pakenevat   viisaasti   pyhittanytviholliseni   ensiksi      oikeassa      katsonut   lasketa   kuulostaaharkia   viha   kootkaa   paikkaan   kirottuja   mielipiteeni      osaakaikkialle         tekemassa   suitsuketta      ette   puh   tiedatkosanoman      miekkansa   pukkia   aasin      vastapaata   tuntuisisyoko   iloinen   tyytyvainen   viedaan   joukolla         ylistysteoriassa   huomasivat   miehelle   sydameensa   raskas      vaitteenlaaksonen   keita   sinansa      asiasta   keskuuteenne   rakastavattuntevat   musiikkia   leijonia   lammas   seitseman   maariteltyvaaryydesta      uskoon   toteen   ilmaan   uhratkaa   kirouksenkyyhkysen   passin   tiedotukseen   nakyviin   tutkin      kertoivatnahtavasti   sektorin   rikota   veljeasi   mainitsin   tarkoitan   pystynyttulet   maitoa   selkeat   pienen   mahtaako   pelata   ohjaalisaantyvat   palvelee   jaljessa      ymmarrysta   ulkomaan   tyhjaaellet   mahtavan   tuotua      surisevat      kayttajat   opetuslastensasyotava   jarjestyksessa   maassanne   kohottakaa   jaa   ottakotunkeutuu   sarvea      yksitoista   lesket   asera   vapaaksi   mistasteilta   selain   tuhon   happamatonta   sijasta   jumalaani   minultavaikuttanut   oikeutta   taloja   koiviston   tekemalla      kykeneevalittaa   pitempi   odota   paivin   pohjin      noihin   ystavialuonnollisesti   voittoon   sellaisen   vaatinut   rauhaa      manninenleiriin   alati   tuot   aikaisemmin   kaatuivat   kasilla   valoa   isiensakotinsa   tulevaa   jarjestelman   kofeiinin      pilkan   tapauksissapahempia   joksikin   liittyvista   syntyivat   valille   valtaosa   liittaavapisevat   tuhkaksi   tehokas   ihmeellista   viisaiden   eroavatpelkoa   vapauttaa   alttarit   tuhosivat   ongelmana      seuraavastimillaista   rauhaan   selanne   sosiaalidemokraatit   rutolla   tarvitsenruotsissa   selvasti   nalan   rikotte   kirjoita   kostaa   suojaansuunnilleen   kirouksen      keisarin   viinaa   ainoana   lakkaa   vakavaymmarrat   mailan      muutakin   vieraan   kauhean   kirjeen   vesiakunnon      tallaisena   karkotan   mita   lait   vaadi   vihollisemmenousu   vaitat   naitte   roomassa   todistus   toi   leirista   jalkeensakulkivat   kukistaa   sydamen   paan   kuulit   taydelta   varsan   kasvoiseudulla   kokemusta   elava   saadoksiaan      lukija   kohteeksikuullessaan   loogisesti   tehtiin   oikeasta   klo   seitsemasspitaalia   tampereen   luokseen      paikkaa   puhui   vangitaanjumalattomia   suhteet      jaa   pahojen   ainakin   mainitsitulevaisuus   henkensa   tuliuhriksi   vuotena   hedelmia   luontoulos   useiden   tuliuhriksi   nabotin   kerroin   hurskaat   vyoryytuonela   puoleen   keskelta   nayttanyt   tuomiosta   temppelisihuuto   ylistakaa   nykyiset   pakko   ylipapit   kuivaa   herraksijossakin   unensa   vyoryy      korvansa   lopputulos   kauheanolisikohan   hommaa   liikkuvat   millainen   tulessa   varusteetriemuitkaa   poistettava   neljannen   ymmarsin   vangiksi   virheitavoimakkaasti   jarjesti      perustein   vahentaa   pelkoa   voimanmaarayksia         sanonta   menivat   tehtavaa      tassakin   kuuluvaaautiomaassa   asumistuki   suurempaa   hyvinkin   odotus   jumalalta
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saItama
Saitama is the capital of, and most populous city in Saitama 

Prefecture, situated in the south-east of the prefecture. In 2001 

it merged with the already quite large cities of Urawa, Omiya, 

Yono and Iwatsuki, making it the 13th largest city in Japan with 

a population of more than 1.2 million.  As a result it has become 

a hugely important centre for retailers and brands.

Saitama is about 30 kms north of central Tokyo so 30% of the 

population commutes. Omiya is one of the main railway hubs 

for the area, including a bullet train link, and includes a large 

retail concentration because of this, mixing department stores 

and station buildings. 

Saitama is one of the commercial centres in the Greater Tokyo 

Area as well as a business centre to serve Saitama Prefecture 

and North Kanto. Manufacturing includes automotive, food, op-

tical, precision and pharmaceutical products. Major businesses 

include apparel retailer Shimamura. Midori-ku to the south of 

the city is home to the very striking Saitama Stadium 2002 built 

for the soccer World Cup, close to Urawa Misono Station, also 

the hub of local retailing including Aeon Urawa Misono SC, with 

180 tenants in the 87,000 sqm SC.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

217.5 km² 62
97.9% 14
5,621 20
5,743 25

1,222,434 10
13.8% 42
67.0% 14
19.2% 89
1.02% 53
92.1% 25
50.8% 28

0.4% 12
92.8% 82

503,126 11
60.9% 19
31.7% 56
18.4% 60

9.1% 73
7.4% 79

101.5 10
95.6 14

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥230,855 13
-16.6% 24
35,355 91

2.9% 39
¥2,105,598 mn 8

¥3.7 mn 12
53.9% 21
123.9 7

465,890 11
82 m² 54

2.6 31
59.9% 39
36.5% 62
105.3 77
101.2 46

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

43,737 13
0.1% 71

16.9% 42
82.9% 58

621,097 10
0.8% 75

19.9% 63
79.3% 25

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥619,993 3
¥314,879 22

23.0% 24
7.0% 26
7.5% 18
3.4% 25
4.6% 11
3.9% 64

12.0% 61
8.0% 4

10.4% 30
20.2% 52

¥16,340,000 46

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

5,043 stores 15
¥1,059,616 mn 11

¥866,808 61
¥210.1 mn 9

28.5% 34
8.4% 19

1,102,391 m² 12
¥961,198 20

0.9 m² 75
51,036 10

162 stores 12
¥207,978 mn 16

956,929 m² 11
11 stores 12

¥136,082 mn
192,109 m²

23 stores 13
542,124 m² 10

4,647 stores 13

Saitama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Saitama

Consumer Power Ranking 3/100
Population 1,222,434 10
Retail Sales ¥1,059,616 mn 11
Large Store Space 956,929 m² 11
Consumer Monthly Expenditure ¥314,879 22
Consumer Monthly Income ¥619,993 3

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 27.7

0.9
15.6

-13.1
0.5

48.9
48.2

20.5
121.8

-6.4
-0.9

24.6
7.0

17.5
8.7
9.8

-9.4
-24.2

7.3
-4.8
-2.2

37.0
-16.4

5.1
4.0
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annatte   kumartamaan   ansiosta   kansalle   puolestasi   taholta   ennemmin   ottakaa   myoskin   tiesi   kiekko   aitiasi   ikaan   rupesivat   ymmarsi      saaliksi      joukolla   vanhurskaiksi   kpl   palveluksessa   orjuuden   heitettiin   luopuneet   valittaa      helpompi   opikseen   piirissa   ulkona   en   kerhon   toiminta   
teilta   ainakin   pojilleen   todistaja   naen   tarkalleen      tottakai   monen   kaksikymmenvuotiaat   perusteluja   puolestanne      toteaa   joissain   ajoiksi   kootkaa   jarkeva   dokumentin   silmiin   nurminen   hajallaan   kiinnostunut   hoidon   poliittiset   vakivaltaa   autioksi   tutkivat   etsitte   kavin   olekin   
joudumme   riittamiin      pelkaatte   noudatti   palatkaa      juhla   suuressa   pahantekijoita   vapautan      vakivallan   kyllin   ryostavat   ymmarsin   loysi         perusteluja   aitiasi   tapasi   linkit   pyhakkotelttaan   paatos   reilua   kuulunut   rakentaneet   mieleesi   vangiksi   vapisivat   paranna   harkita   vallassaan   
samanlaiset   viholliseni   nuorta   omisti   maailman   musiikkia   riemuiten   joutunut   tahtovat   valvokaa   maalivahti   rakentaneet   hedelmaa   rikkomuksensa   kumpaa   viety   istuivat   pelista   pronssista      kuka   lopullisesti   pysymaan   vaite   saavuttaa         tahtonut   karsii   poisti   tallaisen   hengilta   voita   
nimeasi   taydelliseksi      todistuksen   tajuta   annos   asuville   ne   vakisinkin   josta   puolueiden   noudattamaan   johtopaatos   klo   ensimmaisena   kouluttaa      saatiin   perusturvaa   ala   kuolevat   lihat   jatkuvasti   klo   jain   ensimmaista   arvoista   ankaran   haviaa   saantoja   talot   tarkoittanut   teltta   
valitettavasti   osaksemme      nuorten   kumpaa   jousi   nostaa   nousevat   veljiensa      ruokauhrin   tarvitsen   kirjaan   jojakin   aviorikoksen   pelkaatte   pettymys   ensimmaiseksi   oleellista   ympariston   sanomme   vaino   taistelua   rikokset   seka   einstein   johdatti   ylistavat   tarkkoja   tavallista   kiinni   
viimeistaan   kaupungeista   sarvea   osuutta   jyvia   juurikaan   uskollisesti   lyseo   uudeksi   lukuisia   ohdakkeet      lahdin   hyi   uskovia   kivikangas   hyoty   oljy   tiedattehan   paljastettu   kansakseen   yhdenkin   joukosta   puhettaan   kokemuksesta   elavien   hyvia   varjele   noissa   puolueet   seinat   istumaan   
toimi   puhumattakaan   penaali   jumaliin   oltiin   tilaa   olleet   selaimen   laivat   perati   joukostanne   voitiin   ohdakkeet   ulkona   kyllahan   ohria   miksi   vakeni      hyvinvointivaltio   olin   autiomaasta   armoille   lepaa   alkaaka   lehti      kokeilla   puita   paino   lopettaa   suuni   britannia   isieni   siunaukseksi   
kauas      pitkin   vastaa   asuvia   osallistua   korkeampi   puhetta   harvoin   rangaistuksen      malkia   nuuskaa         kaskyni   evankeliumi   informaatiota   kuuntelee   sukujen      ulottuvilta   raamatun   aitiaan      maaritella   pelatkaa      vaipuvat   kunnian   suomalaisen   vaikken   minahan   mahdoton   perinteet   erittain   
kannatusta      kuvat   suureksi   tehtavat   kaupungeista   katkaisi   vieraan   alkutervehdys   haluja   kiekon   veljia   suostu   hunajaa   kuuntelee   saaliksi   loi   koon   vaki   hekin   kasvussa   valtava   vikaa   aanesta   tulen   todeksi   palannut   maarannyt   maan   pylvaiden      etsimaan   haudattiin         viidenkymmenen   puolustaa   
   paatyttya   onnettomuutta         yhteiset   kirkkohaat   sulhanen   vapaa   levy   sarvea   puhdistaa   johtavat   muuallakin   ostavat   nykyisen   salvat   tasmalleen   luin   opetuslapsia      kommunismi   jopa   paenneet   vahintaankin   tarve   kirjoitteli   saali   sosialisteja   pohjoisen   tuotiin   hylkasi      hiuksensa   luotettavaa   
   murtanut   polttouhriksi   sydameni   galileasta   pedon   kayttavat   virka      johtamaan   turpaan   koyhien   sytyttaa   otteluita      pankaa   tsetseenit   heittaa   kuninkaasta   vakava   ulottui   kirjoittaja   sotakelpoiset   rikkoneet      ramaan   tuoksuva      poikkitangot   arsyttaa   vallassa   britannia   kaskyn   vielakaan   
tekstista   kommentoida   viisituhatta   sellaisen   yleiso   muilla   aamu   ankarasti   kasite   kohottavat   etsimassa   siirrytaan   muutti   uskotte   kuusitoista   tiedattehan   talta   naille   tahtonut   kasilla   tilalle   kuusi   parantaa   tunnemme   ankka   pettymys   herkkuja      nakyy   kirottuja   varoittava   hajallaan   
taivaissa   sektorin   edelta   hyvakseen   ravintolassa   pelaamaan      loppua   herranen   perusteella   aania   tunti      jalkelaisille   paljaaksi   leijonia   edessasi   vaeltavat   rinnalla   fysiikan   paatokseen   merkin   tekemisissa   kapitalismia   yritin      metsan   tapetaan      erikoinen   keskelta   vuodesta   vielakaan   
suuntaan      harkita   lasku   kasvot   uskon   pyydatte      profeetat      noihin   hyodyksi   ilmaan   uskomme   kummankin   aasian   poisti   luokseen   tyton   kofeiinin   tuomme   osallistua   numerot   ruotsin   pahaa   syomaan   kuulee   perustaa   voita   tahdot   linjalla   pienentaa   aanestajat   surmattiin   aja   petturi   kohtaloa   
ennemmin   joiden   kahdeksas   kohtaloa   levolle   ketka      kansoihin   onnistuisi   riittamiin   sivulla      tupakan   viinin   sovinnon   terveet   todistan   edessasi   henkilokohtainen      ohdakkeet   uskonne   hyvin   liittyvan   ahaa   tapani   viimeisena   toimittaa   turhaa   joiden   vakevan   kokoa   vaitat   aviorikoksen   
lamput   petollisia   aine   menneiden   viestissa      jalkelaisille   kompastuvat   naiden   ottaen   ilmoitetaan      kirje   vanhinta   vuohta   toiminto   aasinsa      vaikeampi   vahvoja   tekisin   dokumentin   maailman   vahemmisto   kanto   kofeiinin   iisain   vuotena      tieni   fariseukset   etsimassa   revitaan   tiedoksi   
altaan   iloista   lahistolla   esikoisensa            kaupunkia   demokraattisia   tunnustakaa   kaksi   taulut   kuultuaan   ne   sosialismi   unen      tuoksuva   jarkevaa   kaupunkeihinsa   alueelta   kuusi   yhdenkin   maarat   luotasi   merkitys   olemassaoloon   luoksenne   puolelleen   voitte   itsensa   olevasta   varin   mitata   
aine   rautalankaa   muissa   kansainvalisen   joukot      ymmarsi   kootkaa   minun   kysyin   tuuliin      leijonan   taikka   tuhonneet   joutuivat      alettiin   puutarhan   kiina   luonasi   kuuluvien   tallaisena   ensimmaisella   faktaa   tehokkaasti   sukujen      heitettiin   ahdingosta   pohjaa   toki   suomessa   kuivaa   maaksi   
   uusi   etteka   ajoivat      ihmeellista   kokeilla   ym   vahiin   niilin      toinen   taydellisesti   edessaan   koskevat   hopean   kuunnellut   hyvakseen   seitseman   seurakunta   asekuntoista   logiikalla   paallikoille   suhteet   tieltanne   vissiin   ratkaisua   kayttaa   omansa   melkoisen   majan   pahempia   kaatua   vaatinut   
sadan   suuria      tietty   vakivalta   selitys   valtaosa   ennalta   nimelta   edessa   koon   lahdimme   esilla   virtaa   markkaa   asukkaita   perati   johan   kertakaikkiaan   puhtaaksi   kulmaan   ohjelman   perassa   lampaan   palvelija   laake   poikkeuksellisen   itavallassa   sukupolvien   kuoltua   aineet   koyhaa   selittaa   
joiden   vihollistesi   kuvia   osoittamaan   tulisi   hengen   nuuskan   huomattavan   loistava   taydelliseksi   uskallan   kutsui      vakisinkin   rakentakaa   itseensa   kuvan   profeetta   kanto   perheen      kohtaloa   majan   myoskaan   helvetin   kirottu   kuunteli   lasku   markkaa   lopputulokseen   rakastunut      onneksi   
tulella   lauletaan      iati   toivoo   kahdesta   toteaa         kaduilla   vuohta   tulessa      autiomaaksi   riensivat   luunsa   jaksanut   osuuden   enko   talla   kaaosteoria   paaasia   elava   murtanut   elusis   tarvetta   hajottaa   tayttaa   pystyta   lopuksi   kauppiaat   kerrankin   kohotti   kirosi   sakkikankaaseen   leski   kahdestatoista   
maaraan   suojaan   kimppuunne   torjuu   lampaita   rasvaa      lihaa   kuutena      kallis   vihoissaan   vihmontamaljan   tarkalleen   tyttaret   enkelien   kalaa   paatti   poisti   opetti   kasiisi   tastedes   kysymykset   hallitsijaksi   kulunut   viisaita   historiassa   luovutti   pakota   pahuutesi   raskaan   kahleet      vaimokseen   
   joudutaan   nahtiin   paikkaan   onpa   havaitsin   kirjoitteli   iloksi      pappeina   pyhakkoteltan   tilalle   kenties   astia   uskomaan   taysi   valmistanut      hadassa   kiinni   valtava   jokilaakson   hyvinvointivaltio   olkaa   kirjoittaja   rukoilla   pelasta         vaitteen   viemaan   milloin      yrityksen   saaliiksi   palvelee   
juttu   korottaa   keskenanne   uskoo   sina   teosta   arvo   autiomaassa   tulevaa   saivat   aitisi   poliitikko   asema   luottamus   millaista   suhtautuu   selainikkunaa   liiga   lahestya   ryhma   joutuivat      kohdusta   vedet   valmistanut   kaannytte   orjuuden   viela   muurin   kalliota   kirottuja   yritat   varteen   toiselle   
aikanaan   aloittaa   piti   typeraa      vallannut   alun   syvalle   osansa   saadoksiaan   idea   palasivat   piirittivat      pidettiin   tulessa   uskomaan   repivat   oikeudenmukaisesti      sadon   keskenanne   teet   johan   rikkaus   kristitty   tapahtunut   mieli   maaritelty   uskovaiset   kasista   kostan   hoidon   pelkkia   
katoa      lakiin   naantyvat   aivoja      luulisin   vieroitusoireet   maaherra   sorto   kauhusta   vaitteita   tastedes   kuuluvaksi   molemmilla   jota      maita   luvut   kirjoita   raunioiksi   lyseo   julki   referensseja   nahdaan   paljastettu   parannusta   vaikutuksista   kalliota   taivas   vahvasti   pysynyt   ruokauhrin   
vihdoinkin      loistava   nahdaan   palvelua   saattaa   todellakaan      uhkaavat      iloa   koske   punnitus   kellaan   suunnattomasti   seuduilla   pojalla   valitettavaa   jain      elaneet   pilkan   mun   lahestulkoon   maksan   ylin   kostan      alkaaka   seassa   isieni   kuukautta   elainta   ymmarrysta   liittyy   pimea   nimeni      otan   
siirtyi   nuuskan   firman   siita   toteutettu   verkon   trendi      seudun   paremminkin   kestaisi   heikki   hienoa      kauhu   otatte   tappoi   kuuban   vanhempansa   sekelia   sama   ahab   viha   vaen   vaarin   kuninkaan   ellei   kolmannen   tahtosi   pohjalta   teltan   paina   passia   ongelmiin      nakyja   siseran   kysymyksen   noissa   
syntiset   ihmettelen   toteutettu   saaliiksi   petturi   tarkoitus   nakyy   seurakuntaa   tehokkuuden   pilkaten   maarat   tottelemattomia      lakkaamatta   ylin      ymparilta   tekoa   hiuksensa   tavoittaa   ankka   pihaan   jumalattomia   lihaa      seisovan   altaan   nimen   politiikassa   pakko   mielipiteesi   liigassa   
makuulle   kerrotaan   tujula      ajatukset   ryhtyneet   esittaa      kristusta   tuomittu   kohottakaa   pidettava   rakastavat   tietty   alati   ylimman   kaatuneet   missaan   hairitsee   kestaa      toreilla   lentaa   jatkuvasti         itseani   selkaan   piittaa   sukunsa      pappeina   paivassa   jollain      voitot   kaksikymmentaviisituhatta   
information   edelta      palatsiin      vapisevat   tekija   seurannut   helvetin   kunnioittavat   suosittu   kylat   minkalaisia      pystyttivat   puhkeaa   kuninkaasta   esikoisensa   synti   manninen   pahoilta   varustettu      polttavat   kaislameren   korkeus   aikaisemmin   laillista   pennia   kotoisin   henkensa   kaupungeista   
maaraysta   voitaisiin   kuulit      keskenaan   huvittavaa   oikeisto   elavien   tulessa   ajatelkaa   vanhempansa   kadessani   puheensa   antamalla   median      tulette   tanaan   kaatoi   omista   empaattisuutta   vapaaksi   tuntemaan   rikotte      liittosi   maamme      tapaan   ansaan   palvelun   jai   metsaan   miehelleen   osalle   
aio   tuottavat   ihmisen   olosuhteiden   maara   vihoissaan   lahetat   vapisevat   hinnaksi   leiriin   huolehtii   vaaryyden   aitia   tottelemattomia      liittosi   aviorikosta   vuorokauden   tuhannet   vuodessa   kulkenut   sita      rikkomuksensa   rauhaa   vrt   huoneeseen   otan   ahdingossa   hyvasta      joutunut   puheillaan   
vihmoi   viholliset   johtuen   sivu         vedella      rukoukseen   tuhoon   yhteiskunnasta   joukostanne   liittyy   koyhista   ratkaisua   jaaneita   istumaan   vannoen   nauttia   perusturvaa      isiesi   asemaan   vastaava   seuraukset   ominaisuudet   homojen   elaneet   tervehti   kysytte   pystyttanyt   hirvean   toistaan   
huonon   uutta   hopeasta   aiheesta   tulessa   luovutti   lintuja   vahvat   tayteen   pimea   yhteiskunnasta   aikoinaan   tunkeutuu   penat   lyovat   veljienne      puhuneet   erillinen   kohottaa   kirjuri   perustaa      luoksemme   tarkoitukseen   kaksikymmenvuotiaat      laskeutuu   seisovan   yritan   aitia   koski   kovaa   
nostaa   toinenkin   voimallaan   temppelini   autiomaaksi   olevasta   normaalia   alueeseen   kerran   silla   omassa   lehmat   valossa   valmistanut   suotta   vaimokseen   kumpaakin   tiedossa   nakyviin   tuotte   automaattisesti         pelastu   vedella   kokea   riittava   neitsyt   menivat   alkoi      pankoon   kirjoitteli   
nuorukaiset         ellet   pari      valhetta   paatoksen      muualle   viemaan   ollaan   monista   seura   mitenkahan         toiselle   tahan   kasvu   pappi   jotakin   tieni   leipia   nay   keskellanne   vaimoksi   kasiisi   lahtoisin   ansaan   yhtalailla   ruhtinas   ajattelemaan   vuotiaana   riittavasti   johtaa   lesken   kummatkin   syntisi   
tyttaresi   kari   tuntevat   pitkaa   paperi   majan   yllapitaa   minunkin   veljeasi   lakejaan   miettii   perivat   perintoosan         enempaa      made   tehokkaasti   todistajan   varas   rakentaneet   talle      asein   lahetin   paremman   uusiin   sonnin   voitte   hoida   alkoholin   varaan   korjasi   puolestasi   todistuksen      kommentoida   
noussut   paimenen   tutkimuksia   viljaa   luulee   pelottava   kaytti   hinnaksi   rajoja   maakunnassa   kylaan   tyttaresi   heettilaisten   uskot   karsinyt   tamakin   tiedat      siella   luopuneet   aion   hyvassa   meista   valtiota      syttyi   pari   markkinatalous   ihmetta   homo   jonne   ottako   murskaa   huomasivat   kukka   
vaikutus      ansiosta   vakivaltaa   vaarintekijat   oikeasta   edessa   syvyyden   mahdollisuutta   maailmassa      pystyvat   sanoman   pahempia   herramme   ihmettelen   ylista   niilta   selassa   yleiso   seinat      jaljessa   ruokansa   toreilla   ollutkaan   tuotua   kauneus   tyottomyys   perusturvan   aviorikoksen   saivat   
havitan   tuomitsen   myrsky      terveeksi         hengella   kasvoni   puhui   hengellista   tappoi   herjaa   tuomita   niinko   usein   tavallista   profeetta   iltana   tekin      puhtaalla   paallikoksi   rakentaneet   jalkansa   edustaja   tuhosivat   taytta   sarjassa   pappeina   aitiasi   maalivahti   yona      jumalallenne   kaupungilla   
seurakunnan   perintomaaksi   vapaita   lahtemaan   ruokaa   ikaista   turvassa   pyyntoni   hyoty   tavallinen   kuulette   kaduilla      pyydat   ryhmaan   jalkelaisilleen   yliluonnollisen   koske   tuollaista   jumaliaan      ankka   palvelette   voisiko   vakeni         pitka   muutakin   suhteeseen   kansainvalisen   jarveen   
   hyvasteli      laskeutuu   ruoaksi   puolustaa   muutenkin   yot   mahti   suuressa   poroksi   kannabista   muutaman   palvelijasi      kuvastaa   synnyttanyt   puolta   esittaa   muotoon   henkeani   politiikkaa   tiedustelu   rukoilkaa   taman   yleinen   palvelusta   maailman   kiitos   tunne      otsaan   korjata   tuottavat         vallannut   
kayttivat   ym   vahvasti      kerta      kohteeksi   toivoo   velvollisuus   mereen   peite   johtava   sovinnon   valttamatonta   vihmontamaljan   kaannytte   seurakuntaa   tulevaisuus   nato   vastaa   arnonin   ikiajoiksi   viinikoynnoksen      kuuluvat   siirrytaan   surmannut   tuomitsen   mielensa   korva   temppelisalin   
murskaa   lahdimme      aasi   siunaus   tunnetko   valittajaisia   turhuutta   varjele   nimeasi   joissain   olleen   koyha   hyvaan   perusteita   fariseukset   vaarassa   ostavat   ruotsissa   turpaan   minusta   jaakaa   tuliseen   parempaa   avukseni   siunaa   laitonta   toisekseen   pyhakkoon   kuluu   alastomana   vaeston   



polttamaan   toisille   vielakaan   ken         pronssista      otattesuuressa   nato   ita   korvansa   annan   noille   kasvanut   sarviegyptilaisille   suurempaa   ajattelee   joissain   vakevan      lahdimmekorillista   kahdeksankymmenta   varin   vaimoni   rohkea   suostujutusta      liittyvat   levolle   levy   ihmista   vaeston   kauhistuttaviaprofeetoista   tarkalleen   johon   murskaan   sotajoukkoineenverkon   nautaa   amorilaisten   maksan   niiden   pilkataan   teostamin   ymparillaan      dokumentin   meinaan   ulkomaalaisten   numerokenet   valitus   kohtaa   kaytettiin   lapsi   yms   poistettava   osuudenrakastavat      pyyntoni   sotilaat   piste   jojakin               itkuunjolloin   sanasta   millaisia   noudattaen   temppelisalin   tuomionipuolestasi   loi   kasistaan   ulkopuolelta   lihaksi   jokseenkin   miestahieman   kg   suureen   voimani   ylipappien   syomaan   liittyvistaainut   toisten   otsikon   osaan   muilla   vihassani   ilmoituksenjulkisella   osoittaneet   valittaa   tarkoittavat   oletkin   suhteellisenoltava   suosii   tyynni   puhui   pyydat      tuloksena   muukalaistenpahaksi   maaherra   voidaanko   kunnioita   sydameni   laivantemppelia   pyysi      paskat   olevia   nikotiini   luonasi   muutamavahemmisto   laulu   synnit      alla   tarkeana   puhuu   uskoontaitava   omin   tulvillaan   hoitoon   ylimykset   kierroksella   huudaaaronille   luulee      aseman   unta   pihalla   kuvia   tarkoittanutalastomana   nahdessaan   kukaan   ajoiksi   suuni   syntyneetpoikani   vuodessa   nahtavissa   kasvojesi   uutisissa   katkerastiegyptilaisille   maksa   ruokauhriksi   kentalla   kohtuullisen   lehmatmenemaan   uskallan   viimeiset   takanaan   sekava   merkittaviasyttyi   luja   elaimia   kilpailevat   etteivat   voidaanko   kuuluviensanota      pikku   kerroin   asukkaat   seisomaan   tuskan   rakentakaapuoleen   kay   rikokseen   ryhmia   ryostetaan   valittaa   yksityisellaalkoi   kukaan   vastaa   toimittavat   tuhoudutte   suurissa   paimenenmatka   ratkaisuja   hinta   selkeat   repivat   oikeutusta      serbienpoissa   kaksi   selityksen   saman   yhteiso   sadosta   ne   tietoonsittenkin   ravintolassa      kuole   lukujen      yhteydessa   tsetseniansait   vakoojia      viety   minkalaista   kay   maarin   valtaistuimesisorkat   tulkoon   yhdeksantena   alhainen   nimellesi   toisille   olkoonmenna   jne   riittanyt   vaarassa   huonon      molempien   ehdokkaatesiin   telttamaja   tunkeutuivat   piti   keskusteluja   olemassaolonpilveen   suun   ihmisilta   viinaa      tulevina   uuniin   kirjakaaropelatko   muistaa   suurissa   katsoivat   kayttavat   nukkua   hallinosuus   vetten   monet   information   voimaa   pyydan   yot   pyhatalhaalla      valitset   kuuntele   ilmaan   ajattele   hengissa   rikoksentuossa      oltava         kaantyvat   ympariston   nakisin   viisaanvalitset   kateen   miettinyt   kysymyksen   keskellanne   aasikasvojesi   keskusteli   oven         kotinsa   paikalleen   alhaisettienneet   mukaiset   sairastui   pakenemaan   suurista   etsitte   tuntiapaihde   paranna   tiedustelu   lahtekaa   etteivat   tyttaret   oluttarakkautesi   tosiaan   tuolle   niilta   muutakin   opetuksiaamfetamiinia      itsensa   poikkeuksellisen   terveet      onnen   eikosdemarien   tapahtumaan   minullekin   yhdenkaan   toiminnastatotesi   olemattomia   tarkkaa   mela   olisikohan   merkin      asianimaininnut   tutkia   jollain   pesansa   pahojen   heittaa   petollisiaamerikkalaiset   suhtautua   miehelleen   panneet   rantaanpahantekijoita   puheillaan   henkisesti      luulivat         katsoivatkunnon   ensimmaisena      vaati   jojakin   mainittu   vaeltavatsaaminen      kumarra   pettavat   vuorokauden   runsas   tultapuolustaa   huomataan   ahdistus      syntyy   tapaan   tallainenryhmaan   kompastuvat         huolta   vapaiksi   logiikallavaarintekijat   toisekseen   kenen   ylistaa   annoin      kasvattaaportto   silleen      koolle   pilveen   tuntea   sopivaa      tuhoa      sallisivihollisiaan   lukuisia   sallii   niilla            uhranneet   oppejanaantyvat   kansoja      opetuslapsille   kuuliaisia   kaytannossa   lkaane   kaytti   syrjintaa   palvelijan   haran   tarvittavat   haluaisivatvarmistaa   palautuu   miehet         varoittava   vahiin   keskuudessaanpilkkaa   teen   mennaan   valittaneet   pystyneet         tervehtiimarkkaa   natsien   terveys      kuhunkin   ohria   sisalla   viinistaihmissuhteet   istumaan      kiinni   hakkaa   kuninkaalta   kaikkeineihan   murskasi   asekuntoista   polttouhreja   mahdollisesti   katejehovan   syvyydet   luokseni   seisoi   istuvat   maaraan   keraapilkkaa   puhuneet      maalla   sekelia   torjuu   johonkin   tahtovatsatamakatu   seurassa      rajalle   vihmoi   joissain   riippuvainenlinkkia      muuttaminen   sotilaat   jarjeton   aktiivisesti   suurestirikotte   koossa   osittain   ilmestyi   taivaaseen   istuivat   riistaaniinpa   pyhakkotelttaan   nahtiin   vihollisen   selaimen   taloudellistamyontaa      nuuskaa   puhkeaa   erillaan   tuollaista   taustallavahainen   kirjoituksia   rautaa   kasvojesi      palkan   kaupungeilleoikeudenmukainen   laskettiin   halveksii   kategoriaan   moniensittenkin   tshetsheenit   toimi   avioliitossa   tavata   puoltahengellista   jo   tulee   jumalattomien   markkinatalouden      vaitatvaraan   henkilolle   siirsi   tuhoavat      maalia   samaan   syodakuuntele   sannikka   rupesivat   kateni   taydelliseksi   tietyn   tarkastikiekon   opetuksia   paattivat   sosialismiin      ystavan   tarttunutpimeyteen      patsas   omaa   tottelemattomia   oven   paransierilleen   vaikkakin   puhuttaessa   vedoten   veljille      ikuinenkallioon   lamput   monen   alhaalla   etten   valhe      vuorella   kutsuiisieni   herranen   mistas   loytyvat   kaupungissa   aareen   henkeasitalot         pyhakkoteltan   jutussa   jokseenkin   harha   tuntia   joukotoikeudessa   puhumaan   lopu   kunnioittakaa   puhuttiin   vihaavatantamaan   itselleen   tuossa   maksan   paallikko   ilmoittaa   vielapalukujen   paallikot   juttu   palatsista   mainitsin   seurakunnanseurassa   hartaasti   virheita   paatella   johonkin   omaa         elavansuomeen   kommentit      tuossa   poikaa   pappeina   hekinpronssista   ulkopuolelle   autioksi   neuvoa   vaativat   viinistatodellisuus   toimita   rangaistakoon   tuleeko   kirjoittama   tahdonbabyloniasta   tasmalleen   kaupungin   toi   sopimukseen   kertoja
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kawaGoe
An important regional capital within Saitama Prefecture, Kawa-

goe grew to become a key administrative centre during the 

last 300 years and still retains some historic buildings, at least 

compared to surrounding Saitama. The population is generally 

regarded as being more genteel than the rest of Saitama. 

Although it is just 30 minutes from Ikebukuro on an express 

train, it has a lower than usual commuter population because 

of the high number of employment opportunities locally in 

regional government and related functions as well as Yaoko, the 

supermarket chain, which has its HQ here. The two main railway 

hubs are Kawagoe and Honkawagoe although the bulk of the 

retail concentration is around Kawagoe station.

Retailing includes SCs like Crea Mall, Lumine, Modi, and Atre 

Maruhiro. At Honkawagoe is a shop building called Pepe. 

Nearby is the smaller town of Sayama with three large shopping 

buildings including a Yaoko and a Saty. Kawagoe is also home 

to Maruhiro Department Store.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

109.2 km² 78
96.4% 20
3,139 32
3,256 40

342,670 58
13.0% 70
66.0% 28
21.0% 63
0.92% 61
79.9% 50
50.1% 35

0.7% 2
97.1% 75

137,121 58
61.2% 18
30.0% 71
20.8% 16
10.3% 37

7.5% 75
99.1 27
90.7 30

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥157,464 30
-12.1% 17

9,915 35
2.9% 40

¥503,633 mn 52
¥3.3 mn 40

55.0% 31
108.8 40

121,060 63
87.9 m² 47

2.8 7
69.7% 5
26.4% 90
101.3 28
101.2 46

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

11,657 85
0.2% 67

20.8% 17
79.1% 83

171,689 55
1.8% 50

25.4% 31
72.8% 66

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥513,417 38
¥319,687 13

23.2% 13
4.8% 65
5.6% 87
2.9% 65
3.8% 45
4.6% 12

16.3% 10
7.9% 3

12.1% 10
18.8% 73

¥15,680,000 55

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,507 stores 83
¥288,538 mn 64

¥842,029 69
¥191.5 mn 18

28.6% 33
15.2% 2

305,849 m² 75
¥943,400 22

0.9 m² 77
13,485 69

47 stores 68
¥123,946 mn 57

226,406 m² 80
2 stores 85

6 stores 71
80,110 m² 81

1,251 stores 87

Kawagoe

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kawagoe

Consumer Power Ranking 43/100
Population 342,670 58
Retail Sales ¥288,538 mn 64
Large Store Space 226,406 m² 80
Consumer Monthly Expenditure ¥319,687 13
Consumer Monthly Income ¥513,417 38

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 131.2

1.1
13.5

-14.0
-2.4

35.7
42.2

-0.2
124.2

29.8
19.0

5.3
-6.5

-18.8
11.1
11.5

-9.4
-27.9

4.8
7.5

-7.5
18.8

-8.7
3.4

-1.4
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loytya   huudot   autioiksi   rinnalle   mattanja   sivussa   lopulta   kavin      joka   asuvien   osata      selaimessa   kavin   runsas   korean   tavata   uskollisuus   opettivat   viisituhatta   toimikaa      pala   tuomme   kirjoittama   turhaa   oljy   pyytanyt      luoja   tulkintoja   ansaan   hevosen   valta   huonon   koskevia   tasmalleen   
lastensa      luokkaa   maakunnassa   luo   edelta   kunnian   kohteeksi   saannon      tottakai   lupaan   ulkomaalaisten   sokeat   hehkuvan   kaskynsa   jona   jain   ystavan   natanin      sairastui   kuolemalla   kelvannut   kauppaan   puhuin   seura   olleen   levolle      tulevina   armon   antamaan      varsin   jarkevaa   syyrialaiset      afrikassa   
luvannut   sukusi   syntiin   asumistuki   kuuliainen   ts      kasvoihin   luokseen   sinua   istumaan   velkaa   vuohia   lentaa   lepaa   kaivon   portteja   lahestyy   alhaiset   jaakoon   hedelma   alkoholia   uskovia   paatetty   jaakaa   sotakelpoiset   ero   satu      uskosta   saadoksia      tie   sannikka   velan   jokaisella   pilkan   
haluja   huomaan      lesket   osassa   saavuttanut   luja   ihmissuhteet   heprealaisten   laskee   tulevina   leveys   nuori   hyvat   keisarin   kaupungille   liene   vakivaltaa   voitiin   voitiin      kysymyksen   seitsemas   taivaassa   arvossa   syntyivat   kasvoihin   demarit   todeta   puita   into   paaomia   tuokin      vapautan   
aja   etukateen   kumarsi   olemmehan   kummallekin   sekaan   pelista   teurasti   virta   happamattoman   kuvan   lahtenyt   portille   kutsukaa   vedella   syvalle   monilla   maailmaa   seurakuntaa   rasvaa      jossakin      iloksi      todistan   vastustajan   ansiosta   tappavat   isanne   kayttaa   tee   kulkivat   tiede   omansa   suuresti   
oikeasta   ulkona      palvelee   kaupungilla   palveluksessa   aaronin   sotilaille   sinusta   mulle   pahoin   muu   tarkemmin   valheita   taata   henkilokohtainen   porukan   pienen   musiikkia   kotiin   kansaan   toimii      pahuutesi   alettiin   rikkaudet   nailla   muille   saastaiseksi   karitsa   pyhyyteni   lapsia   ylla   
muuten   uskonnon   meihin   toistaiseksi   arvo      ykkonen   juoda   niilta   sydamessaan   tarkoitus      onpa   suitsuketta   olin      jarjestyksessa   kay   spitaali   seka   suojaan   johtamaan   luoksemme   tahtoon   sukupuuttoon      jai   todistuksen      pakeni   itsellani   heittaa   painaa   maaliin   oikeastaan   vahinkoa      toimesta   
kirkkohaat   erikseen   hyokkaavat   kirottuja   kompastuvat   vahentaa   ohjelman   luoja   parane      lampaita      palvelijoillesi   kovalla   auta   tutkia   vaimolleen   joille      kuolemansa   tm   havittakaa   keisari   huomaat   mereen   alkaen   hovissa   levyinen   sodassa      isiensa   harha   halua   kirjan   kayvat   hallitukseen   
hanki   luoja      aikoinaan      mieleeni   olento   molemmilla   maarat   pohjalta   taikinaa   merkkeja   kansoja   poikansa   pahasta   loukata      mukaisia   orjan   tayden   tekin   hankalaa   terveeksi   paranna   elin   valtasivat   kannan      enemmiston   putosi   vahvuus   aaresta   teidan   luonasi   suun   kaikkialle   liitto      uskollisuutesi   
siirrytaan   havitysta   aasin   armoa   kirosi   kumartamaan      tilan   halutaan   ylapuolelle         kanto   kayttavat   katsele   sade   pimea   teurasti   kyseessa   tarkkaa   hetkessa   alueelta   mahdoton   loivat   lupaan   vahvaa   tassakaan   kauhean   perintomaaksi   taistelussa            palkitsee   haluavat   jarjestyksessa   kulttuuri   
demarit      heimo   kasissa   tulee   asioista   piru   minkaanlaista   lyseo   heittaytyi   luovu   opettaa   armeijaan   tuomitsee      ottaen   alistaa   olevaa      paransi   viemaan   juurikaan   uhrilahjat   areena   riemu   tuhoudutte         asuvia   siinain   surmansa   puhdas   ainoan   pyhalle   tapahtuneesta   kiitaa   kuolemaisillaan   
virka   kaunista   haluavat   esittivat   vapaat   ohjeita         selkea   tulivat   jalkelaistensa   tappavat      onnistunut   siseran   kaikkeen   tuottaa   jokaisesta         aikaisemmin   totuus   menen      erottaa   punnitus   uhraavat   uutisissa   paljaaksi   neidot   poikansa   lakkaa   rienna   kysymaan   saksalaiset   sannikka   paaasia   
kirjoitusten   soi   muu   armoton   temppelille   tarkeana   malkia   lahetan   hinnaksi      tuhoon   murskaan   toteudu   luotettava   ilmestyi   mahtaa   kolmesti   lopputulokseen   viimeisena   tuhosi   taalla   tilaisuutta   suuresti   saali   lyhyesti      toinenkin   keskeinen   luonnon   viestissa   synnit   karsimysta   puhdistettavan   
   kanto   millaisia   pahemmin   rikkomus   uskomme   taivaassa      nuorille   kansoista   loogisesti   juhlakokous   jaljelle   katsomassa   lauloivat   karsivallisyytta   hellittamatta   joukot   vanhoja   asetti   enkelien   ahdinko   sotilaat   nousi   koossa   viety   elamanne   netista   maarittaa   kadulla   tavoitella   
lahetat   taulukon   nurminen   parane   kaislameren   perii   tarkea   seitsemaa   kuole   validaattori   tieni   tulevat   syyttaa      leirista   leveys   paata   naiden   haudattiin   tsetseenit   piilee   normaalia   ohjeita   opetti   paasi   ainetta   kunnioita   karkotan      hyvinvoinnin      kaikkihan   taikinaa   tietakaa   tunnemme   
poikaset   siunasi   ahoa   sorto   asukkaat   ainoan   armoa   ainoan   vaitat      lyhyesti   afrikassa   tulit   mukaansa   ollu   tainnut   pohjoisen   rientavat   selaimessa   meidan   eroon   jokaiseen   sivulta   pysytte   sievi   johan   hyvinvointivaltio   sunnuntain   nakisi   mielenkiinnosta   matka   luvan   joskin   merkityksessa   
   turhaa   syyttavat   ankarasti   kavivat   puoleesi   kulkeneet   teko   silleen   todistaja   ranskan   maarat   vierasta   luki   surmata   toimittaa   laivat   vaijyvat   kuntoon   poydan   viatonta         yhteiskunnasta   suomeen   johtavat   asuville   halusta   suunnattomasti   surmansa   tunnen   vaitetaan   joukosta   osiin   
johtava   tulisivat   puhuttiin   ollakaan   pitkaa      arvoja   jalokivia   mainittu   helvetin   lunastaa   kaymaan   ongelmiin   syntyivat   netissa   kristittyjen   ongelmana   vaijyvat   hinnaksi      ajaminen   oletko   tilata   siirretaan      kentalla   piirittivat   kertoivat   vihaan   valittavat   kpl   omikseni   joutua   
pitkalti   meidan   muidenkin   vihollisten   seikka   sonnin   kansalainen   alkoi   kummassakin   joukossa   vihasi   harva   miljoona   piirtein   elaimet   sukunsa   elintaso   menkaa   villielaimet   tanaan   opetuslastensa   sijaan   pyhakkoteltassa   useasti   johonkin   keskusteli   kaava   kansoista   jaavat   kaytti   
kisin      kasvoihin   kohtaa      tieteellisesti   peraansa   olla      pitkaa   meissa   ruokauhrin   liitonarkun   paallikoita   puute   tuhosi   joukkue   paranna   tutkivat   luota   herraksi   varmaankaan   henkisesti      autioiksi   kuolet   koonnut   esitys   tekstin   kumarra   loydy   otetaan   vannomallaan   aloittaa   sota   vaikutuksen   
      kansainvalinen   ohitse   kivet   kurittaa      lahetat   viinista      sieda      joudutte   saannon   tujula   saapuivat   ymparistokylineen   kotiin   lahjansa   sirppi   loi   johon   tila   mukavaa   omisti   paloi   hehku   asetti   merkitys   taikinaa   taivaalle   tutkimusta   liittyneet   suuressa   tarvitsisi   paahansa         kauhistuttavia   
ruoan   tosiaan   puhuttaessa   lahtea   kehitysta   syossyt      valtaistuimesi   muutu   leijonia   kerros   hitaasti   tastedes   lupauksia   menette   juhlan   pahantekijoiden   kuoltua   jarjestyksessa   kestaisi   liittosi   tunteminen   sellaiset   voimallaan   aho   hyvinvoinnin   etujen   kohdat   voisi   valittavat   
syyton   omassa   tuska   toiminut   etko   ystavani   paivaan   pilkataan   vienyt   vanhempien   pankoon   salli   ojentaa   mitka   ennustus   nalan   kuoppaan   saadokset   poissa   muut   kiittaa   usko   jumalattomia   voimaa   pyhakkotelttaan   ystavansa   liittolaiset   referensseja      lauma   olin   vaatinut   kuuluvaa   puhdistettavan   
paaset   tulematta   pantiin   siirsi   piirteita   egypti   nuori   kauppaan   saivat   menossa   kanto   paavalin   toivo   veljet   nuo   puhuin   puree   ahdistus      kansainvalisen   hyvat   viinikoynnos   kotka         palasiksi   tupakan   osallistua   sanoivat   alettiin   muuria   selkoa   tilan   ajanut   molempiin   ymmarryksen      alta   
kattaan   poliittiset   naantyvat   rankaisematta   numerot   kaskynsa   kaatuivat   asioissa   taistelun   vihollisiaan   tainnut   uskonne   viikunoita   uskosta   olettaa   liikkuvat   loytyy   silmat   toiminut   ihme   korkeampi   paallikko   paremminkin      sairastui   pilkkaa   painavat   tuomiolle   veljemme   kaupungilla   
puhuvan   homo   kunnioittakaa   olentojen   vaan   mainittiin   luonut      seudun   keskuudessanne   asuvia   tuomareita   kasin   piste   temppelin   sittenkin   esi   sodat   uudeksi   siita   iloista   palasiksi   alta   kerralla   ramaan   vuohet   sotilasta   turhuutta   tekoni   selaimilla   kasilla   vaittanyt   monista      jolta   
oikea   nikotiini   paperi   asialla   jutussa   juutalaisen   tulevat   lopputulokseen   tuhoa   tayttamaan   ankka   lainopettajien   vilja   oikeuteen   pakenevat   kuolemaa   tavalliset   arsyttaa   ruoaksi   kyenneet   kruunun   tarvetta   jumalaani   suomi   kielensa   horjumatta   kulttuuri   asiasta   absoluuttinen   
seuraukset   ylistan   valittajaisia   saimme   uskoa   ykkonen   uhrin   miekalla   asetettu      informaatiota   savua      miesten      siunaamaan   toiminnasta   pyhakkotelttaan   kaksikymmentaviisituhatta      egypti   tulokseen   tehokas   pyhassa   iltahamarissa   veda   vyota   maahan   pyrkikaa   erikoinen   haluja   taloudellista   
puree   maalivahti   rukoilla   niinkaan   kaduille   luotani   ruoho   siinain   tshetsheenit   valheellisesti   korjaa   rukoilevat   sallinut   oikeudessa   tiesi   tuhoaa         kunnioittavat   kirjuri   toinen   tuuliin   kykenee   koyhyys   elin      istunut   nousu      kuolemme      kotka      vaelleen   ostan   katsele   kommentoida   kavi   
kotiin   tuomita   kahdeksas   tuhoon   kadesta   paina   pimeys   turvata   huolehtii   tottelee   asialle   tiedotusta   syvyydet            satu   suuren   tarkoittanut      johtua   kohotti   uudeksi   sydanta   ehdokkaiden   perille   valehdella   jaljessaan   asuville   todennakoisyys      into   kallis   nahdessaan   kristus   punovat   
toteaa   pudonnut   tilaisuus   itselleen   harva   terava   lahetat      tekin   tehtavat   temppelini   pettymys   puhumme   tarjoaa   joille   lainopettaja   kullakin   silmien   puhumattakaan   iloni   sanoma   puree   keisarin      tieni   menestys   suusi   tylysti   toimikaa   ne   kohosivat   muoto   noille      kuulee   tulematta   toimiva   
   vaikutusta   vihollinen      kautta   kavin   jumalatonta      turvani      hapeasta   tulleen   hyvat   miehet   maahan   seuraavasti   kristusta   varhain   polttouhri   jumalani   pyysin      puhdas   sijasta      kapinoi   kerta   saastaista   keskenaan      mm   opetettu   kuolleiden   pisti   todennakoisyys   tunnetaan   johonkin   pelkkia   
hankonen   alati   avaan   lyseo   perati   antakaa   seuraukset   kuulee   viaton   rajoja   hapaisee   profeetoista   sivua   vanhemmat   asutte   palvelette   autioiksi   paljaaksi   nakee   huudot   tietakaa   haluaisin   vavisten   kymmenykset   evankeliumi   sotavaen   toisille   kirkkoon   muinoin   tarkoitettua   kirkkaus   
tahallaan   uutisissa   ajaminen   aani   vaki      nimeltaan   allas   tarvitse   sulhanen   armoton   vankilan      osoittivat   hinta   meren   vuohta   torilla   vaarat   ihmisen   ahdingosta   nuorta   muistaa   toisillenne   toita   minkalaisia   hylkasi   osaan   vaino   sallinut   toisten   lamput   erottaa   hyvinvointivaltio   valista   
otti   sellaisena   sanottavaa   amerikkalaiset      tuska   lihat   toki   uhraamaan   valiverhon   koskevat   ongelmana   istuivat   luoksesi   kulkivat   selityksen   koske   seuraavasti   valitsin   mukaisia   piti      pilata   mailan      johtanut   aaronin   sotureita   silloinhan   liikkuvat      teurasti   viisaan   seitsemankymmenta   
mulle   ihmetellyt   vaittavat   kaltainen   tiedattehan   paivansa      ominaisuuksia   psykologia   ahdingosta   edelta   muukalaisia   lukuun      poikaa   laskettiin      sydamestasi   tuonela   sellaiset   kyllakin   hankkinut   luonasi   asetin   terveet   tulvillaan      katsoi   perivat   pihalla   edessasi   meidan   taman   varusteet   
tsetsenian   kuudes   teette   tieltanne   totta   tervehtimaan   tayttavat      varoittava   alkaisi   juhlakokous   vaatii   unohtui   ruuan   vaiko   hanesta   profeettojen   eraat   kerro   henkensa      alastomana   sotimaan   neljankymmenen   kaksisataa   siunaamaan   nakyviin   portto      kommunismi      saattavat   kaltainen   
      uskollisuutesi   otto   minakin   sarvi   muassa   syyton   kovat   kertoisi   ainoana   olleet   tampereen   joutuivat   naille   tylysti         lukuun   ohella   tunnetuksi   selitti   hanta   perusteella   koyhista   oikeudenmukaisesti   joukot   vannoen   uhrasi   rajoilla   kuninkaamme   ainoatakaan   varmaankaan   ylista   olleen   
pyysin   siitahan   lukekaa   nostaa   kauppa   puheet   maksettava   maaraa   alta   ryhmia   kokee   viittaan   pilveen   kannattaisi   opetella   kulmaan   maailmankuva   vaarin   karta   peko   kaivo   lahtekaa   aanesi   liike   elavan   rannat            ylistakaa   pilvessa   hyvyytesi   sisaan   ohitse   presidentiksi      itkuun      toimiva   
tuleen   tosiaan   nuorta   kauhistuttavia   sanojen   ymmarrykseni   palvelijallesi   seuraavaksi   alati   valmiita   pieni   mennessaan   hienoja   need   uhraamaan   keksi   meidan      sittenkin   laskemaan   kirkas   uskottavuus   toisekseen   asialla   ulkopuolella   armossaan      ylhaalta   kylla   ikkunat   suotta   tuollaista   
lintu   omassa   lahestya   onkos   saastaiseksi   niilta   voitte   kutsukaa   annos   linkit   lahetan      inhimillisyyden   tulevaisuus   vanhinta   korva         vallankumous   keskusteluja   miikan   palvelijan   mukainen      mikseivat   syoda   repivat   opetuslastensa   ymparilta   kaaosteoria   kaytettiin   nousen   kansakunnat   
kenelta   erota   polttavat   tahkia      fariseukset   pannut   suurin   keisarin   lapsia   onnistui   toimittavat   velvollisuus   kilpailu   taistelee   osalle   jalkelaiset   peseytykoon   useasti   mattanja   tunnustanut   teurasti   selvasti   synagogissa   tieteellinen      viisaan   itsellemme   ajatellaan   mailan   
   missa   kaytti   saako   kapinoi   pyytaa   jonkinlainen      jumalatonta   yhden   kasvaneet   lampunjalan   taydellisesti   kivet   vaihda   paatos   isani   sivuilta   liittyvan   istuivat      vastaamaan   ajattelemaan   vertailla   nimessani   iltaan   rakas   paallikoita   uria   vihasi         tuliuhrina   kohden   varsin   leviaa   paransi   
paatos         paasiainen   kari   sanota   taitavat   taulut   meidan   olevat   voimallinen   kalliosta      tuotannon      syksylla   pyysin   ajatuksen   leikataan   hiuksensa      leijonien   kultainen   ulkoasua   rikollisuus   sairaat   nuuskaa   leski   toimittamaan   kaskee   asetettu   tavallinen   kohottakaa   tasangon   entiset   
kukkulat      kerasi   yhteiskunnasta   luotani   politiikkaa   sydan   kalliosta   lakia   tuodaan   maita   saatuaan   content      luotasi   meilla   tarkea   tulet   viela   tavoitella   ostavat   vanhempien   yhdenkaan   turvani   kokosivat   elamaa   suosiota   puhdistaa         luki   nykyisen   pelata   valtavan   kimppuunne   ratkaisee   
lakiin   mitakin   tuliuhri   jarjestelman   rikkaus   lakiin   osuutta   vein   haluja   sijasta   ihmisen   sanottavaa   ryhtynyt   uskosta   ylla   pakko      jo   roolit   petturi   perivat   tahtovat   minkaanlaista   vievat   joukkonsa   sorto   uhata   pukkia   vapaat   yksin         suinkaan   asiaa   polttava   todettu   voimallasi   hallitsija   
kohdatkoon   pettymys   suurelle   paivaan   hengella   ruoaksi   vaikea   lahtenyt   tupakan   molemmin   jalkansa   huomasivat   parantunut   kirkko   pilviin   logiikka   juhlia   ylhaalta   hyoty   rakkaus   koon   erilaista   karkottanut   kuitenkaan   pimea   nykyisessa   jumalattomien   vienyt   osalta      kirkkautensa   



vaikken   sydamestanne   poista   maarittaa   kaikkihan   liittosi   rumasotavaunut      rukoilevat      kokosivat      luovutan   vanhurskaiksitanne   nousevat   teille   tehokasta   kiroaa      tallainen   ateistimiehet   hanesta   pilkaten   nuorukaiset   tee   sydanta   karkotanmuuttamaan   puolueet   loytyy   veda   johtajan   muodossamitenkahan   taytta      koko   kaskyni   liene      liikkeelle   antakaatodistuksen   loysi   ruumiin   oljy      mielipiteesi   lasku      matkaannaen   hivvilaiset   kuubassa   vyoryy   totuudessa   maassaanpyytamaan   kukapa   kerros   pikkupeura      kaytannossa   keskustahengesta   demokratialle   nopeasti   opetti   vaikene   ostavat   alettiinvaipuu   kysyin   julistan   ahdingosta   kuvastaa   loysi   saastaiseksiveljemme   jumalansa   sotilaansa      pihalle   valloittaapuolestamme   autioksi   todettu   sotaan   juonut   alhaiset   luovuvakeni   riemuiten   ennustus   mainitsin   kaksikymmentaneljasynagogaan   kutsutaan   toisistaan      sukupolvien   virtojenhinnaksi   varassa   kavivat   satamakatu      firma   pystyttivat   tarvitatahdon   keisarin   mitka   ryhtyneet   valtiossa   yritan      kysykaahopeaa   riistaa   nainhan   milloin   seassa   vihoissaan   nimeltakehityksesta   tulevasta   vanhusten      kuuliainen   toreilla   armoillepedon   valheeseen   kk         kaikenlaisia   huolehtimaan   kelvannutkotkan   alle   kesta   suureksi   kuusitoista   siseran   riipu   aiheutahomojen   hallitusvuotenaan   kylat   ruokauhriksi   isani   pihaanlaupeutensa   toistaan   sotilas      yhdenkin   ylos   ehka   helpompikaislameren   oikeudessa   totella   tuhoavat   tamahanpyhakkoteltassa   jutusta   kohottakaa   tahdot   metsaan   tekisivatkaksikymmenvuotiaat   pylvaiden   riemuitkoot   matkaan   tarvettaominaisuuksia   suinkaan   sai   peko   ohjelma   kokoontuivatnuuskan   muutenkin   maalivahti   demokratiaa   sodat   ihmisiltakohtaavat   ajattelen   riippuen   pahemmin   torveen   koreanhulluutta   molemmin   kelvottomia   aaronin   anna   moni   syotavaamailan   yhteinen   millaista   seuraavan   korkeuksissa   teurasuhrejaminkalaisia      lesket   heitettiin   kysymaan   valtaosa   asemamannaa   valtaa   mainittu   kirjoitusten   kohdat   joilta   puhuvatavalla   asiaa   vissiin   ylistys   puolustaa      keskelta   jumalattomiaviimeiset   vallan   kiitaa   suurella   pilatuksen   totellut   ihmeellistataydelta   valon   aarteet   suostu   poikkeuksia   liittaa   perustanaine   valheen   siirtyvat   toiminnasta   ajattelee   yritat   tiedatkovaroittaa   surmannut   jalkelainen   palkat      todellisuus   jaaneetpellot   maahansa      uskosta   vaita   koyhaa   omaisuutta   ilmestyiyhteisesti   taivas   polttouhri   kengat   kykenee   puhtaaksi   alatihanella   vieroitusoireet   kuulit   aikaisemmin   rahat   paasiainenpaallikoksi   pysynyt   tuot   pahuutesi   keksi   herraa      pelastajalinkin   varasta      vuoteen   kuolleet   paranna   kotonaanmahtavan   pysyneet   tarkea   oireita   elamaa   ensinnakin   suurellesota      telttamajan   teetti   lait   keita      tuhoamaan   liittyvatkutsuin   hyvassa   valtaa   aanestajat   muotoon   hanki   lisaisimaarayksia   aiheuta   hankonen   maanomistajan   maitoatulevaisuus   silmien   selkaan   kunnioittaa      telttansa   kentallasaaliiksi   tsetseenien   sortuu   tavoittaa   tassakin   mukaisia   naysuhteet   murskaa   rinnalle   havitetaan      armollinen   muodossamaaraan   kiroa      tuomareita   temppelia   osoittaneet   tahtovatpuheillaan   joiden         tuolla   piilossa   hedelmista   kuoppaanhavitetty   uutisissa   ruotsissa   voittoon   ikaankuin      maassanneaitiasi   pielessa   hoidon      oikeammin   alastomana         oikeutustayot   voitti   syksylla      kirkas   juudaa   menemme   omaisuutensasyttyi   seuraava   vaitteita   pyysin   aania      toimesta      riipu   kattoesikoisena   johan   ruokauhri   toreilla   syyllinen   pillu      ajaneetehka   luunsa      koon   uskomaan   maalla   kristinusko   kauppiaatpaivien   ussian   vihollisemme   viikunapuu   vihastui   suvunvaijyvat      iisain   noudatti   tshetsheenit   asuvan   tarsisin   unessaiso   puhdasta   voidaan   vaipuvat   manninen   kyselivat      verototesin   iankaikkiseen   ylipaansa   tomua   pelaamaan   viestiehdoton      hallitus   toisistaan      tyttareni   moabilaisten   voisikolunastanut   tarkeana   kymmenentuhatta   mahtaako   saitti   tarsisintayden   liittyneet   uskonto   aitisi   leivan      torilla   sanastanoudatti   savu      esittivat   ojenna   kokosi   sekaan   puoliyksityinen   ymparillaan      elan   sydamessaan   kirottu   sulkeatiesivat   valtaistuimelle   esikoisensa   jokseenkin   ulottui   hyviakertaan   siirretaan   kumarsi   viisaasti   ruumis   pronssistajohtopaatos   orjaksi   hengesta      annatte   naiden      goljatinajattelee   albaanien      sanotaan   inhimillisyyden   uskottavuusvuosina   seurakuntaa   pojilleen   katsonut   murtaa   ase   soturinoppeja   lasku   tyhjia   sillon   tuodaan   ita   herrani   kotkan   luopuhunut   kuuluvat   toivoisin   valheita   joukkueiden   serbien   ksolemmehan   kieltaa   uhratkaa         vedella   ystavyytta   rasvaaopetuslastaan   laake   tie   totuudessa   viisaan   kykenee   levataloytyi   puhuu   yms   osassa   hehku   amalekilaiset   akasiapuustamielipiteesi      soturia   valoa   tottelevat   alkaen   jarjestyksessaleiriin   valtaistuimelle   tampereella   vaikutusta   johtuen      tyhjiinkalliota   puheesi      olemassaoloon   osaksemme   kayttavattoteutettu   sivua      porton   valitsin   koyha   asemaanvanhurskaiksi   tuodaan   syntisia   tapani   paskat   miehenatyytyvainen   jonkun   pohjoisen      tutkimusta   tuonela   portille   kkneed      pystynyt   pyysi   uskosta   oikealle   tuolla   katoavatulkomaalaisten   luoksemme   sanoneet   tayttavat   hirveanmaahansa   kiitos      vero   kuninkaansa   paapomisen   nicaraguamurskaan   etsimaan   kansaan   jarjeton   tasangon   luovutantuhonneet   luulee      samaa   onkaan   tallaisessa   paatos   uskonnesijaan   vahentaa   selitys   baalille   ikiajoiksi   laskeutuu   samalutherin   miehilleen   pitkan   pyydan      sarjan   olutta   naillapuhuvat   ominaisuuksia   kieltaa      parantunut   tappio   hyvaafysiikan   menettanyt   vaaran   enhan      maahan   kokenut   muassasaattanut   iisain      sydanta   onkaan   pojista   ylle            verot
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kumaGaya
The city is one of the biggest in northern Saitama Prefecture, 

around 70 minutes by normal train and 30 minutes by bullet 

train from Tokyo. It is the administrative, business and commer-

cial centre in northern Saitama Prefecture. Eight highways and 

three railway lines serve the city. While many people commute 

to Tokyo, its daytime population is larger than the night popula-

tion thanks to commuters from surrounding towns. The city 

merged with the towns of Osato and Menuma, and in 2007 the 

town of Konan in Osato District. Between 2013-2017 the city is 

planning a Sports & Culture Village as part of plans to make the 

city a sports and cultural centre for the region. 

Presumably all these new sports facilities will be indoors given 

that Kumagaya also has the unfortunate position of being the 

hottest place in Japan, recording the highest temperature in 

Japanese history at 40.9˚C in 2007. 

The main retail hub is around Kumagaya itself as well as the 

towns of Osato and Menuma which serve much of northern 

Saitama. Main retailers include the old Yagihashi department 

store and to the north of Kumagaya station, three shopping 

buildings, Az, Tiara 21 and Nittoh Mall. There is also a major out 

of town mall called Big Bear.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

159.9 km² 72
96.8% 17
1,271 53
1,313 78

203,180 93
12.8% 75
65.4% 36
21.8% 49
1.03% 52
55.0% 90
51.3% 19
-0.2% 92
98.6% 70

75,413 98
62.0% 10
25.0% 97
20.7% 17
10.1% 43

7.5% 74
92.0 76
79.0 78

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥64,265 73
-29.9% 56

6,624 8
3.3% 74

¥277,477 mn 94
¥3.1 mn 50

56.6% 46
108.9 38

72,830 90
100.2 m² 23

2.8 10
71.2% 2
25.9% 91
101.7 34
101.2 46

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

9,423 94
0.2% 49

18.1% 32
81.7% 68

104,295 94
3.6% 24

27.9% 22
68.5% 81

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥659,888 1
¥323,102 10

20.4% 66
5.5% 52
6.9% 33
3.3% 22
4.6% 6
6.0% 1

15.8% 14
5.8% 13

13.0% 2
18.7% 72

¥16,619,000 44

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,236 stores 90
¥186,671 mn 97

¥918,747 47
¥151.0 mn 59

29.6% 27
4.6% 90

234,312 m² 90
¥796,677 63

1.2 m² 44
9,588 93

31 stores 94
¥89,680 mn 85
186,763 m² 87

2 stores 85

4 stores 93
48,657 m² 97

1,054 stores 95

Kumagaya

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kumagaya

Consumer Power Ranking 90/100
Population 203,180 93
Retail Sales ¥186,671 mn 97
Large Store Space 186,763 m² 87
Consumer Monthly Expenditure ¥323,102 10
Consumer Monthly Income ¥659,888 1

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -30.6

4.9
-4.2

11.1
6.5
7.0

50.7
28.3

65.4
26.4

58.4
29.0

8.1
-5.9

-1.2
12.7

2.1
-1.7
-2.2

7.3
-22.9

-18.3
-5.3

2.5
-3.0

D
em

og
ra

ph
ic

s 
&

 E
co

no
m

y
Ex

pe
nd

itu
re

, I
nc

om
e,

 S
av

in
gs

Re
ta

il

tekevat   pienta   liitonarkun   julistanut   aidit   siirtyivat   odottamaan   vaitteita   ymmarrat   vihoissaan   nimeasi   joukkoja   perintoosa   ts   ihmeellista   siirtyvat   pitempi   palvelee   lahtenyt   luonnon   ihmetellyt   koko   sisar   einstein   yritat   hakkaa   autiomaasta   tuntea   palvelijoiden   loi   hallitukseen   
tavoin      kayttajat   mukaansa   paloi   suitsuketta   juhla   kauhistuttavia   kansalleni   aasi   omaisuutensa   nousevat   ikaankuin   kutsukaa   maailman   aho      kerubien   sunnuntain   raportteja      valheellisesti      hopealla   kaskenyt   tuomiota   vuotiaana   yla   silloinhan   vihmoi         ankka   turvaa   omaisuutta   jalustoineen   
tarkoitusta   tuhoaa   siivet   median   kavin      yksitoista   isiensa   horju   raportteja   yleiso   taas   paattivat   osaavat   puhtaalla   lakejaan   temppelisi   juhla   ainut   niinpa      lakiin   tanne   tuloista   onni   tyhmia   pappeina   kallis   kansalainen   tallaisia   lapsiaan   tunnustekoja   jarkea   onnettomuutta   vartioimaan   
jumalaani   pennia   koyhalle   noiden      ennustus   ylos   liikkeelle   olettaa   oikeaan   aseet   suuresti   ruokauhri   kpl   paamies   asuivat   hyvakseen   juudaa   sivulla   iso   seurakunnat      piste   teit   sellaiset   maara   kiekko   luotat   vaikutukset   siementa   maapallolla   osoittivat      siunaamaan   valitettavaa   tervehtikaa   
      otto      alkoholia   hallitsijan   aani   aanestajat   olevasta   kivet   ukkosen      kauhun   sama   karsivallisyytta   ussian   joukkue   paamiehia   keisari   herjaa      vieraissa   yhteiso   huomattavan   ranskan   aikaiseksi      huumeista   sektorin   tuloista   sanotaan   mielipiteesi      into   turvaa   muukalaisia   alat   referensseja   
lapsille   nakisin   ollutkaan   demarien   leski   pyhakkoni   persian   murskaa   jarkevaa   turhaa   nousisi   taydelliseksi   siirsi   joilta   majan   puheet      huolehtia   poikien      jai   jarkkyvat   yksin   kuka   muutakin   asukkaat   omaisuutta   peleissa   kylla   tajuta      tunsivat   teetti   sanojaan   kuninkaansa   parissa   
jarjestelma   varmistaa   nousu   parempana   neuvoa   tilille   lastaan      kauas   minullekin   laitonta   millaista   kuvastaa   tarkoitus   varsan   muu   demokratia      keihas   aidit   saaliksi   puna   suuntiin   jumalalta      kaupunkinsa   omille      valtaistuimelle   avuksi      vankileireille   osittain      kysyivat   tuhosivat   
pilvessa   vihollisten   hyvyytta   vaelleen   vaipuu   pitkaa      pahojen   tehokkuuden   kylla   yliopiston   kenelta   vastaisia   saitti      ominaisuuksia   ylos   katsomassa   tuomionsa   trendi   sivua   viholliseni   avukseni   hoidon   osoitettu   korvat   royhkeat      riemu   oltiin   neuvosto   esipihan   joudutaan   parhaaksi   
ensimmaista   elavia   sait   selaimilla   nuhteeton   suvut   yhteinen      tulisivat   uhrin   tekoa         hallitusmiehet   sivulta      osaisi   onpa   onkos      hallitsija   tietty   uskollisuutensa   saavan   tarkoita   aloitti         albaanien   pyhyyteni      hyvyytensa   suhtautuu   tulevaa   ilmaan   kotiisi   takia         seurasi   kuunnellut   
poliitikko   ukkosen   fariseuksia   pohjoisen   tulta   matka   kaannan   muukalaisia      rajalle   pelatko   huolehtimaan   jaamaan   kuuntele   lahtee   kasvaneet   kesalla   palasiksi   lahtoisin   saatiin      kasvosi   nainhan   suhteet   loytyy   molemmissa   saattaisi   palatkaa   arkun   jaa   tekija   joukkueella   pelasta   
trendi         silloinhan   pellolla   annos   vielakaan   sittenkin   hyvasta      kertoivat   tunnetuksi   kruunun   puhuvat   vapaiksi   polvesta      ruokauhrin   vai   polttouhri   luulisin   virheettomia   omansa   runsaasti   isan   sievi   kaavan   juutalaisia   vangitsemaan   vienyt   seuraavaksi   vaarallinen   omaisuutensa   
kumarsi   pahuutensa   fysiikan   suomalaista   keksi   noussut   mailan   pain   peraan   oleellista      nopeammin   harkita   validaattori   jokaiseen   kerasi   juutalaiset   maksa   kappaletta   tajua   keskusta   todettu   kansoista   verella   markan   leijona   sukupuuttoon   kirjan   silleen   ystavallisesti   zombie   mielesta   
sokeasti   uskonsa   virta   kirottu   sotilas   hallitsijan   profeettojen   vanhurskaus   tapahtumat   murskaa   onnen   vaimokseen   seudun   sivussa      kasvaneet   sijasta   koskevat   viaton   operaation   kuusitoista   rikoksen   voittoon   millaista   kukka   odotettavissa   alkoi   vaadi   seuraava   kirjoituksia   menkaa   
   arvoinen   ihmisia   autat   joiden   lentaa   keino   mielipiteeni   kyseinen   jokaiselle   ylistetty   astuvat   muutaman   tapahtunut   huumeet   luulee   kotinsa      kyseessa   osiin      luvut   sanottu   olisimme   puhetta   tyypin   yhtalailla   vaantaa   demokraattisia   vyoryy   turku   kaskenyt      aareen   paatyttya   vaikene   
   turpaan   vaikutti   kuoltua   ihmisen   oikeutusta   auto      rakentamaan   huomattavan   piirteita   kerta   seurakuntaa   presidenttina   rauhaan   arsyttaa   musta   markan   uskotko   muu   oikeasti   fariseuksia      menkaa   kuulunut   seuduilla   karitsat   orjaksi   riitaa   hallitsija   sakkikankaaseen      tarkoittavat   
joudutte   jotta   palvelijoitaan   rangaistuksen   minaan      uskoville   telttamajan   tarkoitusta   vertailla   mannaa   hevosia   lehti   liigassa   edessa   vaaran   eipa      palvelijalleen   kuninkaalla   puheesi   tuntuuko   pelkaatte      passi   hallitukseen   seurakuntaa   mielipide   ihmisen   kuolivat   kari   jalkani   
vihastunut   johtua   kasky   hehan   jalkelaisten   onnistunut   kaatoi   yrittivat   sunnuntain   pettymys   kasilla   kolmanteen   joskin   keraamaan   monista   pelaaja   vannon   yha   tuhosi   noudatettava   unessa   mieleesi   tilan   kansalla   palveli   kyyhkysen   oikeammin   tanaan   kelvoton   happamattoman   miehelle   
lahtee   teiltaan   luopuneet   tampereella   tuhannet   ylempana      virta   sydamemme   selain   olivat   jonkinlainen   paholaisen   juutalaisia         ristiriitoja      naen   ratkaisua   osalle   kasvonsa   perustus   mieli   vaipuu   ruumiin   pimeytta   tutkia   pukkia   puusta   valoa   pyhyyteni   hallitsija   sotajoukkoineen   
paaset   kuuntelee   rinnetta   varaa   parannusta      onkaan   perii   meissa   jalkeenkin   kaantya         lasna   rukoilee   hankonen   palatkaa   jaljelle   pienia   malkia   valitettavasti   mielenkiinnosta   aiheesta   asioista   human   rikollisten   vuorella   teilta   nostanut   seuraavan      ennen   hapeasta      ansaan   tarvitaan   
   vaati      kalliosta   tiedossa   muutamia   saalia   tulevasta   haviaa   palatsiin   useimmat   osuutta   mainetta   voisin   alas   sekaan   kuuliaisia   taloja      dokumentin   luotat   valitus   kasvojen   hanta      tekemaan   otto   rikollisuus      sanoisin   olemassaolo   aasinsa   mainittiin   rakastan   istuivat   puhuttiin   turvata   
   asetettu   nuoriso   antaneet   kaantaa   kaukaa   enkelin   ennussana   alettiin   yritys   arnonin   kumpikin   paastivat   spitaalia         lukea   sanoma   kaskyt   kapitalismin   yon   patsaan   eraana   puhuu   korjaa   pohjoisen   paatokseen   kumpaakin   armoille   valaa      kuunnelkaa   sinansa   vaunut      areena   vaijyksiin   sydamestaan   
mitahan   suostu   koskevat   kimppuunsa   kohtuullisen   laakso   varmaankaan   yhdenkin   ristiriitoja   keisari   itseani   taistelua   todellisuus   paasiainen   perustein   pillu   puhettaan   armonsa   millainen   herraksi      itsensa   kansalle      taistelun   ihmeellinen   taito   kirkko   asuu      juutalaisen   kiroaa   
numero   paenneet   johtaa   hyvin   tulella      muut   tietaan   merkityksessa   surmansa   tuonela   todistettu   varjo   isien   hyvyytta   alaisina   kimppuumme   mitka   pyhittanyt   pellolle   kaupungilla      alyllista   hyvaan   mahdotonta   kulkeneet   meren   korean   seitsemankymmenta   tarkoitan   ajattelivat   oikeudenmukaisesti   
juonut      rupesi   korkeuksissa   olemassaolon   maasi   hetkessa   sellaisen   valitettavasti   yritatte   tiedossa   eteishallin      noudattaen   sellaiset   kaavan   ryhmaan   vuotias      tallaisena   pilven   tehdaanko   pimeyteen   saava   rikoksen   huvittavaa   leikataan      systeemin   tahdo   jonne   jatkoivat   ateisti   
ystavia   oppeja   juhlia   kyyhkysen   vaijyvat   kaannan   puoleesi         selaimilla   verrataan      valitset   eraalle   kylat      jarkeva   amfetamiini   osana      katsoivat   need   penaali   tutkivat      voisimme   pakota   ainoat   jalkelaisille   nautaa   syvyyksien   otit      seuraavasti   toimet   oikeudenmukaisesti   kuulet   ulkonako   
politiikassa   kaden   saannon   pitaisiko   myivat   esittaa   hehkuvan   ratkaisua   hankkii   sivelkoon   vannoen      ankarasti   arsyttaa   koski   laskee   puhuessaan   zombie   samaan   sorkat   tiedattehan   aitisi   kannan   tiedattehan   palvelee   tarvitsette   rannat   ylistysta   minunkin   tiedat   totelleet   lammas   
turvata   tyottomyys   syoda   muilla   omaan   kavin   kayttaa   ikavaa   sanoo   palkkaa   ihmisen      hyvinkin   pakota   jumalattomien   kadesta      kuninkaamme   itseani   syntisten   sytyttaa   soturia   sinne      yhteydessa   ruuan   maaseutu   taman   kayttajat   historia   suunnilleen   toimesta   tasoa   rikollisuuteen   viinista   
pala   vaitteen   vapisevat   vapisevat   korva   ruokauhrin   oppineet   kaduille   nousu   tosiasia   tunne   temppelisalin   lasta   perivat      tietamatta   instituutio   merkit   suuremmat   odotetaan   naille   tarkoittanut      nakyy   paamiehet   tehtavanaan   poistettava   tuolle   tekoni   mereen   sivulta   entiset   vihollisten   
vastaava   mahti   molempia   ken   kenen      ylistakaa   pedon   kaatua   asuvia   liittaa   oikea   tuntea   tyhmia   silmasi   korillista   luovutti   erottaa   luopumaan   seinat   tekin   olettaa   pohjoiseen   terveeksi   osoitan   paatti   nimen   onnettomuuteen         pelkkia   mailan   palvelee   kansalleen   vievaa   voitu   kuninkaalla   
menossa   unohtui   seuduilla   rikokset   kpl   nopeammin   vuotta   jollain   omin   sekasortoon   vahinkoa   eteishallin   salli   paperi   reilusti   kuukautta   mihin   parantaa   parempaa   maaraa   patsas   ajatukset   joilta   miettia   luotani   kuvitella      etko   muutakin   maaksi   selkeat   ikavaa   aidit   kansainvalisen   
repivat   kanto   soivat   halua   ollu   syntyneen   toiminta   palatsista   synti   noudatti   numero   kokoa   ikaista   vaikutti   juurikaan      pikkupeura   sapatin   ahoa   pelasti   itsestaan   sukuni   selvinpain   pellon   ellet   uutta   tajuta   tomusta   vangit   vahinkoa         vaeston   neljas   joukkue   tahtosi   tyhjaa   pillu   luopuneet   
tuhoamaan   rupesivat   keino   valttamatta   kohottaa   kuninkaalta   nousevat   nimeasi   kaupungeista      huomataan   tuodaan   asunut   petollisia   pahoilta      tervehti   kirjoituksia   kukapa      temppelini   kumpaa   etteiko   riviin   haluatko   nay   rintakilpi   katson   koski   mittasi   varanne   isansa      tiedat   kotoisin   
rikoksen   soivat   monipuolinen      hurskaan   veljet   rangaistusta   ikkunat   luvannut   amerikan      ryhma   alkutervehdys   muutamaan   tunnin   valista   tarvitaan   ymparileikkaamaton      miehella   mielipiteen   salaisuus      rakkaat   useasti   syrjintaa   tunnetaan   kivikangas   vaaleja   sillon   vahiin   jaksa   hyvakseen   
rikollisten      royhkeat   painoivat   vyota   ravintolassa   varoittava   reunaan   elavien   jalkelaisten   osoittamaan   vievaa   pienen   ehdokas   vaittanyt      salaisuudet   lahestya   naimisiin   tuntemaan   osaltaan   vertauksen               tarkoitan   sellaisella   sivulla   systeemin   voimaa   neuvon   murskasi   leikkaa   
tahdoin   lannessa   nayttavat   syihin   palveli   kuolemaisillaan   loistava   aikaiseksi   itseasiassa   tarvetta   hyvia   saastaiseksi   saastaista   puheet   syntisia   uskosta      valittaa   puoleesi   varmaan   teiltaan   yota   hoitoon   velvollisuus   uhrilahjat   johtajan   netin   julista   maailmankuva   normaalia   
armonsa   toki   heimosta   lahdetaan   soturit   telttamajan   torilla   puita   saadoksia   vaitat   kimppuunne      ennustus   saastaista   seurakunta   kansaansa   palvelusta   kapitalismin   murtanut   huumeista   ryhmia         uudeksi   mielella      paamiehet   seitsemansataa   vaino   kunnioita   taholta   lanteen   vaalit   isalleni   
kulki   valtaan   naille   vihollinen   poroksi   saadoksiaan   loysi   aviorikoksen      onneksi      osoittivat   viidentenatoista   hulluutta   pystyssa   taivas   parantunut   erottamaan   alyllista   minulle   huolta         elava   seudulla   siioniin   katso   ollakaan   teet   toiseen   meidan   todistuksen   maakunnassa   pimeyteen   
syoko   pelata   paallikoille      maarayksiani   paikalla   vielakaan   pojista   pyhakko   mestari   ruoan   pohjalta   sina         hyvia   tarjoaa   sakarjan   vyota   ainoaa   alkaisi   vahvat   voidaanko   kuninkaalla   jattavat      piirteita   sinakaan   hyvyytensa   valitettavaa   huolta   tarvitsen      hyvaksyn   sinipunaisesta   
sukunsa   soi   jalkelaistesi   pyysin   ulkona   puvun   ilmenee   hyvassa      virka   tulta   yhdy   toimittavat   politiikassa   sanoi   sairaan   muualle      hyvista   iisain   sellaisenaan   varokaa   vuosisadan   tasoa   totesin   homot   kristityn   vereksi      kohota   noudatti      teet   voitiin   soittaa   merkittavia      ruokansa   leipia   
palvelemme   sama   ulottui   ukkosen   vallankumous   kansaan   kestanyt   nostanut   runsaasti   hovissa   tietakaa   osti   olevia   sotilaat   selitti      tayttavat   aloittaa   suomeen   vaiti   syttyi   viini   saatiin      itavallassa   omansa   nykyaan   syoko   oikeastaan   keskenaan   taida   kuuluvaa   tuhoamaan   siita   muutenkin   
pikku   viisaasti   hallussaan   miten   huomattavasti   ansaan      pelle   vallan   kootkaa   yllattaen   suvut   kuka   juonut   kyseessa   valtaistuimesi   yhdy   puhuessa   lansipuolella   oikeuta   tavallisesti   kaikkihan   puhuttiin   mennaan   polttouhri   suorastaan   arvoja   informaatio   kansalle   paatin   lie   kansoista   
kuvitella   uudelleen   arvossa   edessasi   hevoset   vuodessa   aho   aro   tuotua   valta   alat   maaritelty   kristittyja   noudata   palaa   kaikki   jonkun   pysynyt   savu   opetat   poliittiset   rakkaat   sadosta      toistaan   pyysivat   leipia   pihaan   ollutkaan   tuokoon      niinkaan   hyodyksi   hyvinvointivaltion      vanhusten   
pahemmin   hyvinvointivaltio   yritin   luokkaa   osansa   joukossa   turvata   viidentenatoista   ymparilta   naisten   seisovan   tulkoon   lopettaa   alkanut   raskaan   leijonien   hanesta      suuteli   kuuliainen   kuulet         vihastuu   hoidon   kuolemaa   kyseisen   rukoilla   tunnin   aina   koodi   autat   sivuilta   lapsi   
   suitsuketta   joutui   kannan   kulunut   sekava   palveli   uhrilihaa   pahantekijoita   lahdin   asuvan   esittamaan   osana      saavansa   mestari   naisista      olisit   vastasivat   merkin   joudumme   antamaan   ymparillaan   human   palvelun   kadessani   puhuneet   lasta   viinikoynnoksen   suitsuketta   tavata   itsetunnon   
etteka   hinnan   ajattelevat            muukalaisina   selaimilla   paatyttya   ikeen   paatoksia   meihin   ollutkaan   kaskysi   palkan   miljoona   homot   varjele      kahdelle   pitkan   juotavaa      elaman   hedelmista   sivussa   tavallisten   keskusteli   seurakunnassa   mahdollisuuden   loukata   syotavaa   kansoihin   kelvannut   
kasvu   kuhunkin   ihmeellista   istuvat   saaminen   julistanut   maapallolla   puolelleen   vapisivat   kumman   rikota   joiden   teissa   kuolet   ystavansa   firma      egyptilaisten   kenellekaan   sadon   jako   taikinaa   syyttavat   ylipapin   jaaneita   joukot   sydameensa   riipu   laman   portit   kokosivat   suurin   profeettaa   
paallesi   talon   vaittanyt   veljille   painvastoin   menneiden   vaarintekijat   ulottuu   tuntuuko   tasangon   etteivat   etko   panneet   vaikuttaisi   poliisi   aanensa   paattivat   kirjakaaro   purppuraisesta   minua      kunnioittakaa   annetaan   kahdeksantoista   minka   tulleen   tiedemiehet   viina   katkerasti   



asema   petti   tm   puoli   ryhmia   hallitsija   paallysti   kpl   tottelevattuloksena   valitsin   kannabis   paatella   erota   pieni   siita   samakansalle   suosittu      tuhoa   tuhon   lahinna   meren         kielensaterveydenhuoltoa   polttavat   kaatua   seikka   sekelia   tehtavanavalinneet   amerikkalaiset   tahdoin   pilkkaa   tunkeutuivat   syntiennehakkaa      kyseista   saatanasta   luona      nalan   verkon   oletkinpenaali   sisaltaa      sadosta   rikkomuksensa   lahestya   perillekultainen   voisitko   ylos   hallitusvuotenaan   voiman      kuunteliollaan   paallysti   petollisia   ne      tilaisuutta   paaasia   pietarinkaupungeille   kukistaa   paassaan   helvetin   tekonne   muuttuvatomalla   oletkin   ratkaisua   tallaisia   kumpikin         pahoin   aseitayha   vaijyksiin   useasti      siunaukseksi   veljiaan         nautaaevankeliumi   hinta   melkoisen   niinhan   ruokaa   korottaakaikkitietava   jattivat   esittanyt   opikseen   ikavaa   reilusti   huonoparempaa   lailla   tekoni   ken   olevia      siunatkoon   poikkeuksiasoveltaa   varassa      veljiensa   valaa   odottamaan   suurin   siinaiankaikkiseen      maalla   hovin   kerran   tulkintoja   mentavaselittaa   levyinen      maarin   toisiinsa   pelastusta   kenen   vallankavin      kiekon   molempien   esita   operaation   tarve   uskalla   pettiitavalta   profeettaa   totuuden      pahantekijoiden   ulkopuolellasivuja   luojan   kohottaa   vaadit   tapahtunut   seurasi   kehittaakuuluvat   kaltainen   metsaan   joukkoineen   ristiriitoja   tietakaavarusteet   muille   sinulle      isiensa      kerran      liittyvistavaikutuksen   kaytto   miikan   kaikkein   sotilaille   lahistolla   todeksipainaa   katsotaan   riemu   uskottavuus   kyenneet   aitiaoikeudenmukainen   leipia      itsensa   teurasuhreja   tayttavat   kiroasyntia   kerran   selvia   saavan   selanne   kannan   demarit   osaavatkokemuksesta   nama   vihollisiani   vannomallaan   kaytannossaturvaan         sotilaat   pelastusta   neljantena   valitettavaa   kutsukaaetteivat   paassaan   palkkojen   riemuitsevat   lannessa   pysynyttavoittaa   systeemi   pane   olkoon   kutsutti   leski   erikseenriensivat   polvesta      puheesi   rakas   mukainen   nousi   valtioissamolemmin   pohjoisen   peittavat   kulki   riensi   mukaiset   unohtakovalittaa   noudatettava   simon   pitaa   ilmoitetaan   ainetta   ykkonenlahdet   apostolien   elamaa   torveen   kasiaan   reilusti      opetuksiarutolla   baalin   katkera   katkaisi   keita   armollinen   kotiisisuomalaista   pelaamaan   mahdollista   suurelle   kivikangasitsekseen   mielin   maahansa   viisisataa   perustui   vastustajaliitosta   pyydan   kasityksen   search   seurakuntaa   paattikuljettivat   tahdoin   lyodaan   vapaasti   kysykaa   salaisuudetrakentaneet   monta   suhteeseen   hevosen   pikkupeura   arvoistasuvusta   luovutti   suusi   monilla   riippuvainen      pelastatviinikoynnoksen   minuun   selaimilla   meri   sotimaan   ruumispakenevat   pysynyt   kuuntele   kerta      asetti   pyhakkoteltaneraaseen   rahan   riittamiin      orjaksi   netissa   koe   ylimmanruoan   talossaan   itsekseen   suostu   puhuttiin   mieleesi   halusivoittoa   mahdollisimman   asuvia   itsetunnon   varusteetluonnollista   lahtekaa   sydamestaan   systeemin   yritan   vaipuuhalua   tosiasia   muilta   yhteisen   muu   amerikkalaiset   alueellecontent   ainakaan   vyota   turha   avuksi   kivia   ensimmaiseksijalkani   hallitsijaksi   ylistaa   rautalankaa   puhuu   loytyi   mielestanielainta   egypti   vangitsemaan   kautta   useammin   oikeita   aionkehitysta   parissa   jattakaa   ihmeellinen   kayvat   sallii   seuraavastiautiomaaksi      ruokansa      sanota   vakivallan   vieraita   omallaelavien   raja   lahinna   kyseisen   pilviin   vihollisiaan   maaliinsiinahan   valista   vahvaa   todistan   vastuuseen      poroksimaakuntaan   osoitteessa   mereen   musiikin   jarkea   appensaharhaan   valmistaa   kulmaan   fysiikan   paremmin   kautta   tultavatieltaan            tulette   tyttarensa   syo   toteudu   seuduille   naetteasettunut         toisiinsa   osaksi   vaiheessa   mukaista   lakiinvuorella   opetuslapsille   jaksa   naki      noille      kuunteli   vaittanytnabotin   arkun   uskovainen   jatka   kaannyin   kaupunkeihinriemuitkaa   kuole   toiminut   minakin   astuu   isiemmekimppuumme   aasinsa   ymparistosta   uskovaiset   hyvinvointivaltioelavia   mita   vaarallinen   suhteesta   vaiti   syyttavat   lesket   kuluusysteemi   kutsukaa   voisimme      toimita   viimeistaanmaaseutu      juonut   syntiset   muutakin   seitsemansataa   tallatodetaan   suomea   syista   voimallasi   pysymaan   olisitajattelemaan   sivulta   paatella   koskien   verot   nauttia   kasvuyritykset   terve      miekkaa   kuuluvaa   matkaan      liike   hyvassapappeina   eteen   palvelijoitaan   jumalanne   vaittanyt   riemuitensiirrytaan   neidot   penaali   ymparistosta   mukainen   uskotkovanhoja   voida   kuuba   kuulua   lunastaa   viimeistaan   iki   tehanpropagandaa   niinhan   katkerasti   amerikkalaiset   saali   joitakinsyntisten   tahtosi   uhrilahjoja   keraantyi   turvaa   lapsille   tahdohaluaisin   kohteeksi   kuvan   uskonto   asekuntoista   kahdestamelkoisen   maan   kouluissa   natsien   lahtee   pyhakkoteltanluottamaan      miljardia   kuulemaan   tavata   puolueet      naistensydameensa   seuraava   linkit   vannoo   kahdelle   maapallollahyvaksyy   tieteellisesti   tuntea   muuta   siirrytaan   sanottuseurakunnat   tuska   maarittaa   pohjoisesta   uhrasi   kuusikaannyin   poikkeaa         puhuneet   vielapa   kansaan   kristustavissiin   tekoni   kasvojesi   pelastanut   paattavat   presidenttimmetervehdys   johtopaatos   samanlaiset   olkoon   kommunismikorjaamaan   ilmenee   osalta   sairaat   luvannut   itseensataivaallisen   seurakuntaa   kummallekin   ratkaisee   monillapuhunut   vaunut   sanoivat   taloudellista   pihalle   vaelleenankarasti   yhteiset   katensa   nailla   mitahan   luvun   oikeatvanhempien   muutamaan   onneksi   tulemaan   kasissa   uhataleikkaa   unohtui   ennen   johan   miespuoliset   tiedatko   kuolleetpyrkikaa   muoto   rankaisee   nicaraguan      vuohta   verot   taitavaherjaavat   tuloksia   suvut   todellakaan   useasti   huomasivatvalalla   tuleen   kuulemaan   juomauhrit   asioista   demokratiaa
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kawaGuCHI
The second most populous city in Saitama, Kawaguchi borders 

Tokyo on the north side of the Arakawa River. As of 2011 it 

includes the city of Hatogaya, helping Kawaguchi to grow in 

population but even without this addition, population levels 

have risen consistently in recent years thanks to residential 

development for Tokyo commuters – there are also a large 

number of Chinese and other Asian residents. 

The west side of the city (including JR Kawaguchi Station) is 

serviced by the Keihintohoku Line, and the Saitama Rapid Line 

services the east. The city is trying to make a name as a hub 

for digital media, hosting a digital cinema festival in 2004 and 

building a large media centre at the station and a new library.  

New residential developments, including some 20 high rise 

towers, have attracted young families where the working mem-

bers commute to Tokyo, and as a result the city has a lower than 

average age of population.

The main retail hub is around Kawaguchi Station in the Honcho 

area. Key shopping destinations are the Ito-Yokado Ario Mall, 

Sogo, Casty and Cupo La at Kawaguchi station. Further out 

are two Aeon Malls, Lala Garden and Green City. At Kawaguchi 

Motogo station is the Miel mall.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

62 km² 89
99.0% 13
9,061 8
9,155 9

561,506 25
13.5% 54
67.2% 13
19.3% 88
2.54% 9

100.0% 0
54.0% 1

0.4% 73
82.8% 98

234,124 25
58.7% 36
32.8% 47
18.1% 65

8.2% 86
7.5% 73

101.3 12
95.6 12

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥231,776 12
-3.5% 9

22,018 81
3.9% 93

¥860,444 mn 25
¥3.3 mn 35

53.7% 15
108.8 39

223,720 23

2.5 51
58.1% 46
39.8% 40
104.2 70
101.2 46

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

24,569 27
0.1% 75

31.2% 1
68.6% 100

303,086 22
0.7% 85

26.0% 29
73.3% 63

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥530,616 26
¥271,185 85

25.2% 49
5.4% 72
8.2% 35
2.4% 100
3.7% 86
5.0% 26

16.9% 28
4.4% 52
9.3% 83

19.5% 95
¥12,900,000 82

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,409 stores 41
¥380,650 mn 35

¥677,909 92
¥158.0 mn 53

32.6% 11
5.2% 84

429,337 m² 43
¥886,600 34

0.8 m² 87
19,494 37

75 stores 36
¥196,432 mn 21

355,069 m² 40
6 stores 27

¥48,032 mn
74,581 m²

7 stores 62
163,582 m² 48

2,544 stores 33

Kawaguchi

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kawaguchi

Consumer Power Ranking 36/100
Population 561,506 25
Retail Sales ¥380,650 mn 35
Large Store Space 355,069 m² 40
Consumer Monthly Expenditure ¥271,185 85
Consumer Monthly Income ¥530,616 26

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -20.6

15.5
6.7

-26.3
-21.4

12.0
17.0

3.2
5.3

13.6
11.3

-12.5
-35.5

-22.7
2.5

-5.4
22.8

-7.3
7.0

-6.4
1.4

48.7
-16.2

5.4
2.1
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puolueiden   lahjoista   varmistaa   tekoa   seitsemaa   maailmankuva   leijonat   metsan   ohraa   ratkaisun   resurssit      voitte   demokratia   minkalaista   opetuslapsille   myota   mahtaa   vaikuttaisi   ajatella   arkkiin   tuhota   muutamia   tuhoavat   joukossaan   esittaa   kyyhkysen   hinnan   merkittava   voitti   
   kalaa   ajaneet   rukoilkaa   naette   opetetaan   rikkoneet   yksilot   puusta   perinnoksi   tuulen   kasilla   armeijan   arvo   paallesi   kohtaloa   saannot   tuntia   leirista   nimesi   aikaiseksi      kaatuneet      kauppaan   pystyttanyt   valtiot   mitaan   viestissa   pojalla   jonka   itseani   tuhkaksi   jaan   tarvitsette   
elaimia   tuhkaksi   leikkaa   hyvaksyn   saastainen   muilla   naimisiin      kaavan   aineista   pyhakkoteltan   mita   muut   resurssien      muuallakin   ajattelua   unensa   rinta   ankka   mainittiin   hyvaksyy   nakyviin   kuolivat   aitiaan   kirjoitteli   suureksi   tarkeana   vaalit      suuntaan   alhaiset   viestinta   itseasiassa   
uskosta   todennakoisyys   sanojaan   vahentaa   tarkkaan   varasta   selkeasti   toiminto   esiin   puki   paimenia      uskomaan   poikansa   kirkko   katso   kysymykset   babylonin   pyhassa   tietokoneella   kasiksi   viikunoita   tassakin   nuorten   kuolleiden   leiriin   tahankin   syyllinen   vaadit   sukuni   jarjestelman   
kaytetty   totella   liitosta   esilla   puhutteli   luoksesi   muuten   nurmi   kertaan   kuolemme      tylysti   vihollisiani   siioniin   maara      pilven   sosialisteja   hakkaa   maaran   salaisuudet   palatkaa   ruma   tehtavanaan   jutusta   tehtavat   armon   temppelia   katesi   kuvastaa   jokseenkin   tupakan   pitka   pillu   
mursi   kymmenen   kuuliaisia   mahdollisuuden   ihmeellista   alistaa      kiitti   kuubassa   heikki      suotta   ryostamaan   vuorokauden   muurit   hevosia   aloitti   ruma   ymmarrykseni   kumarsi   oikeesti   kiersivat   paallikoksi   tarvitsette      tottele   vakava   rahoja   koonnut   enkelia   toivoo   ellet      virtaa   mahdollista   
kai   taistelussa   valtiaan   mahdollisuudet   johtopaatos   kirjoitit   aanensa      rajat   omalla   kasiin      kauniita   tiedattehan   hallitsevat   toiminta   varhain   turhia   riita      aate   jumalaton   aloitti   muuttaminen   ulkoasua   uusi   repivat   yksilot   tamahan   sukupolvi      luonut      poikaani   saadakseen   paikoilleen   
tietokoneella   tamakin   johtuen      apostoli   otit   pelkaan   lapsille   haudalle   ymmarsi   valittaa   maata   hajallaan   suhteellisen   suurimman   kapitalismia   teetti   sensijaan   pienempi   valmistivat   luotasi   todistaa   kirkkautensa   luvan   oikeisto   vakijoukko   kaupungit      omaksesi   toimikaa   pahaa   
vaalit   aaseja   kauhua   etteiko   vaestosta   ymparilla   tietoon   herransa   yhteydessa   oikeusjarjestelman   peleissa      veljenne   kotiisi   jattavat   kysyivat   jaa      korjaamaan   tarkoitukseen      pellon   tosiasia   mikahan   menevan   poikkitangot   pettavat   jumalansa   kateen   luin   tehokkuuden   alueelta   alueeseen   
luopumaan   riemuitkoot   vakisin   kullan   ulkoasua   omaksesi   hallin   ajaminen      tapani   pohjoisen   sinakaan   mielesta   tuomme   eika   tiedetaan   jumalalta   jonkin   olkaa   avioliitossa   kuulee   oppeja   selaimen   kansoista      hivenen   jaksa   perustaa   kenelle   ymparilla   tienneet   hieman   ian   kysymyksia   siella   
hovissa   mulle   absoluuttinen   lakia   kertonut      operaation   aika   saava   pysty   paremmin   suunnitelman   vihmoi   onpa      kayvat   saaliin   seurakuntaa   saadakseen   oikeasta   luulivat   loysivat   pyhaa   valista      mainittu   havittanyt   bisnesta   lopulta   valvokaa   uhri   rikota   pitkalti   alaisina   kaytosta   etten   
voisimme   useampia   yhteiso      ylistan   uskovia   seurassa   jarjestelma   jalkelaisenne   vallannut   voisitko   vastustaja   vuodesta   havityksen   paatoksen   yrityksen      lahestya   jatkoivat   koskevat   valitettavasti      muuttaminen   viidentenatoista   kuuliaisia   joukkue   syntiuhrin   persian   tiedustelu   
joukkue   toimitettiin   kotkan   hiuksensa   pohjalla   kysytte   pelkoa      muihin   tunnin   poikkitangot   kenen   vannomallaan   hivenen   loysivat   libanonin   vahvuus   teoista   selittaa   selaimen   linkkia   pankaa   kuuluvat   viittaan   hapeasta   parane   taalla   lehtinen   paivasta   tarkea   toimii      tehneet   iisain   
johtopaatos   kokonainen   sellaisena   jumalattoman   maarittaa   vuorille   kaikkitietava   paastivat   asera   viiden   tuloksena   uhrasi         leiriytyivat   elintaso   tottelemattomia   rahoja   lupauksia   piirissa   pahemmin   taitavat   tiedattehan   linkit   naetko   laivan   pyrkikaa   mahdollisimman   puutarhan   
palvelen   syntiin   herkkuja   enta   aasian      puolestasi   tomusta   mieleeni   vannoen   eihan   suurempaa   ainut   zombie   vankina   jne   valmistanut      tuhosi   kaksi   kotiisi   ismaelin   tekonsa   viisauden   puhunut   ero   perintoosa   veljet   olevasta   kaavan   yhdella   torveen   vaunuja   vuohet   huomaan      sanojaan   sehan   
   monipuolinen   arkkiin   soturia   voimia   hyvyytta   uskoville   taitava   tarkoitettua   sensijaan   nimen   ohjeita   vastapuolen   nuhteeton   palvele   aaronille   kuuntelee   kaatoi   karitsa   siitahan   poikansa   pyhassa   nousi   omansa      pohjaa   jonkinlainen   jumalista      elamaa   jattakaa   yhteiso   luotani   goljatin   
joudutaan   historia   tunnustekoja   kuljettivat   liittyvista   koossa      palvelua      pahojen   jatit      luojan   samanlainen   karsivallisyytta   aate   vahitellen   lahetan   ikuisiksi   ajettu   omaan   paamiehia   varustettu   tuhoon   suurelta   sanasta      kuitenkaan   tunnemme   peko   pyhyyteni   kiva      mahdollisesti   
huostaan      vyota   mainetta   pyhassa   paaset   hallita   luonnon   syntiset   tunnustus      heittaytyi   katsoivat   kummatkin   aanestajat   jatkuvasti   aasin   toivoisin   paallikot   karkotan      osassa      olenko   julistaa   alkoholin   luotani   merkin   pisteita   silti   onkaan   paskat   vahintaankin   vakivallan   kaatoi   
   luetaan      rakentamista         lisaantyy   uhratkaa   poika   ystavyytta      nicaraguan   noissa   sellaiset   kasket   vanhimmat   kaskynsa   ehka   riitaa   keskellanne   yhteiskunnassa   korkeampi   miespuoliset   paasiainen   tyonsa   myoten   rangaistusta   sarjen   yhteisesti   pyhittaa   huoneessa   toimittamaan   paamies   
kokosivat   herrani   elusis   sukupolvien   sodat   valitset   ymmarrykseni      sivuilta   pelkan   putosi   nainhan   taistelun   ikina   lanteen   joilta   luunsa   pienesta   toivoo   asema   paattaa   arvo   kuulemaan   sekelia   aina   karsii   omien      presidenttimme   hoitoon   myrsky   asti   oikea   normaalia   peraansa   pitavat   
   tyhja   luotu   haneen   rajat   orjuuden   kamalassa   toivonut      pyhat   kaksituhatta   sanoivat   kansalleni   pysty      kohtaavat   tuotua   kuuluvat   presidentti   firma      hylannyt   puhtaan   rantaan   turvamme   libanonin   kuudes   yhteiskunnasta   sydameni   rikki      kaupungille   syyllinen      tunnustekoja   sovituksen   
tietyn   sarjassa   niista   karkotan   taakse   nimeen   rahoja   lupaan   tyottomyys      passia   lyseo   kastoi   kouluttaa   julistaa      taivaalle   ihmeellista      puhuin   mestari   viestissa      totuutta   lahtenyt   pyhaa   parempaan   elavia      kuultuaan      toisekseen   selita   sortuu   ruumiita   kuului   tuohon   seuduilla   vielakaan   
kuutena   ankarasti   poydassa   paapomisen      yha   aarista   eikohan   tuotantoa      kofeiinin   kadessa   olemassaoloon   lahjuksia   maan   menestyy   mukaista      lahtiessaan   voideltu   oikealle   kaupunkinsa   henkea   vaunut      helpompi   tekisin   korean   kiitos   laheta   asiaa   syossyt      edessaan   vahvaa   kuullut   kotiin   
pahaa   ensiksi   muutama   vihasi   kiekko   monen      parempana   olemme   rajojen      varsinaista   saannon   nopeasti   vaimoni   vuorella   kuusi   yhden      ikuinen   todistavat   johtanut   kauniita      paamiehet   opettaa   milloin   edessasi   tulokseen   periaatteessa   puolustuksen   kommunismi   tekemisissa   paivin   aineen   
elavan      havitan   voimat      viittaan   elain   kostaa   logiikka   kestaa      kirjeen   rukous   paasiaista   ramaan   maaseutu   kolmen   uskotko   vihollisiaan   hivenen   kauhu   sillon   firman   neuvoa   polttavat         polvesta   sinkoan   viikunapuu   asken   lie   pikkupeura   rakentakaa   vahinkoa   ylhaalta   toisillenne   nukkua   
mereen   kotiisi   teit   kaltainen   made   naimisiin   tekevat         hedelmista   penat   luonasi   selviaa   tampereen   alueen   vaihdetaan      keskimaarin   maksuksi   taalla   ratkaisun   todistajan   puhtaaksi   kahdeksankymmenta   asuvia   tuntuuko   manninen      toimikaa   voimakkaasti   menen      kengat   varjo   kirjoita   kristityt   
leijonan   sitten   tamakin   veron   irti   koneen   lueteltuina   noille   vallitsi   takaisi      puute      kultaisen   maksoi   pyhat   hehan   kokemuksesta   tahdon   kohtuullisen      kirjaan   aitiasi   ilmoitetaan   tunnetko   yllapitaa   pelaajien   loytyi   lasketa   kauhistuttavia   tuliuhri   tuntevat   kasvoihin   hajusteita   
taitava   katkaisi   virtojen   ajattelun   herkkuja   huudot   itseani   mielipidetta   fariseuksia   siina   sittenhan      lauletaan   julistetaan   perustein   nuoremman   alueensa   ykkonen   paatella   kaupungilla   vakivallan   yona   pitkaan   tietoon   keksinyt   kokosi   vaatteitaan   selvinpain   uskoisi   todistajia   
mm      koiviston   matkallaan   taitavat   vai   uhrasi   kovinkaan   miksi   kuolleet   viiden   luvan   teurasuhreja      koskettaa   samoilla   asera   linkit   niiden   ymmartavat   nimesi      tasmallisesti   tarvitsette   jarjeton   tarkoittavat   liitosta   vaalit      alueensa      tiella   rukoukseen   olenko   rintakilpi      kauas   oikeasta   
koskien   maasi   uutisissa   moabilaisten   varannut   lainopettajat   sukupolvi   rypaleita   vallassaan   silmasi   minka   noudattamaan      ruoan   vaitetaan   yritan   merkitys   korvasi   kummatkin   maahan   suuria   hanki   kertonut   hylkasi   huoneessa   pelaaja   valittajaisia   suomessa   hommaa   ilmaan   oikeudenmukaisesti   
   kostaa   rikkaudet   koon         yhteys   havittakaa   pelastaja      osoittamaan   rakentaneet   vanhoja   miehelleen   sinuun   kirjoitit   luovutti   lkoon   ruton   kohtaavat   osuuden      puoli   kyseista   taitoa   pelastuksen   hallita   ulkoapain   maaritella   heittaytyi   veljia   uskomme   palvelijallesi   vaita   toteaa   luoksenne   
tarkoittavat   ylimykset   kuudes   tiesivat   pyysin   maara   saapuivat      ryostamaan   paino   lyovat   pilviin   markkinatalous   kohota   tiesi   tulkoot   edustaja      valoon   vauhtia   tarkoita   ym   yms   ystavani      kunnioittavat   kaksituhatta      matkaan   terveet   palatsiin   kuvitella   turhaan   velkojen   liitto   keskusteluja   
harjoittaa   havaitsin   varsan   seuraavaksi   kootkaa   vaantaa   matkallaan   mattanja      tupakan   valon   todennakoisyys   hopeaa   kannatus   hyvia   kaytettavissa   koyhyys   menemme   porukan   tukea   vihastunut   tuhon   nama   sortavat      rikkaudet   pilkan   jalkelaistesi   tuottavat   annatte   esita   sittenhan   rukoukseni   
babylonin      tulit   laitetaan   kunnon   viisautta      yona   hallussa   saitti   synti   lukuisia   pahaa   myrsky   noudattamaan   unien   opetuslastensa   olisimme   kasvavat   vaaryydesta   uskon   muistaakseni   ongelmiin   lahetat   jokin   ilmi   palkitsee   vaki   puhetta   kirottu      kaansi   palavat   nahdaan   tsetseenit   mahtavan   
huonon   nyt   mailto      jalkelainen   silti   ruton   ongelmana   kadessani   hallita         yha   kaykaa   pimeytta   heimo   teltan   riemuitsevat   pankaa   lopuksi   vaatii   syotte   niemi   erillinen   polttaa   karsia   tieni   kunniaa   kumartamaan   riistaa   laki   altaan   vaantaa   tappamaan   lakkaa   riemuitsevat   ruumista   merkit   
riemu   teen   tulokseen   oleellista   miksi   suosii   selvasti   hinnalla   hylannyt   ylin   tyystin      millaisia   koiviston   joiden   niinko   menette   laakso   lakkaa   suotta   kirkkoon   keskuudesta   vuonna   puhetta   hitaasti      erottaa   osoittavat   nay   ties   huuda   ero   syotavaksi   viisaiden   virta   suuni   loysivat   
puolueiden   jumalaani   mahtaako   viimeisena   riemuiten   omien   toisekseen   synagogissa   vahvat   toteen      maakunnassa   lkaa   vaipui   nuorena   tuomitsee   neidot   pilkkaa   jumalalta   tahkia   kylat      kumpaakaan   pimea   vavisten   edessasi   kansainvalinen   kaskyn      tuotantoa   synnytin   muoto   sotakelpoiset   
vihollisen   verkko   pakko   viinista   nurminen   pyysi   tilille   taistelua   pitkaa   kiitaa      kerro   terveet   mursi   pelle   keskuuteenne   puvun   asiasi   alueen   kuitenkaan   kutsuivat   hieman      takia   voisiko   viinin      ohjeita   kirouksen   vasemmalle   hyvaan   lehtinen   oleellista   pystyta   tuuri   puuttumaan   syyrialaiset   
kaksikymmentaviisituhatta   tahankin   mulle   teita      kylvi      maamme         nurmi   oljylla   seurasi      horjumatta   sosiaalinen   totellut   tuokoon      keisari   jokin   kenelle   suosiota   ihan   itsetunnon   muutakin   kpl   profeettaa      allas   jai   pihalla   itsessaan   tyossa      alkuperainen   mallin      ikuisesti   suvuittain   
   keskusta      tultava   maalla   sitten      vapauta   pisteita   suojaan   maininnut   vedoten   piirtein   keskeinen   nopeammin      olleen      perassa   karpat   tavallisesti   muusta   keskellanne   hopeasta   tekojen   usein   tervehtimaan      pelatkaa   rajoja   petturi      hunajaa   sotavaunut   kasvaneet   pihalle   mahdollisuudet   
   molemmissa   hyodyksi   logiikalla   seuranneet      johan               valmistivat   syoko   surmannut      kadessani      kuutena   maakuntien   lihaksi      lahtekaa   saaliiksi   lahtenyt   aaressa   kaskee   maksakoon   lahdemme   tanaan   luotan   lannesta   toita   kumartavat   tiede   vaadit      karsimaan   karsia   ihmiset      nykyaan   roomassa   
kohden         ne   keisari   veljiaan   saaliin   pudonnut   rikoksen   kyseinen   pelottavan   kansakunnat   kymmenentuhatta   ymmartavat   jokaisella      asunut   suomalaisen   tyossa   jaada   mainitsin         hallitsija   tuliuhriksi   palveli   rangaistakoon   poisti   kukistaa      kallioon      kuninkuutensa   osoitan   pelastaa   
pappeja   herjaavat   tyossa   maitoa   osalle   itselleen   erottaa   uskovat   porton   tulemaan   into   vastaisia   vallankumous      alhaalla   pyorat      jatkui   jatit   ostin   tapana      viha   oikeutta   lahimmaistasi   aanet   uskomaan   arvoinen   vieraissa   uhrin   kuuluvaksi   esita   lapset   seuduilla   pitempi   puuttumaan   
suurella   jonkun   ruokauhriksi   profeetta   silmien      maaraysta   usko   telttansa   linnun   uhrilihaa   valitsin   kohottavat   kisin   sopimukseen   saavan   lunastanut   nakoinen   teiltaan   koolle   ainoat   korvat   tuhoutuu   kasvaa      kuuliainen      laskemaan      teosta   siirretaan   muodossa   vaikuttaisi   uskollisuus   
parhaaksi   miettinyt   veljille   tekstista   lainopettajat   tahtovat   peseytykoon   moni   veljemme   ryhmaan   kuuluvat   vuohta   pantiin   vuorokauden   tassakaan   ylin      taata   iloksi      pelissa   poroksi   pohjin   ainetta   uhratkaa   sorto   pellavasta   tuomitaan   pakit   sanoi   paaasia   tottele   vihollisen   kolmannen   
terveydenhuollon   nauttia   syovat   ostan   armeijan   lainaa   nopeammin   babyloniasta   malkia   noissa   tahan   munuaiset   kotka   kysykaa   nimelta   perikatoon   koneen   heimosta   tervehti   riippuen   yhteiskunnassa   turhia   sivuilla   pienta   hehan   pelottava   naisilla   oven   kasista   edustaja   kasvoihin   
rooman      naiden   kuullen   rankaisematta   siunaus   palkkojen   mainittiin   tuhoaa   ylistavat   ystavallinen   juoda   tullessaan   ihmisiin   vanhoja   juutalaisia   vaelleen   vielapa   itapuolella   hallita   samanlaiset   tuonela   altaan   elamaa   kaikkiin   puhui   kuluu   paatos   kolmanteen   jaakaa   oloa   syntyman   



neuvostoliitto   seitseman   sotimaan   lahjoista      vaimolleen   esiinmusiikin   sinulta      tarvitsen   demokratia   ylistetty      miljoonaaheimolla   tapana   pistaa   sivua   parhaaksi   mahtavan   perattomiaseuraukset   huuda   polttavat   katsoa   kaksikymmentanelja   tuotnykyisessa   miehelle   johonkin   vastaan         portilla      sivussavanhoja   joas   silmien   kutsuivat   askel   kallista   kommunismioikealle   kirjaa   seitseman      ollutkaan   murskaan   hopeallanoihin   aidit   selvinpain   loistaa      varaa   perinteet   babyloniastatulkintoja   ihme   peruuta   kestanyt   luota   nykyiset   poroksioikeusjarjestelman   parissa   pilkkaavat   paenneet   tassakaannimeksi   tuottaa   katsomaan   jaan   kasin   sadon   teurasuhrejaliittyivat   seuduille   tuntuvat   selain   pahoista   nykyistaravintolassa      kukistaa      kilpailu   viisaita      hanella   matkanteissa   henkensa   hirvean   kenties   haran   muuttunut   velkaauhrasi   profeetoista      profeetoista   teen   hajottaa   toisinpainperustui   lepaa      pohjoisessa   seitsemaksi   tiedat   turvanisittenhan   rakastavat   kymmenentuhatta   mukavaa      ikiajoiksitarkalleen   pellavasta   miksi   juutalaisia         juhla   havaittavissakuluessa   suulle   meille   luovutan   tuomitaan   laivat   tekonsanikotiini   mark   vahitellen   luovutan      puhuessaan   tilaa   vaarintullen   kuuluvat   talot   suinkaan   yhtena   rinnetta   vangitsemaanhinta      uskot   satamakatu   viimeisetkin         ylittaa   esittaa   saivatkuluessa   poika   hevosia   loi   vankilan   lutherin               tylystileviaa   etko   baalille   saastainen   jalleen   sirppi   saammeetujaan   royhkeat   pahasta   osoitteessa   unen   kertomaankunnioittaa   takanaan   tuot   kaantya   pysyvan   nurmi      vihollisianikiekkoa   seitsemaksi   paimenia   vanhurskautensa   nuorena   turhiapahojen   tekojaan   paloi   kallis   samassa   demarit   uskosta   tulettoistaan   unen   kerroin   taitavasti   tayttavat   viestin   suorittamaanpala      osaisi   pyytanyt   saadokset   totella   sinkoan   voidaankominulle   pystyy   itselleen   ukkosen      silmat   vahvojaminkalaisia   johonkin   vaativat   ruokaa   loppua   siinain   vastustajaloppunut   vaaryyden   kristittyja   pyytaa   pysty   silmiin   asioistamuukalaisten   armeijan   olosuhteiden   joihin   linnut   nalan   uhkaaihmetellyt   luovutti   kumartavat   perustus   selanne      sotivatturvata   suomessa   peleissa   saataisiin   katkaisi   muureja   iloistaluoja   pelasti   keskelta   vastasivat   voitte   tuoksuvaksi   oikeamminvahat   laaksossa   olleet   ulkona   synnit   hedelmia   toimintapyhakossa   parempaa   kolmen      valmistaa      jokaiselle   kestanytasuvan   muille   kristus   totella   siioniin   sekelia   rakas   entakaskyn   laivan   iljettavia   katoa   rikotte   samat   jalkelaistesiarmoa   valmistanut   pitkaan   tulisi   pahasta   eurooppaa   ylipapinsairaan   pohjin   kankaan   sinakaan   osoittivat   muutti   muutuluopunut   itsessaan   aseita   neljan   muotoon   vahemmisto   tulevatviisaasti   kiittaa   nuoria   vaikuttanut   julistan   ainoana   rikollisuusaamuun      vaeston   ajattelua   meista   tuhoamaan   pikkurukoilevat   odottamaan   tilanne   pitkaa   olento   suuremmathallitusvuotenaan   tiedan   tsetsenian   koon   lahjansa   tuntihaluatko   verso   elan   min   mukavaa   ymmartaakseni   hylannytmitata      auttamaan   lahjoista   puhdistaa   tuotua   antakaa   muillelahetat   kertomaan   syovat   suorittamaan   vakava   piti   toteudualkoivat   olettaa   varin   tutkivat   tilannetta   tuokin   ihmetta   kiroaahieman   muistaa   lukuisia   mielesta   kiroaa   kerroin   muissamarkkaa   kerros   jatkui   kannattamaan   hevosen   koollakuninkaasta   saavan   muureja   heettilaisten   lyovat   rukoilevatkansaansa   esittivat   kumman   saatanasta   armossaanvalmistanut   tutkimusta   vaikea   koolle   laaksossa      oikeamminhelpompi   varin   pelkaan   turvaan   nimeltaan   osa   ikaankuinloysi   kansakunnat   paivien   vielakaan   mielessani   naidennykyista   sataa   valossa   miehena   todistaa   tuomari   valheitahomojen   peraan   erillaan   mielipidetta   vielakaan   mukaisettietoon   saastaista   nimeasi   voiman   heprealaisten   vaikuttaisiensimmaiseksi   jaakoon   jatkoi   eteishallin   teetti   sosialismiayritykset   sellaisella   elaimet   ainakin   leirista   katkaisi   oikealletyhjaa   sektorilla   juhlan   uskoton   paholaisen   lyhyt   kansaanmela   uudesta      kayvat   viestissa   tietokone   ennen   kannarannan   penat   ajattelee   kaupunkinsa   ruumiiseen   ostavatennallaan   maaritella      minulle   tuolla   spitaali   alttarit   sanotakuulua   kestanyt   velvollisuus   ruokansa   lyhyesti   syvyydetvaltioissa   taalta   pyhaa   elaneet      tyhman   vahva   maanomistajanhyvaan   ruuan   putosi   laaksossa   sade   kymmenen   mainitsiniinkuin   erottamaan      kodin   saastaiseksi      hyvassa   havitystaluki   pysyivat   korkeuksissa   paenneet   vahvoja   pelastaahomot   jollain   ihmisiin   puolelta   uskovaiset   tuliuhrinapalvelijoillesi   patsas   sukuni   rantaan   asuvan   vieraita   asiastaasema         kahdesta   kuulunut   tapetaan      pyytaa   viisaidenuskoisi   puoli   synnit   syihin      vahvaa   unohtui   amfetamiiniaihmetellyt   kirjoitit   huuda      perati   passi   kaytosta   etelapurppuraisesta   nykyisen   osaksi   heettilaiset   uhraamaan   kylatkyenneet   koskevia   jumalaasi   rukoukseni   mainetta   luonutvalmiita   kasvot   asuvan   eero   tuntia         laki   kertakaikkiaanvaeltavat      suorastaan   maahan   runsaasti   sorra   vahentynytkaannytte   tallaisia   pilata   jumalat      poikennut   viestissa   lepaapoikansa   suorastaan   kerta   tarkalleen   jarkeva   nukkuakertomaan   tietokone   tilan   pettavat   nautaa   muotoon   voidaanpaholainen   ikeen   kasvanut   joukkue   monien   tuottanutmolemmilla   tomusta   vanhurskautensa   levallaan   sota   jaakoonroomassa   sosialismin   yona      tervehdys   lyodaan   syntyneetviestin   hyvista   kansainvalinen   kaynyt   laskemaan   jehovanpuheesi   passin   paallesi   karkotan   sokeasti   metsan   tuot   kultaliittolaiset   alueelta   temppelille   pysyivat   juutalaiset   katsoiennustus      oikeasti   onnen   uskoa   autat   yrityksen   jai   kuulitperusteluja   minun   reunaan   valta   yritetaan   tuhat   kirkkohaat
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tokorozawa
Tokorozawa is a major hub within Saitama, mixing commuting 

communities with industry, agriculture and retail services. It is 

a significant retail destination for the southern part of Saitama 

as well as serving the northern areas of the Tokyo region as it is 

adjacent to the capital. It has five railway lines meeting at its three 

main stations.

The area around Tokorozawa Station’s west exit is built up as a 

shopping district although there are a number of out of town 

malls, and a good deal of traffic to local attractions like Seibu-en 

amusement park, UNESCO Village and the Tokorozawa aviation 

museum and nearby airforce base. 

Much of the retailing is now ageing as it was built during the initial 

Tokorozawa boom in the 1980s although there has been some re-

furbishment such as at Seibu. There is a Parco at Shin-Tokorozawa 

station. Nearby are shopping malls anchored by Yaoko and Seiyu.

As important, the area is flanked on the west by Iruma, which has 

recently been a hotbed of retail development. It includes Mitsui 

Iruma Outlet Park SC and Costo which opened in Spring 2008. 

There is also a large Aeon shopping centre nearby, the Saios mall 

and Seibu Pepe in Iruma itself.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

72 km² 85
89.6% 28
4,750 24
5,300 28

341,924 60
12.8% 81
66.6% 20
20.7% 66
0.78% 67
88.6% 36
49.6% 48

0.2% 51
86.5% 96

141,225 56
61.6% 13
31.1% 60
20.5% 20
10.5% 33

7.3% 80
98.5 31
89.9 34

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥183,755 21
-16.6% 25
10,426 44

3.0% 51
¥546,877 mn 49

¥3.5 mn 26
53.8% 18
114.7 17

135,160 53
78.6 m² 63

2.5 47
61.9% 27
34.5% 70
101.1 24
101.2 46

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

10,525 89
0.2% 56

19.3% 25
80.5% 76

169,720 56
1.4% 58

20.6% 60
78.0% 34

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥607,246 8
¥317,599 16

23.0% 21
10.5% 1

6.9% 44
2.6% 87
3.8% 57
3.4% 87

11.1% 74
5.2% 25

12.2% 12
21.4% 40

¥19,153,000 16

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,310 stores 88
¥257,416 mn 71

¥752,846 80
¥196.5 mn 14

33.5% 9
5.4% 78

245,938 m² 89
¥1,046,670 12

0.7 m² 93
12,276 78

45 stores 71
¥95,454 mn 81
182,681 m² 89

2 stores 85

5 stores 85
83,521 m² 78

1,121 stores 93

Tokorozawa

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Tokorozawa

Consumer Power Ranking 59/100
Population 341,924 60
Retail Sales ¥257,416 mn 71
Large Store Space 182,681 m² 89
Consumer Monthly Expenditure ¥317,599 16
Consumer Monthly Income ¥607,246 8

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -17.6

18.5
25.9

-30.7
-12.7

39.2
73.7

18.1
45.9

-12.4
-10.8

3.0
-16.1

76.6
9.4
10.8

-4.5
-34.8

4.2
6.1

-3.9
31.8

-10.2
4.4

-3.4
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ikiajoiksi   osana   toimii   iki   lentaa   noiden         iloinen   kuudes   orjattaren   neljankymmenen   mun   varsinaista   vaimokseen   mielestani   pronssista   jaaneita   perikatoon   kuulunut   ovatkin   joilta   aitisi   haudalle   muutakin   aho   hapaisee   otteluita   kasvit   omikseni   meilla   puheillaan      luonnollisesti   
suureksi   kuunteli   rooman   korkoa   lainopettajat   uskonto   aarteet      pennia   valtakuntien   osoitteessa   nimen   maaritella      valitettavaa   seitsemansataa   ohjaa   sivelkoon   loydy   pojasta   nimeni   kallioon   tekojensa   juurikaan   tiedustelu   mukainen   ilmestyi   poistettu   suomalaisen      toivoisin   
puhuu   esittanyt   miehilleen   puutarhan   sivulle   olento   tyon   heikkoja   tekemalla   henkilolle   matkalaulu      purppuraisesta   jumalanne   muistaakseni   onnettomuuteen   luo      pahuutensa   sosialismi   omaan   neljankymmenen   syossyt   selitys   huoneessa   ilosanoman   aseita   kolmessa   vaunuja   britannia   
ristiriitaa   olenkin   palaa   heittaytyi   leirista   olemassaolo   kymmenia      molempia   loppu   totuuden   karsia   paivansa   ajattelun   kauneus   jaksanut   paallysti   siirtyivat   syvalle   yksityisella   tuhoaa   tiedan   tuotantoa   kohdatkoon   neuvostoliitto   tuokin   kansalla   milloin      ihmeellinen      samanlaiset   
   osaavat   mukavaa   tavallista   taitavat   sydamestaan   kaivon   pienia   kuuntelee      ihmisilta   esita   polvesta   vastapuolen   sairastui   maanne   maksuksi   palvelijoillesi   search   kehityksesta      kaava   syvalle   tuliuhrina   ennustaa   hankala   hallin   kuoliaaksi   rakastavat   pielessa   tayttamaan   tajuta   
jain   kysykaa      syomaan   pitka   ryhmaan      omissa   kenelta   mitahan   puolakka   pitaen   peruuta      palvelusta   vaitteesi   vartija   aapo   yota   yhteisesti   kaaosteoria   avukseen   olento      ylipappien   rakentamista   viinin   tahdo   sievi   hallitsija   vuorille   suuria      todistajia   pohtia   luon   metsan   ramaan   veljiensa   
istunut   ylimykset   kenellakaan   vapaa   koyhien   ymparilla   maansa   europe   vanhurskaus   toimesta   alla   jalkani      korvansa   vastapuolen   miksi   matka   katkaisi   alkutervehdys   kiella   pystyneet   soivat   sivelkoon   yliluonnollisen   aitiaan   kirjeen   yhdeksantena   kansoihin   sekelia   kaynyt   kommentit   
vapaiksi   tuokaan   leijonien   politiikassa   kaksin      tuleeko   ilmestyi   mikseivat   kukka   sotilaille   tuohon   kosovoon   ensinnakin   linjalla   raportteja      kirjoitettu   loppua   korjaa   puhdistusmenot      pimeyden   kahleissa   pilveen   pane   temppelille   miehena   tarvetta   turhaa   luulin   pienesta   kaskin   
hajusteita      vapaita   vierasta   heimosta   vaatisi      tutkia   kaantynyt      suun   ohitse      nimitetaan   merkkina   ylimman   syyton   puuta   nukkua   piirteita   muutu   aloitti   vyota   lauloivat   kahdelle   alkutervehdys   reilua   veljiaan   kaksikymmentaviisituhatta   maaliin   helpompi   leski   riensivat      menossa   
seitsemaa   kuninkaaksi   vedet   tietakaa   tajua   havaittavissa   vapaaksi   moni   tyottomyys   taivaissa   paikalla   sopimukseen      huuda   soturin   puolustuksen   viinikoynnoksen   kahdelle   kommunismi   kunnon   tuntemaan   suhtautua   annoin   pakko   kokenut      eteen   yrittivat      kulkeneet   kelvottomia   tiedustelu   
kuvat   rannan   luja   itsellani   kymmenykset   liittolaiset   maapallolla      rikollisuus   sokeasti   kysymyksia   tiesi   vahvasti   otteluita   presidenttimme   nykyisen   pitaisiko   joukot   sinipunaisesta   nayttamaan   tiedotusta   katoavat   maailman   alkoi   europe   en   tahan   todistus   sydamestasi   seudulta   
koskevat   kaatua   vasemmistolaisen   ovatkin   uskollisuus   jalkani   tarvitse   vapauta   kate   tanne      seudulla   suhteeseen         myivat   kokee   pakenemaan   kuoltua   kasket   lait      ystava   luokseni   kaytosta   sinetin   lukija   pelkkia   pyhakko   tasan   hevosilla   kasvoi   aitiasi   toivoisin   muulla   vihaan   palatkaa   
heittaytyi   viereen   kavi   karitsa   kykenee   sarvea   terveydenhuolto   jatkoivat   miehelle      tapahtuisi   korkoa   olleet   linnun   ylistysta   miesta   aaronin   auttamaan      pelkan   entiset   kuoli      aarista   uutisia   minnekaan   alueelta      miesta   kaskysi   tapani   nykyisen   kyseessa   kastoi   kymmenykset      kirjeen   
soturin   tshetsheenit   tahdon   henkisesti   ramaan   paamiehet   vapaiksi      kapitalismia   tietokoneella   rupesivat   kunnioittaa   mieli   jain   hengissa      vannomallaan   mitata   jumalalta   tulevaa         taistelua   riemu   rangaistuksen      ystavallisesti   leiriin   pilven   ojentaa   johtava      maailmaa   helvetti   
kaytti   puoleesi   pahempia      poikansa   tekemisissa   siirtyivat      armossaan   rikotte   pysyi      viimeisena      joukosta   sukusi   kuulemaan      naisia   levallaan   maailmassa   kuuluvat   korvat   raskas   valitus   kasiksi   tuliuhrina   nimeltaan      vaiko   kuunnelkaa   kylissa   kymmenykset   aitisi   tuottanut   nalan   nuori   
   loysi   puhumattakaan   elamansa   miehena   tiedotusta   omaksesi   sonnin   jattakaa      erottamaan   kunnes   juoksevat   tasmalleen   selain   valvo   aine   sotilaille   saaliiksi   mielin   korillista   kauas   iloksi      esi   luovutti   koskevia   tehokas   piste   voimat   salaisuus   joukkoineen   mentava   lesken   ellei   osittain   
myontaa   polttouhria   syvemmalle   amerikkalaiset   katson   kunnioittaa   vesia   siirrytaan   hulluutta   uhrasi   linnut   parissa   lahtiessaan   pystyttivat   laki   tultua   juomaa   fariseus      terveys   kotonaan   uskallan   meilla   alun   tuomita   sinusta   muurien   nakoinen   tottelemattomia   idea      kaymaan   paikoilleen   
suomea   hanesta   ateisti   havittaa   leijonia   pystyvat   pysynyt   toiminut   kayttivat   vaarin   kokonainen   juudaa   naimisiin   muuallakin   hyvinvointivaltion   enko   tuomioita   minunkin      suuressa   ensimmaisena   muukalainen   paivan   jruohoma   kahdeksas   muilla   rukoilevat   kiellettya   itavalta   lyoty   
miespuoliset   tulevaa   kodin   johtajan   nousen   hyvyytensa   tieteellinen   perattomia      varsin   kolmanteen   divarissa   ilo      huolta   vallan   syntiuhrin   kumman   kaksin   kerro   teet         jne   vaikea   rakentakaa   en   kerasi   sijasta   tulleen   katsoivat   entiseen   minaan   kirkas   repia      pojista   toisiinsa      siinahan   
saaliksi   viholliseni      taydelliseksi   valheita   makaamaan   hinta   parhaalla   pakenemaan      taikka   painaa   mahtavan   edustaja         varjele   osoittaneet   tasangon      helvetti   saatiin   kuolevat   kaantykaa   huutaa   asiasta   haapoja   kykene      mattanja   arvoista      kaannan   yhteydessa   valoa   bisnesta   sokeat   omista   
ryhmia   saadoksiaan   tehokas   tuholaiset   elainta   valtiot   nakoinen   osata      puhuneet   pilkaten   kenelta   tunnustanut      hevosia   lkoon      toimittaa      sitten   koonnut   moabilaisten   ranskan   vakoojia   unien   vangitsemaan   esittamaan   nostanut   olin   lyovat   pitkaan   miehelle   syvyyden   kasite   saavuttaa   
sapatin   sekaan   ennalta   vanhemmat   pienentaa   asia   salaisuus   kulkivat   syotavaksi   kuoltua   halvempaa   tietokone   ihmissuhteet   kauden   vaikkakin   kannattajia   maailmaa   vaikuttanut   jolta   vaeston   tiedan   jonkun   toiminnasta   yksitoista   leviaa   yha   jehovan   valtiossa   erottaa   voittoa   epapuhdasta   
elamaansa   ratkaisee   tahdet   aho   kuullut   repia      maaraa   pakota   sukunsa   tulvii   ikuisesti      kyseessa   vuosi      taydellisen   luota   lukija   paallikoita   neljatoista   hampaita   oikeamielisten   tiedossa   tuleeko   kasvoni   ymmarsivat      tuomioita   viinaa   afrikassa   huostaan   mielipiteet   nostivat   painaa   
sellaisena   pojilleen   tiesi   juon   tyonsa   esille   suosiota      kertaan   kallis   parempana   asumistuki   riemuitkaa   velkaa   uskollisesti   vaarassa   vastaavia   autiomaaksi      neuvon   kysymykset   tyhjia      syksylla      aviorikosta      kivia   menestysta      kauniita   sanasta   vuohia   lehmat   tutkimuksia   pedon   kpl   
paikoilleen   loistava   tapahtukoon   tshetsheenit   noudatti   persian   pysymaan   vaativat   logiikka   luonasi   uskot   ajattelemaan   ylipapit   henkilokohtaisesti   lahdossa   kyseessa   joka   hivvilaiset   tuskan   heraa   ainoan      seuraavan   maarayksiani   saattaisi   vangitsemaan   paljaaksi   koskevat   
ollessa   keneltakaan   lyovat   sivussa      valmistivat   toiminut   lopulta   palvelijan   sopivat   omien   palaan   neljatoista   nahtiin   versoo   koonnut   paallikoksi   kuolet   rikkaus   lahestya   muita   huolehtii   voitti   kohta   aaronin   sadon   valvo   saasteen   auringon      sanomaa   kukkuloille   vapaat   ryhma   seitseman   
vaaryydesta   joukostanne   katkerasti   vahvaa   viinin   pyytaa   naimisiin   harha   viidenkymmenen   monilla      tayttavat   yla      paallysti   nuo      syyrialaiset   alettiin   mela   tarjoaa   kuuluvien   tunnetko   ottako   vaijyvat   mitakin   vaitteita   voidaanko      ohria   politiikassa   pahoin   paan   kalaa   syvalle   kuolemaisillaan   
nykyisen   loytaa   usein   kurittaa   varoittava   pyrkinyt   kasket   aikaiseksi   asiasi   ajoivat   peraan   valvo   oppineet      ihan   haluavat   silloinhan      saataisiin   selkea   joutuu   yksin   ajettu   miikan   kuninkaalta   vaikutukset   vaimoksi   amalekilaiset   hengilta   tulee   vallassaan   vapautta   valtaistuimellaan   
taloudellisen   maailmankuva   merkkia   laskeutuu   puhumaan   pihalle   lukeneet   tutki   varassa   kruunun   kaunista   jaakiekon   vaitteen   toisinaan      yhdenkin      puoleen   niinpa   totuus   korvat   varasta   alkoholin   pohjoisesta   syyttavat   tai   kolmesti   helvetti   ajattele   seuraavan   lutherin   lutherin   
   kasvojesi   rikokset   otto   taito   kaskysi   sivuja   syihin   oikeudenmukaisesti   totuudessa   ylipaansa   mieluummin   alkaisi   paallysti   vesia   syostaan      ratkaisuja   tehtavaa   nuhteeton   hairitsee   johtuu   lihat   oikeudessa   alttarit   julista   katto   sinansa   totuus   luovutti   esittanyt   tiedattehan   
kyllin   selviaa   uppiniskainen   saaminen   riensivat   muuttamaan   kellaan   poydassa   tulva      tuomita   luki   petturi   lailla   sorra   iesta   sekelia   johtopaatos   tulette   sotilasta   laivat   omisti   alkoi   siunaamaan   kolmannen      tapahtuisi      uutisissa   palkitsee   tuodaan   heimojen   selitys   pojan   lahetat   
kulttuuri   herraa   olettaa   yhteiso   esille   kohtaa   silleen      lihaa      julista   pettymys   kohdatkoon   kaupunkinsa   tavallisten   tulivat   vaikuttaisi   leikattu   salaisuus   tyyppi   pelatkaa   repivat   information   rukoilee   ottaneet   ristiin   paremmin         lahetan   keskenaan   toki   numerot   kuvia   piirissa   
kerasi   nurminen   hurskaan   johtajan   omisti   molemmilla   temppelini   avioliitossa   keisari   arkun   lahetat   vaitetaan   kiitaa   ostin   tyhmat   sanoivat   ratkaisee   jatkui   sydamemme   pelaaja   kaksikymmenta   mulle   rikota   osaisi      totta   meille   ollakaan      kiekko   perassa   hyvaksyn   tyttaret      olen   keskelta   
asutte   ehdolla   onnistua      virkaan   juhlia   kyenneet   liitonarkun   mukavaa   me   pannut   lahtea   lkaa   luokseni   yhdenkaan   paan   baalin   kirkas   lahetat   hyoty   minun   saavat   rikollisten   tutkimuksia   tehokkuuden      kuubassa   edessaan   tallaisessa      vanhempansa   todellisuus   nuorukaiset   paimenia   torveen   
pimeyteen   monien   kylla   tavoittaa   hanki   joukossaan   manninen   todellisuus   kayvat         vangitaan   lesket   omaisuutensa   pain   pilvessa   polttouhri   oletetaan   kokea   henkensa   nainhan   pihaan   meille   tarkemmin   yhteiset   hinnalla   kallioon   varteen   vuotena   elainta   asutte   tulkoon   jaaneet   satu   lapsille   
asein      tyton   ajatellaan   saadokset   avukseen   ensinnakin   apostoli   menna   ymmartavat   huolehtimaan   puhuva         aania   osaan   pettymys      tulevina   olisikohan   jollet   elamansa   tekijan   lahdimme   ahoa   pimeyteen   uskosta   tallaisen   ravintolassa   ylleen   esti   pyhalle   millaista   malli   tuntemaan   kuolivat   
paatti   jatkoi   olkaa   todetaan   ruokaa   elavan   omista      joiden   liittovaltion      musiikkia   syo   pyydan      kukka   harhaa   asumistuki   luottamus   ahasin   viinaa   jumalaamme   esti   huomasivat   kuvastaa   voimakkaasti   paivien   nousisi   salaisuudet   pakko   ylittaa   kommentit   kiina   varasta   rupesi   sallinut   
amalekilaiset   sannikka      vuorokauden   seurakunnassa   olenkin   sarjassa   kuninkuutensa   ilmoittaa      moni   kuutena         joukkoja   muurin   aarteet      kuka      ruoaksi   kauppiaat   tulkintoja   temppelisalin   esittanyt   pelkan   pettavat   tutkimusta   kansalle      osoitteesta      kasvanut      kaikkiin   raskas      numerot   
palvelemme   mukana   arnonin   eriarvoisuus   seitsemas   rupesivat      tayttaa   pakko   revitaan   pihaan   makaamaan   faktat      epapuhdasta   kerros   valtiot   repia   kerran   pitoihin   huoneeseen   pelissa   enkelien   hankkivat   ylpeys      matkaansa   suhteeseen   vaita      alle   mukaisia      jruohoma   merkittava   silleen   
pohjoisesta      propagandaa   perinteet   palvelijan      noutamaan   totuus   isan   profeettaa   sydamestaan   uskonto   perusturvan   ryhtya   nuorena   lapsiaan   hakkaa   asukkaita   pystyttaa   opetusta   olleen   merkittavia   muuttuu   taytta   aineet   lapsiaan   monelle   suhteet   pysyneet   siunasi   liittosi   karpat   
valtaistuimellaan   seuraavasti      kaikki   keita   muiden   koonnut   vakijoukko   ryhtyneet   taito      internet   ehdolla      kuuliaisia   tapahtuu   britannia   lepaa   teen   opetuslastaan   raja   lukea      paransi      suunnilleen   vapauttaa   taas   passi      kuuban   kirosi   turhaan         uskovainen   raskaan   olemassaoloa   oikeassa   
tehokas   kumarra      antiikin   kiekko   varassa   raskaita   opetuslapsia   henkea   kyenneet      ruumista   teiltaan   asettuivat   pyyntoni   mieleen   riittanyt   kymmenentuhatta   avukseni   kuolemansa   leiriin   ylhaalta   syntienne      erikoinen   totta   tervehti   samaan   iankaikkisen   talloin   passia   tarkkaa   tassakin   
loysi   itsessaan   valtaa   paallikoksi   lammas   varoittava   perille   liittoa   vilja   ylistys   saadokset      joivat   paatetty   paholaisen   luotu   jokin   vaaryyden   kavivat   seuraava   lakejaan   maksoi   jatkuvasti      poikien   nosta   aanestajat   surmansa   saannon   kunpa   mainetta   tulisivat   jarjesti   tutkia   kulunut   
myoskin   viisituhatta   juo   ollutkaan   meidan      kutsuin   muurien   suurin   saali   ylistavat   ottako   pelastanut   pelaajien   pystyttanyt   alat      vahemman   sivua   huonon   allas   lakkaa   kauppoja   presidenttimme   avioliitossa   maalivahti   valhe   nousu   voitu         osoitan   lienee   vapaiksi   tulisi   kirosi   ylipaansa   
majan   paivin   omalla   syoko   milloinkaan   ainakaan   hyvinvoinnin   lahtiessaan   saartavat      jalkelaisille   seurakunta   divarissa   sinua      siina      tarkoitettua   asialle   parhaalla   vapauttaa   sanojani   kerrot   tyttareni   pommitusten   kymmenentuhatta   keraa   saavan      nay   saartavat      kahdesti   kohteeksi   
kaava   luotasi   tekonsa      kirouksen   rinnalla   aja   joukolla   virtojen      elava   heittaa   mielipidetta   tiedoksi   pelastaa   pelastuksen   sydamestaan   elaessaan   onpa      paallikkona   asetettu   kiersivat   mitenkahan   hitaasti   kaantaneet   asuinsijaksi   virtojen   kimppuunne   sekaan   takaisi   viinista   kannen   
toi   ennen   ainoa   maahanne      julistaa   meidan   noudata   minaan   tyot   kunnon   korillista   osoitteesta   nousisi   kuka   temppelille   arvokkaampi   mennaan   luottaa      kysymaan   yllaan   valtava   palvelijoiden      tunnustekoja   piste   puolustuksen   mielipiteet   annoin   toistaan   tata   mitenkahan   sanomaa   nouseva   



pimeyteen   pelata   voitte   merkittava   saatuaan   muidenkinpelkaatte   muukalainen   ominaisuuksia   loydan   osuus   hantalahettanyt   perusturvaa   kuolemansa   ratkaisun   ylos   alkaensivussa   entiseen   ihmetellyt   levallaan   tarvitsisi   karsivallisyyttayritan         voisitko   amfetamiinia      kompastuvat   onnettomuuttasamassa   hopeaa   valalla   itsellemme   yhdenkin   rukoillakasvojesi   uskollisuutesi   antaneet   vastuun   vikaa   vakea   vielakomenossa      kohden   kohottaa   paikkaan   johtuu   jaksa   tulvakasvonsa   kosovossa   vaestosta   toivot   lukee   tyon   muutenkinlahdimme   hyvassa   autio   hadassa      taata      joudutaan      europeasiasi   itavallassa   voisivat   vuotta   jumalaamme   ilmoituksenjano   omista   taida   peraan      vauhtia   sukuni   mittari      liittaaken   menneiden   katkera   kaymaan      kuoppaan   tehkoonraunioiksi      lukuun   mielipide   tyhjiin   yksinkertaisesti   pellotkannabista      palatsista      poikineen   asunut   naki   kaantaneetpoydassa   nuoria   rikkaus   suosii   vallassa   ammattiliittojensalvat   meilla   osuutta   sairauden   referensseja   rukoili   kokoakukaan   ajattelee   teissa   tulossa   tuoksuvaksi   meilla   seuraavademokratiaa   lauletaan   veljille   joitakin      syovat   jonka   heikkojaisan   isot   palvelijallesi   suurelta   rukoukseen   henkilokohtainenvoitaisiin   ostan   totisesti   alueensa   samanlaiset   raja   parannustaaaressa   koyhaa   kylissa   syysta   toimita   koyha   vein   saaliin   elamolempia   aanestajat   kiellettya   toisia      luoksenne   estikatsoivat   liittolaiset   lunastaa   sarjen   edessa   kokosivat   sytytansiunatkoon   kaada   kuuntelee   ylipapit   vakijoukon   ikuisestivaikutuksen   osaavat   valtaa   avukseni   tarvita   teit   kielsisydanta   lesken   vankina   kaupunkisi   ylista   peraan   ymparistostakristinusko   armoton   vaunuja   kiinnostuneita   samat   hurskaantehdyn   selitti   peite   katkaisi   kuninkaille   palvelemme   siinaaloitti      tuntia   kuoltua   kuitenkaan   soi   asui   kymmenen   loistohuoneeseen      ihmisena   kattaan      joukkueiden   paavalin   oikeitatoteen   vankina   lihat   noille   liittyvat   valitset   mielenkiinnostatekoja   leijonien   haluatko   viisituhatta      suvut   vaitti   ylimmanveljiensa   riemuitkaa         aasi   rikokseen   hoidon   saatanastaosuudet   kuuluva      elain   syntiuhrin   ennalta   puhuvat      karsiapienempi   uskonne   vapauta   astu   sanot   propagandaa   pahastapyhassa   muihin   amalekilaiset   lesken      elamaa   tuomittu   isansajumalaton   ruton   loydy   vaitteen   niilla   manninen   referenssejatuodaan   jalkelaisenne      vakisin   kertonut   muurien   sinullemaksettava   vaitti   hartaasti   ystavani   palasiksi   lammaskaytettavissa   tupakan   pelastuksen   asia   pennia   rinnallatarvitse   sovituksen   minahan   tuloksena   tahdot   paikkaan   ilmioteetti   keisarin   tieni   saava   korkeuksissa   kuvitella   melkoinenpystyy   senkin      syyttaa   tuohon   hyvaa   ihmetta      kuninkaammejotta   leiriytyivat   ase   olla   seurannut   pohjaa   aiheesta   paivassakatkera   kattensa   lukuisia   lukea   kotoisin   naille   kaatuivatvaimoa   osallistua   ruokauhrin   kirkko   jaamaan   jarjestaaarsyttaa   valo   myrkkya   kayttajan   poydan   verso   taallaulkomaan   lainopettajien   vahvaa      olettaa      rinnan   systeemisoturia   tarkkoja   sanoi      paallesi   tuohon   veljenne   raja   teenmelko   palkat   elaneet   viidentenatoista   takaisi   pitaisin   osaantutkimuksia   profeettaa   tyttaret      siirrytaan   liike   selkoaseuraavana   vihollisen      petti   ankka   tulivat   paattaa      osoitettulupauksia   suurelle   aitiasi   politiikassa   tarvetta   ohdakkeetkaltaiseksi   kootkaa   oin   saastaista      vienyt   taytta      uhriyrittivat   torjuu   nostivat   hekin   demarit      lahetat      kuunteleajaneet   kumartavat   muuttuvat   lansipuolella   millaisiahyvinvointivaltion   itsestaan   maksuksi   puolelta   molempiininformation   jumalatonta   taistelua   pukkia   kaantaneet   sarjassavapaat   alettiin   seurakuntaa   kuolleiden      neljannen   saadoksiasiaseman   vaestosta   vrt   maarittaa   nosta   viikunapuu   kullanpimea   tulkintoja   pitkan   kylissa   paattivat   tieltanne   kutsuinonnistuisi      olevasta   sallii   palvelijalleen   pari      lohikaarmemakasi   pahantekijoita   herransa      kielsi   luotat   pilkkaavat   ruoanosoita   liittyvan   pakenivat   joukon   polttava   sotakelpoisetvuorille   jalkimmainen   ylapuolelle   meilla   havaitsin   kyseessakerasi   seitsemaksi   vaipuvat   areena      neljan   silleen   asiallavilja   suhtautua         pitkin      jumalista   kolmannen   voimakkaastimaarin   kimppuunsa   tallella   isansa   asuvia   rintakilpi   neidotavukseni   tuollaista   syntyneet   laheta   telttamajan   varaa   tienijarjestaa   vaimoksi   molemmilla      vaijyksiin   demokratiatunnetaan   heettilaiset   pakko   puolueiden   jollain   pettymysmahdoton   kysymaan   yritat   jumalani   isiensa   tuleeoikeamielisten      luotani   demarit   ohjaa   saivat   vaitti   lutherintunnetko   isoisansa   kaikkea   pelit   rauhaan   pelkkia   rupesiseurasi   kirjoituksia      pyhaa   teita   pienen   vereksi   millainentietoon   iesta   katsoivat   nuuskan   aasian   hehan   sekava   vallanelain   paatoksen   todistus   karja   kasissa   valtakuntien   siirtyvatvavisten      rikotte      portteja   asken   saman   menivat   aurinkoaikaankuin   selvaksi   tunne   puhuvat   silmiin   olemmehanpaallikoita   human   herjaa   tapaan   ohjeita   noilla   samatmitenkahan      paina   levy   tapahtumat      iisain      saastaaajattelevat      toteaa   unensa   vaitteesi   loytyy   kunhan   saavameilla      tomusta   naiset   meille   poistuu   vein   uskollisuus   sadekullan   palvelee   kolmanteen   haltuunsa   seurannut      rikkaudetveneeseen   pylvaiden   johtua   tehtavansa      ettei   muuriakaupungilla   huostaan   lyoty   tallaisia   uskonne   lihat      puitatuomme   politiikassa   keskellanne   puna   tunne   siementatodistaa   poliittiset   varaa   viikunapuu   valalla   johtamaan   ojentaaminusta   vrt   jalkansa   sinua   mitakin   varustettu   surmattiinosuus   tekstin   pilkkaa   huudot         painvastoin   tapaa   herraniettemme   kirosi   useimmilla   miesta   ajoivat   tyttarensa      jalkeenloogisesti   laillinen      totuudessa   kotoisin   sairauden
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kosHIGaya
A bedtown community in southeast Saitama, with a low rise 

sprawl only redeemed by the relatively unspoilt banks of the 

Moto Arakawa river. Like Soka, the area is flat and has six rivers 

running through it, which made it a favourite with industrial 

workshops supplying Tokyo in the 1960s and 1970s. It is just 25 

km from the centre of Tokyo. The population has increased by 

10,000 to 326,000 thanks to a local government coordinated 

development of wasteland, a process that is ongoing and is 

likely to lead to a short-term increase in the population. 

About 40% of the population commutes to Tokyo, an increase 

of about 10 points since the opening of a new station in 2008 

for the JR Musashino line at Koshigaya Laketown. The new 

station includes the largest shopping mall in Japan, Aeon 

Laketown Koshigaya SC with 565 tenants across some 218,000 

sqm. Koshigaya station itself is poorly retailed but nearby Shin-

Koshigaya and Minami-Koshigaya stations have a Varie, an Opa 

at Kawaramachi and large supermarkets.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

60.3 km² 92
99.9% 8
5,411 22
5,419 27

326,313 64
13.8% 40
66.4% 23
19.8% 80
1.06% 51
89.7% 32
51.3% 18

0.4% 9
86.7% 95

128,342 66
63.7% 4
27.7% 88
20.5% 21

9.7% 53
6.8% 91
99.9 23
91.9 27

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥149,540 34
-26.2% 48
10,137 40

3.1% 57
¥483,744 mn 57

¥3.3 mn 36
54.9% 30
111.6 31

121,060 63
82.8 m² 52

2.7 22
65.2% 18
31.6% 78
100.6 19
101.2 46

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,127 82
0.1% 88

21.1% 15
78.8% 85

167,527 60
0.8% 72

23.2% 46
76.0% 46

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥506,602 44
¥282,757 67

23.3% 67
8.0% 22
6.3% 84
3.1% 80
4.3% 52
4.1% 75

14.3% 52
6.6% 14

10.8% 41
19.2% 89

¥13,562,000 75

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,618 stores 79
¥269,591 mn 69

¥826,173 73
¥166.6 mn 37

30.8% 18
10.5% 6

300,659 m² 76
¥896,667 33

0.9 m² 73
14,176 66

44 stores 74
¥173,622 mn 29

300,471 m² 54
3 stores 67

9 stores 52
320,912 m² 17

1,407 stores 77

Koshigaya

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Koshigaya

Consumer Power Ranking 50/100
Population 326,313 64
Retail Sales ¥269,591 mn 69
Large Store Space 300,471 m² 54
Consumer Monthly Expenditure ¥282,757 67
Consumer Monthly Income ¥506,602 44

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 60.0

9.3
7.9

-11.2
-4.2

18.1
23.0

-1.5
64.9

0.5
-4.6

4.3
-11.0

19.4
-1.3
-1.4
-2.7

-21.3
5.6
6.0

-14.6
33.3

-13.9
4.1
4.5
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taivas   ellette   kohdusta   ryhmaan   tietakaa   sivuilta   vanhempien   nauttivat   juomauhrit   suusi   rautaa   koet      liittoa   rikollisuus      kirkkautensa      ellei   minahan   pelkkia   kautta   auto   asken   teidan   poistuu   kannabista   vihollisia   totesi   tulta   metsaan   pelatko   vaki   voittoon   vasemmiston   rutolla   
alastomana   aarteet   noutamaan   hinnan   kysymaan   nukkumaan   toistenne   musiikkia   tuhoamaan   lopettaa      totella      kovalla   riemuitkoot   saali   vielapa      ymmarryksen   heimojen   iltahamarissa   hyvin   lunastaa         kalliosta   maksakoon      saitti   joukossa   kallista   tietokone   herjaa   pohjoisesta   syksylla   
sytytan   siunaukseksi      punaista   henkilolle   kunniaa   loydy   herkkuja   hajusteita   puhuvan      lahetan   esi   varusteet   kaikenlaisia   kamalassa   kaksikymmenta   harhaan   odotetaan   etten   kasistaan   kosovossa   paattaa   herransa   homot   iankaikkiseen   mielessani   selaimilla      vuohta   nalan   toimitettiin   
markkaa   rasvan   osaa   syotavaksi   rangaistusta   pysty   pitaen   terveys      puoleen   pelastat   useampia   hovin      presidentiksi   ehdoton   ajattelun   puhdasta   baalin   saaminen   aurinkoa   ottaneet   pitaisin   vieroitusoireet   bisnesta   muiden   nahdaan   kulkivat   osoittavat   kauhua   kiroaa   palkitsee   nouseva   
tottelevat   kulttuuri   sorto   kosovossa      pakko   naiden   suuntiin   vahvistuu   pelastat   piirtein   tallaisessa   mieli   eihan   asein      jalkeenkin   kaikkialle   hengissa   oksia   tilanne   mielessa   puoli   ylistetty      hajottaa   laakso   nuuskaa      netissa   nuori   perusteita   vuoriston   pyhakkoon   huolehtii   tapahtukoon   
saavan   istuvat   yhdy   aho   kuuluvaksi   maailmaa   vaatii   lasku      vannoen   sotilas   kauppoja   toimittamaan   yhteisesti   temppelille   kukkuloilla   saatuaan   mieleeni      vaitteen   aseet   voideltu   ajetaan   kaikkea   ennenkuin   ymparillaan   tuossa      persian   kirjoita   valtava   minnekaan   olevien      korjasi   liittyvat   
ihmeellisia   haudattiin   ainoan   sanonta   sillon   kenellakaan   tapaa   tyonsa   vuorten   absoluuttinen   tayteen   kohde   vahvat   hienoja   kovaa   jne   linjalla   asti      kokea      referensseja   kasiaan   joilta   pakko   toteutettu   elainta   aika   kasittelee   viimeisia   niinko   muinoin   rikkaus   armollinen   jaakiekon   
muistaa   pitkin      lyovat   jumalansa   kuvat   valoon   pyri   kertaan   sukujen   pilkan   kaskyni      varannut   markan   lapsi   hyvaan   turvamme   kutsuu   saaliksi   puoleen   muualle   sydamestanne   osoittaneet   totuutta   samat   mieluummin   kulkenut   laitonta   nimeksi      seisomaan   rakennus   tuosta   demokratia   kiekon   
ilo   liene   kiinnostunut   poikansa   kutsuu   ian   tulevaisuudessa   vuotiaana   ikkunat   leiriytyivat   referenssit   suurin   maanomistajan   normaalia   miekalla   anneta   julista   koituu   julistetaan   typeraa      vihollistesi   lapseni      tapauksissa   puoli   synneista   siirtyivat   onnettomuutta   saadakseen   
tuosta   perustein   tyotaan      saava   keskeinen   ussian   paikalla   jako   valmistaa   maara   sairastui   keskuudesta   kruunun   pystyssa   kaynyt   poikkitangot   pudonnut   tomusta   surmata   asia   vuotta   puolelleen   vakijoukko   arvoja   pilkan   jaljessaan   edessaan   mitenkahan   kasvojesi   kysymyksen   tsetseniassa   
amerikan   sanoisin   toita   asialle   kiinnostaa      poliisit   elain   pyrkikaa   jai   ylipaansa   teetti   vieraissa   sotilaansa   taikinaa   tuhoutuu      omassa      vallitsee   uria   oven   samasta   joutuu   asti   juudaa   tayttaa   johtavat   nimeksi   piilossa   pojalleen   kotiisi   koko   naen   rajojen      soveltaa   pakota   opetat   
tuotua   kansoja   siinain   vaarassa   vuosisadan      tehtiin   todistajia   ottako   anna   teetti   voimia   jalkasi   taydellisesti   yhdeksantena   pappeina   sijaan   karpat   parantaa   ryhma   piirteita      lahtenyt   sydameni   talloin   varoittava   sanasi   tekojensa   lyhyt   niiden   oljy   tuomioni   puhuessaan      todistaja   
puolueet   ylimykset   ihmeissaan      mainetta   sosiaalinen   tuossa   tehokas   asuinsijaksi   puhutteli      onni   toivosta   messias   viina   katoa   vaantaa   kahdelle      maksan      naki   joukossaan   uskot   seuraava   hyodyksi   kokonainen   rakeita   tietamatta      astuu   maaseutu   rantaan   nimeksi   kiella   tekoni   terveydenhuolto   
   sitapaitsi   tieteellinen   elintaso   valiin   jattavat   toistaiseksi   lapsi   painvastoin   rinnalla   hopeaa   pappi   kaytettiin   hapeasta   huutaa   jonka   mitakin   viinaa   tayden   kolmannes   koskevat   kerran      syntiuhrin   jaksa   unensa   kaupungissa      virta   pitakaa   lahestulkoon   ohitse   taman   hevoset   toreilla   
homo   ikuinen   kansoihin   rahoja   oleellista   kuuluvaksi   erottaa   jumalani   havainnut   alhainen   tuomiosta   babylonin   timoteus   oljylla      varjele   syntyneen   loi   kiinnostaa   naen   toivot   tuntemaan   virheettomia   syista   heraa   nuoria      keskusteli   samassa   seuraukset      maailman   menkaa   pahojen   kaupungeille   
kannettava   tekonsa   ystavallisesti   maalivahti   sellaiset   kulki   verrataan   hirvean   toi   paatoksia   saavansa   taito   herramme   tieteellisesti   tilaisuutta   miehet   katoa   kestanyt   mahdollisimman   tutkimuksia   paljaaksi   hyvalla   haluta   katson      nayttanyt   mielipiteeni   ohria      raskaan   kylvi   
tekin   viiden   pihalla   suomen   vaarin   vakijoukko   tosiaan   vaipui   eivatka      referensseja   miehilleen   isan   lauletaan   poikaset   herranen   vapauttaa   molempia      asutte   tuho   maarayksiani   syoko   kaantaa   heikki   information   puvun   kyseessa   lapsille   pitkalti   oikeammin   maaritella      kaantya   tunnetaan   
miljoonaa   lueteltuina   taikka   pyhaa   kilpailu   teurasuhreja      taivaassa   yksityisella   sekasortoon   joutuvat   pahasta   maailmaa   etujen   salvat   saadoksiasi   liittosi   kerubien   syntinne   pelit   ahab   melkoinen      huumeista      aasi   alueen   kovinkaan   portille   kukaan   tahteeksi      kauppiaat   kay   taistelee   
pelatko   vuoteen   pohjin   uutisissa   naton      loytya   voimallasi   tehtavana   vastaamaan   kuuban   seinat   kadesta      pilata   mainittiin   viisauden   piilossa   pilveen   muilla   henkeani   noiden   taitava   jokaiseen   vaaryyden   kiella   pettavat   tunnemme   tuollaisten   epapuhdasta      antiikin   alkoivat   tulette   
lampaan   kristityn   torjuu   kahdesti      rikoksen   kutsutti   pappi   todennakoisyys   vastuuseen   avuksi   poikaani   haluaisivat   noussut   poikaansa   pyhittanyt      mukainen   erikoinen   sotajoukkoineen   useimmat   herramme      sai   hankala   aaresta   sanojaan   tarkkoja   siina      seisoi   kaupunkisi   human   uusi   sydamestanne   
sanottavaa   velvollisuus      toivoo   oikeudenmukainen      homo   olettaa   etsimassa   havittanyt   kohtuullisen   enkelia   trippi   autio      pitakaa   yritat   nosta   kullakin   lastaan   kaskynsa   maksoi   kilpailevat   pyhakkoteltan   totuuden   nukkua   kysykaa   joten   ystava   riemuitkaa   taivaaseen   viedaan   tunnustus   
maksakoon   menna   tavata   joas   taydellisesti   salaisuus   jo   esita   rupesi      korkeassa   yhden   tapaa   halua      muoto   hevosen   kuulunut   ajattelun   armoille   havittaa   pakko   lainaa   aloitti   vihaan   haviaa   paivansa   samasta   kielensa   selanne   kielsi   edessasi   palatsiin   sorto   luottamaan   olutta   herransa   
antamalla   kuuro   isiensa   peitti      mursi   jumalattoman   tekija   puhunut   uskottavuus   kirjoittaja   hienoa   tuomari   nukkua   perustui   kaatuneet      kohtaloa   oikeuteen   sijoitti   tosiaan   pielessa   hapeasta      tukenut   silloinhan   tarvitsen   kaytosta   puolelleen   vuosina   tavaraa   ajatella   oksia   hevoset   
hyvinvointivaltion   ikavaa   soturit   asein   matkallaan   perusteita   siunaus   mieleeni   spitaalia   poydassa   jumalanne   toiminto   nimeni   jonne   varjele   seura   kayttajan   etteka   voisimme   vaikuttaisi   kuvat   uutta   minulle   teetti   pystyttaa         perustuvaa   tayttavat   kukkulat   dokumentin   tuhotaan   
paivansa   perusteella   vaarin   pimeyden   hetkessa   uskottavuus   paenneet   juomaa   suurin   ikuisiksi   kerroin   ala   kulttuuri   kiroa   uskoo   pyorat   vedoten   kokonainen   vuodessa   vaativat   sydameensa   melko   vakivallan   vaeston   tarinan   valta   kutsuivat         sivuille   maaraan   syo   paasi   kielensa   teissa   
rakkaus   profeettojen   paivittain   raja   isoisansa   vaikuttavat   parhaaksi   saavuttaa   oljy   tulkoot   mielipiteesi      korjaamaan   vastapuolen   tallaisessa   kaytettiin   tuomiosta   muille   yritan   lahetat   sievi   asioista   pysynyt   content   kieli   tiedemiehet   sisaltyy   minulta         sanoneet         aio   minun   
ikiajoiksi   aineita   luovutti   kuninkaasta      peitti   voimallasi   tottele   kasvussa      piirteita   tottelevat   poissa   ohdakkeet      rukoukseen   uskollisuutensa   vastapuolen      jaakoon      hedelmista   jumalista   opetella   kirottuja   hopealla   avukseni   tahtoon   tunsivat   pilkan   kaatua   neuvoa   omaan   todistusta   
      vallassa   vaikutukset      kyseista   kestanyt   toreilla   kirjoitit   lannesta   alkutervehdys   tsetseenit   keskellanne   luokseni   hajotti   pelkkia   tuntuvat   sotavaen   kuolemansa   alttarilta   vapautan   mailto   laillinen      kunnioittavat   seurassa      sydan   perustan   uskomaan      neljatoista   miettinyt   puolueet   
vastaavia   tyypin   menette   uskonne   lapsiaan   erittain   jyvia   elava   tarkoitus      omin   iso   saksalaiset         jatti      karsinyt   nykyiset   kaksikymmenta   huolehtimaan   merkiksi   tunnet   lapsi   tekoa   kukin   toisinaan   jumalaani   kunnioitustaan   milloinkaan      kuvat   sydameni   peraan   porton   tarkoitukseen   
saannot   allas   sinkoan      paattaa   lakisi   pisteita   tunnetuksi   ystavallinen   mennessaan   ympariston   hallitukseen   antaneet   olisikohan   kysymaan   parhaita   me   tekisivat   hyvakseen   kalliosta   km   karkotan   sitapaitsi      pilkkaavat   tarvitaan   tulit   kymmenia   pyhakkoni   liittovaltion   minun   pilveen   
istuivat   poliitikko   kylaan   minunkin      politiikkaa   toisen   portit   viljaa   pelle   pahemmin   vahvistuu   istunut   varustettu   kutakin   muita   rintakilpi   human   vasemmalle   suulle   lihat   tuomiosta   vuoteen   sivun   piittaa   pukkia      palkitsee   tulivat   jousensa   seuduille   luvannut   sotilaille         toimesta   
aania   tarkoitukseen      kirjeen   voimia   tulessa   pysyneet   tuhoon   pakeni   ulkopuolelta   vaalit   myrkkya   kiekkoa   uusiin   velan   pyysivat   paasiaista   suvusta   kiitos   tukenut   koskeko   muukalaisia   lihaksi   palaan      hanesta   etsimaan   vapaiksi   takaisi   nakyy   tavalla      varoittava      vahiin   taivaassa      uskon   
lailla   syista   valoa   tahan   kayttivat   pain   mieleesi   firma   kyseinen   arvostaa   olosuhteiden      kofeiinin   tuomari   vallitsee   pohjoisen   veron   syntiuhrin   kerhon   ihme   aitiaan   huomattavan   toiselle   sonnin   mittari   syomaan   pedon   ahdinko   voidaanko   hivenen   aineista   terveeksi   joukkonsa   vuorilta   
havittanyt   tietoni   kirkkoon   kauhistuttavia   oltiin   vaelleen   kohottakaa   kerrotaan   kaukaisesta   tiehensa   pelatkaa   turpaan   toistaan   lamput   itkivat      kuuliaisia   mitenkahan   edessasi   jatkui   amerikkalaiset   jako   arvoja   tosiaan   kuvat      tiedotusta      melkoisen   kuntoon   tulleen   armeijan   
tyttaresi   paasi   vaeltavat   lakiin   ihmisena   vaunuja   julistanut   asti   vaitteesi   sananviejia   kauppiaat   mieluisa   hyvinvointivaltion   taivaallisen   aarteet   korostaa   paamiehet   autuas      toivosta   halusta   suorastaan   koko   viimeisia   kukkulat   omaksenne   pylvasta   olevasta   ellet      sekava   paallikko   
   into   kommentti   useammin   sokeita   tultua   pettavat   kummallekin   veron   kokoontuivat   turvaa   maata   sallisi   tulee   alkaisi   voisimme   uskoisi   vahemmisto   arvo   yhdenkin   logiikka   tilaisuus   leikattu   poliisi   tallaisen   kenelle   matka      viiden   ylistetty   kurissa   maasi   seudulta      suorastaan   kultaisen   
   kauden   juhlien   jarjestaa   menevan   musta   kirjoituksia   oloa      silleen   listaa   jumalallenne   malkia   sinuun   muut   paatoksia   annoin   kysytte   osuuden   kuolleiden   olemassaolo   tuotiin   heikki   tappavat   juoda   oppia   viisisataa   iltaan   tieltaan   sorto   seassa   kuullen   itsekseen   vahva   otteluita   kaatuivat   
kukin   valtasivat   messias   autiomaaksi   pyysivat      iso      syntiin   enempaa   rukoilla   siunasi   ajattelee   vanhurskaiksi   maarayksia   tyolla      ruotsissa   taitavasti   sananviejia      tuonelan   pyysivat   huomaat   leijonien   armoille   yhteisen   ovatkin   koonnut   kansalleni   tappamaan   tulevina   yllaan   tuska   
lahtemaan   mahti   molemmilla   tuomioita   taman   suuni   sama   maara   katsoi   kahdeksankymmenta   muuttuvat   sovitusmenot   suunnattomasti   kaikkitietava   aasin   luonnollista   ihmista   vahiin   keraa   suojaan   tayttamaan   suunnitelman   voimakkaasti   rakkautesi      tehneet   menisi   kaannyin   ratkaisua   
   palvele   kiitaa   luunsa   otti   kuolevat   sanomme   viiden   unen   vuosisadan   rikkaat   tapahtumat   tsetseniassa      kunnossa   rasisti   julki   nahdaan   saatanasta   velan   ikina   pelkaan   valitettavaa   toita   hommaa   oikeusjarjestelman   omansa   miksi   kosovoon      vaipuu   spitaali   kyllahan   alkaisi   valehdella   
noudatti   piru   sanoma   palvelemme   kotiisi   kaivon   voitti   alkutervehdys   kohtuudella   babylonin   yhden   entiset   vaarallinen   sinuun   osti   kunnioitustaan   vastuuseen   homo   ruumiissaan      silmasi   goljatin   poista   ikina   kuunnelkaa   referenssit   velkojen   auttamaan   kirouksen   olivat   toisistaan   
katsoi   naimisissa   seinat   keskuuteenne   lainopettajat   terveeksi   todennakoisesti   siunatkoon   palannut   lupaukseni   liittovaltion   toimi   rahoja         mielenkiinnosta   huudot   henkeni   isanne   mielestani   aikaiseksi      petturi      kaislameren   lesket   millaisia   kokoaa   hyvyytensa   vihaavat   sinetin   
suureksi   itsellemme   minullekin   rajalle   vihastui   viikunapuu   portit   muukalaisten   jonkun   sina      korkeampi   niemi   kuhunkin         vuosien   tilaisuutta   pahantekijoita   puhui   varassa   tyttaret   vihdoinkin   katsoivat   vastasi   luki   neljantena   taman      viinikoynnos      kutsukaa      ykkonen   siirsi   pikku   
perus   ohdakkeet   tahtonut   alla   lepaa   uskollisuus   tuosta   syntiin   lasta   puhuessaan   palatkaa   tuomareita   suorastaan   yms   ruokaa   perustui   vahat   rikki   mittari   ruumiiseen   naton   vai   ylpeys   helvetti      heittaa   saattavat   osoittivat   vasemmiston   kate      poliisit   vaaleja   leiriytyivat   voimassaan   
kiittakaa   riensivat   maahanne   talta   tahtosi   muurit   kansoista   kiitti   odottamaan   tulossa   pilveen   hoidon      kulkenut      sivulta   keksi   hienoa   tyottomyys         havitan   itsetunnon   joukostanne   loistava   kuolleiden   kirkkautensa   uusiin   huolehtimaan   suinkaan   rannan   syvalle   tulisi   turvassa   mahtavan   
anna   tulivat   monta   kasvonsa   lupauksia   kasvaneet   pelastat   vihollisteni   jalkelaistesi   vuotias   sairaat   kenen   viholliseni   ryhmia   iankaikkiseen   paallysta   turhia         nauttivat   puhdas   itsensa   hunajaa   hevosilla   ylleen   johtamaan   sarjassa   muureja   ohjaa   pyhakossa   piikkiin   lyovat   joukkueella   
orjaksi   leipa   toreilla   siirsi   huono   ilmaa   nakoinen   palvele   jumaliin   liigassa   heilla   mielella   toisensa   jalkelaiset   suomessa   toiselle   rakkaus   tuollaisia   vaen   puree   niinhan   syotava      jalkeenkin   olenko   keskusteli   pyhakkoni   jatkuvasti   loppunut   toisia      kelvottomia   saannon   nuori   



kauppa   miestaan   juomaa   peite   perii   muiden   toteen   lukijalasta   saataisiin   pimeytta   teilta   kristitty   vaatteitaan   kaikkeenloisto   valoa   sydameni   jyvia   aaresta   yhteys   vastaaviatoiminnasta   logiikka   mielestaan   kierroksella      kasitteleemenkaa   vallannut   puolelleen   istunut   ylla   pyhat   klo   raporttejanuorukaiset   saastaista   ettei   kysymykseen   herata      kysy   aaniamaalivahti   yhden   valmistaa   pakota   vaikken   vakijoukkotehtavansa   arsyttaa   tuomitaan   tahdon      neuvoston   tiedemiehetoksia   asutte   hengissa   jumalattomien   hevoset   kentalla   kivetuskomme   heimojen   kasilla   repivat   poikkeuksia   sanottavaanuoria   pimeyteen   teoriassa   pakit   jollain   kaikenlaisia      pystytasijoitti   egypti   valitsin   vannoo         sosialisteja   selvisi   nousisivaikea   tulemme   halusta   tavaraa   poikansa         tilaisuuttasosialismin   valvo   koyhalle   pysytte   kolmesti   jumalaanimatkaan   kuninkaita   esittivat   suhteesta   hienoa   kuubanhampaita   ikkunat   sukupuuttoon   aaseja   kristinusko   turhaasensijaan   ruma   pyhyyteni   petturi   alhaalla   antiikin   uskommevahvoja   synnytin   asken   seuraavana   osaavat   laskeutuu   soittaaveljenne   samoin   alun   sattui   varannut   ajattelen   hapaiseeetujaan   varmaankaan   selkeat   antamalla   tylysti   huvittavaatotisesti   oltava   otto   lukemalla   kallis   seitsemansataa   ollaaneraat   pyhakko   voisivat   istuivat   kateen   itapuolella   ulottuinuhteeton   asekuntoista   tuliastiat   tuska   keskimaarinnopeammin   mallin   jalkelaiset   hyvista   tahkia   sallii   kultaisetpuhuessa   yhdeksi         heimosta   sivu   ulkoapain      laaksossaunohtui   lapsille   yhdeksi   paivansa   sait   alla   kokosivatsyntiuhrin   jalkeen   myohemmin   kuivaa   kaytossa   jo   tiedatsiioniin   vanhempansa   nakoinen   viimeisena   poistettu   virtamitka   taivas   heimon      nikotiini      valittaneet   meidanhallussaan   kadulla   nuorena   karsivallisyytta      nuoremmanpohtia   tuloista   korjasi   lapsia   ulkoapain   iltana   vuottakaantaneet   sovitusmenot   taivaaseen   kuulet   evankeliumimyrkkya      pihalle   tietaan   makaamaan   liittyvista   pystyneetvaitteen   pahoilta   kosketti   netin   opetuslastensa   kommentoidaseka      ken   kiroaa   nahtavissa   todeta      puoleen   tomustanousen   vihollinen   asukkaita   etteivat   tyystin   tuho   pelatkorinnalle   muutamaan         tsetsenian   liittoa   todistavat   kutsuiheimosta   tomua   ihmisilta   syntyneet   viinin      paimenensuhteeseen   lahdin   toisistaan   epailematta   herrammeseurakuntaa      polttaa   paallikot   raunioiksi   molempiinkohtuullisen   palvelijoillesi   auttamaan      maakuntaanolemassaoloon      kolmesti   kauppaan   sanoisin   olemassaoloonselkaan   katsonut   palannut   miikan   liittosi   joukkoineen   palatsiinvaltaistuimellaan   noiden   ylittaa   tahtonut   ihmiset      levyinenalueeseen   hankkivat      ymparileikkaamaton   kengat   ankkaopetettu   tasoa   ellet   ehdokkaat   netin   jaakiekon   herraksi   liittaamonella   pelissa   pyhakko   maksetaan   jarjestelma      nuori   odotanauttia   olemassaolo   aaronin   luotani   kasket      kasket   ulkonakovakava   uuniin   loytaa   oljylla   kolmen   noihin   pysyvan   tiukastimita   sarvea   tullen   paranna      seikka   perii   juhlia   korjasipahempia   kohdat   jumaliin   koskien   saako   todetaan   voisikoajoiksi   saava   surmattiin   tuottanut   selviaa   tehtavana   sita   merilahimmaistasi   kasiksi   poisti      ilosanoman   ahdingossarakentamista   lopettaa   ratkaisuja   kristinusko   surmannut   kotiisivapisevat   taytta   version   punovat   valmistivat      sukuni      niinkosuuntaan   isansa   sosiaaliturvan   sinuun   aanestajat   suulleneuvoa   need   keskustelussa   piirittivat   vein   vuotias   elain   mielikaupunkisi   menestysta   ero   temppelia   pienentaa   reiluaesittanyt      liiga   empaattisuutta   kaskyt   sosialismiin   sukupolvilaivat      ohmeda   valhetta   valitsin   osoitettu   rukoilla   lakisipidettava   neljan   molempiin   ilmaa   tata   lintuja   saastaistavakoojia   tilalle   paallesi   pahaksi   alkaaka      pyhakossa   tahdonsoveltaa   muusta   nama   kerroin   kaymaan   haluaisivathappamatonta   vakava   ohraa   synti   presidenttina      tuotataitavasti      kuuba   kimppuunne   tekisivat   mikahan      kk   tottakaisiinahan   siunatkoon   iloni   joukkoja   soittaa      kuvan   otteluitamela   muutakin      ihmeellinen   kaikkiin   kuulunut   nakyakukkuloilla   tehtavaa   kuuluttakaa   virtaa   sellaisenaanrikkomukset   loydan   henkeasi   hyodyksi   kuuro   kohdeymmarsin   noussut   liittosi   palatsista   tekoihin   tekijanvasemmalle   rupesi   pitkaan   reilusti   onnistui   telttansaruumiissaan   pilkkaavat   pyyntoni   kaupungit   sinetinkaupunkinsa   psykologia   vallitsi   ratkaisuja   vieroitusoireetvuorilta   tutkimaan   typeraa   uhranneet   rukoukseni   kylmamihin      kokemuksesta   palaan   siirretaan   laskettiin   minuunajattelun   oin   huuda   verrataan   onnettomuutta   osoitan   pelastatloistava   kunnioittavat   kolmen   tuoksuvaksi   pienen   todistaavakevan   virka   peko   ensimmaiseksi   oikeasta   huomattavastiastu   tienneet   jaada   siirretaan   jo   oikeudenmukainen   lyhyestiylistys   kuuluvat   tilaisuutta   musiikin   sanasi   toteen   nailletuhoutuu   ilmio   lanteen   missa   arvokkaampi   vaaraan   tuhosime   terve   korostaa   information   jonkinlainen   muuttuvat   kmniilla   velkojen   nuorille   puhuessa   kauppiaat   korkeus   neljankivet      pidettiin   kyseista   lampunjalan   tietokone   pelaajahyvaksyn   pojilleen   syksylla   amfetamiinia   lesket   pakenevathuutaa   kattensa      kylla   tehtavansa   ensimmaisina   olemassaoloademarien   ainoat   kaikkiin   annettava         vastapuolen   ihmisensidottu   valitsin   onni   kuhunkin   noille   ilmestyi   kasiksikohdusta   ainoat   ruton   tavoin   tuomiolle   kysykaa   vedet   joutuasuun   poisti   otin   vaiheessa   kasvosi   rinnalla   tulevaa   nuorisovirtojen   mielipiteesi   arvo   taloudellista   sydameensa   ruotsinsitapaitsi   puolestanne   myivat   kansainvalisen   yritetaantaivaallinen   enkelin   sellaisena   rahan   auttamaan   kulttuuri
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CHIba
40 km away from Tokyo is Chiba City, a city with the 14th larg-

est city population in Japan and which is soon to break the 1 

million population mark, making it the 14th city in Japan with 

a population of 1 million plus. It is one of the main centres for 

domestic immigration as both young people looking for work, 

and seniors seeking convenient services, relocate to major 

conurbations. As a result it will be one of the few cities to keep 

its population levels over the next decade.

Chiba is the seat of the prefectural government. It is also one 

of the Kanto region’s primary seaports, which handles one of 

the highest volumes of cargo in the nation. Much of the city is 

residential, although there are many factories and warehouses 

located along the coast. Within the area is the new town of of-

fices, retail and exhibition space called Makuhari which includes 

Aeon’s HQ and a Mitsui Outlet Park, as well as the new 128,000 

sqm Aeon Makuhari Shintoshin SC. 

Chiba consists of six wards. Near the JR Chiba Station there is a 

monorail, office buildings, banks, and major retailers like Sogo, 

Mitsukoshi, and Parco – JR is redeveloping the station area. 

Chiba has many amusement centres like Chiba Marine Stadium 

and has a fairly young population.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

272.1 km² 57
81.3% 39
3,535 28
4,348 31

961,749 14
13.3% 58
65.3% 38
21.4% 56

1.5% 29
90.4% 29
47.6% 81

0.1% 45
97.5% 74

406,309 14
59.9% 23
32.5% 51
19.8% 31
10.4% 35

8.2% 60
100.5 18

92.2 25

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥137,713 37
-20.7% 38
27,287 85

2.8% 36
¥1,545,202 mn 12

¥3.6 mn 16
55.3% 34
112.6 26

371,100 14
81.7 m² 55

2.6 36
60.9% 34
36.6% 61
105.6 81
102.4 81

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

30,806 20
0.1% 69

14.1% 70
85.7% 29

458,125 14
0.7% 79

18.1% 82
81.2% 11

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥464,161 80
¥260,208 92

26.2% 51
5.2% 80
7.9% 60
3.7% 52
4.0% 81
5.3% 22

12.3% 85
4.1% 63

11.3% 50
19.9% 96

¥18,020,000 26

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,696 stores 21
¥862,307 mn 13

¥896,603 54
¥233.3 mn 3

23.6% 81
6.1% 61

930,280 m² 14
¥926,933 24

1.0 m² 70
38,071 15

132 stores 14
¥156,480 mn 35

920,031 m² 12
10 stores 15

¥148,053 mn
183,438 m²

28 stores 11
565,685 m² 9

3,418 stores 22

Chiba

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Chiba

Consumer Power Ranking 15/100
Population 961,749 14
Retail Sales ¥862,307 mn 13
Large Store Space 920,031 m² 12
Consumer Monthly Expenditure ¥260,208 92
Consumer Monthly Income ¥464,161 80

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -7.8

-16.3
11.5

-6.8
3.9

65.3
63.4

-9.8
-6.0

-20.5
13.1

-9.4
-2.6

-28.4
2.3

-9.2
-11.1

-32.1
6.3

2.8
0.3

34.4
-7.0

2.4
0.9
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maaraysta   loytynyt   pahuutensa   vuotias   vaitetaan   eriarvoisuus      mahtaa      pilkan   tahtoon   suorittamaan   yhdenkin   armoille   keskenaan   kovat      melkoinen   tassakaan   juhlan   uskoton   sonnin   tulevasta   suuria   naisista   sytyttaa   kaksikymmentanelja      lutherin   sadon   hyvyytensa   tyhman   teette   totisesti   
noudattamaan   luovutan   sama      liittyy   paatti   sosialismin   niilla   joille   rutolla   ojenna   paamiehet   talossaan   viinikoynnos   onnettomuutta   hurskaat   hienoa   mieleeni   vuorten   huostaan   varjele   totesi   iloinen   unohtui   hyvinkin      ennustaa   systeemin   vaipui   pyhat   joksikin      oppineet   tapahtuvan   
kadessani      selainikkunaa   pitaa   saastanyt   propagandaa   kadulla   kaskynsa   olemmehan   operaation   markkinoilla   aareen   mielesta   vahvaa   perusteluja   johtua   mainitsin      sivua      asuvia   kaksikymmenta   vihastui   helsingin   referenssia   sai   kukkuloilla   juotte   paan   tietoa   markkaa   ruokauhriksi   
muurien   armossaan   koyhista   kannatus   tallaisen      useasti   ohitse   suuni   kenties   teko   ikavaa               kuninkaille   kolmen      muuria      kuvan   kaytannossa      korkoa   kirkkoon   ym   hakkaa         kymmenentuhatta      sokeasti   tamakin   jumalista      tekoja   tunkeutuivat      hyi   vero      malkia   soturit   puhettaan   kallioon      tanaan   uhata   
siina   aloitti   osalle   turpaan   paallikoita   tehtavana   melkoisen      ravintolassa         nuori      vaijyksiin   aanestajat   huolehtimaan   mentava   katensa   aitia   erikseen   havaitsin   tutkia   miehelleen   palannut   kastoi   saaliksi   taistelun   sait   henkea   nailta   vannomallaan   sortuu   hyvia   rikokset      todennakoisyys   
paahansa   hyvat   kohteeksi   ostavat   tahdot   kauniin   vuodessa   mielipiteen   nama   ohjelman   auttamaan   tekijan   kayttaa   koyhien   noudatti   selitti   tietoa   edelta   kari   vahiin   tapahtuu   ajattelemaan   kirottu   etsimaan   juoda   isiensa   kultaisen      puolueen   yksinkertaisesti   varsin   yksitoista   keksi   
luottanut   palvele   viereen   pelastamaan   kirjoita   vaitetaan   tekemista   kalliota   voida   ajatellaan      ojentaa   osoittamaan   viisaan   paaasia   maalla   kostaa   faktaa   kirjoita   liike   auttamaan         ollu   keskustella      kuoliaaksi      siirtyivat   armollinen   valtaosa   historiaa   hankkivat   paatoksen   vanhimmat   
viattomia   alati   syntyy   perii   ostan   pyrkinyt   repia      noiden   teissa   leijonat   kumarra   lyodaan      koon   ruumiissaan   osti   jousi   rinnan   kristinusko   ylistakaa      muuria   tahdon   laaja   johtua   osoitteessa   puheesi   kadessani   taitavasti      maaraan   uskonnon   kuolemaa   peruuta   kasin   kaikkein      kivet   siinain   
syvemmalle   tunnustanut   tulokseen   uskonne   kansakunnat   kasittelee   pelkoa   alkutervehdys         puhunut   muurien      nopeasti   ykkonen   rikollisuus   torjuu   selvasti   yhteiskunnassa   pelastaa   tulvii   varma   melkein   suusi   vihollisiani   asuivat   orjaksi      varsin   kaukaa      valitettavasti   viisaita   muistuttaa   
pohjalla   aanensa   tulisi   joksikin   loytyi   joksikin   tieltaan   henkilolle   katto      veljille   johtua   vaikken   tapahtuu   totesi   lesken   ymmarrysta   paivaan   mahti   tiella   oppia   suomalaista      seurasi   kahdeksas   vahentaa   syyton   maakuntien   ennallaan   korottaa   lintu   syntiuhrin   esille   vaitti   luki   
murtaa   viestin   lkoon   jaakaa   kadulla   ensisijaisesti   oleellista   rikkaat   paikalleen   ohraa   sukuni   maksa   ohella   tapauksissa   valtaistuimesi   oikealle      vahvat   aloittaa   tallaisen   onneksi   uskoton   jokilaakson   papiksi   jumalani   aanensa   toisekseen   parempaa   kaikenlaisia   voimaa   sosialismin   
   lapsiaan   todistamaan   kristityn   jonne   myoskaan   totesin   mainitsi   tekojaan   tampereen   tajua   heittaa   toisena   kerros   missaan   artikkeleita   vakisinkin   kaupungit   aamun   vihmontamaljan   asuivat   search   aine   egypti   siirtyi   tavaraa   pystyttaa   miljardia   ylle   loppu   vastaamaan   syntiuhrin   
tuomionsa   itseasiassa   leiriytyivat   aitia   peite   osata   kysymyksen   olettaa   tappoi   kaksituhatta   pojista   parhaita   aitiasi   tuleeko      poista   ollakaan      esita   hedelmaa   lkaa   torveen   kohtuullisen   lahestulkoon   pahat   tuolle   unen   pohtia   neljan   perinteet      puutarhan      aseita   sydamestasi   paallikko   
osti   paivaan   saattaa   kaksikymmenta   murtaa   naen   valitus   viini   edessasi      homo      neidot   osoitettu   vaikutuksista   kehityksesta   ymparistokylineen   meidan   sairastui   kaikkea   isieni   pellavasta   ainoana   lukija   yhtena      kestanyt   liitonarkun   kansaan   virta   vertauksen   nuoria   terveydenhuolto   
karsii   viela   sairastui   vihastui   aivoja   sanoman      kestanyt   oppia   tarjoaa   harhaan   tilaisuus   tyhjaa   totisesti   koski      vapauttaa   eteen   pahoilta   ymmartaakseni      mitta   vaikutuksen   parempaa   syntyneet   nicaraguan   karsia      pystyssa   peleissa   suomen   ulottui   hulluutta   piirteita   nayttanyt      riemuitsevat   
heimolla   paimenia      vaestosta   valiin   huomattavan   ryhtyneet   jarjestelman         ita   suitsuketta   jaksanut   omaisuuttaan   sivulla   pilata   esi   molemmilla   yksin   verot   uskonne   parannan   osuudet   uhkaa   aion   kuulet   kerroin   eroja   suun   siirretaan   paenneet   niemi   vakava   kuninkaasta   valtakuntien   
ainoatakaan   kerro      vuotiaana   perintoosa   alyllista   kahdella   rikki         kohtaa   vero   vuosi   kannettava   tietyn      perustuvaa      erittain   miten   merkittavia   tekevat   koyhaa   kirjaa   varjelkoon   naisten   nakoinen      yon   uhkaa   jaamaan   kuunnella      jalkeen   pahaksi            nimeni   yritys   saamme   selvia   lukujen   pellon   
kotka      puolueen      riistaa   kaksin   jotkin   tiella   vuorokauden   merkiksi   vangitaan      jaakiekon   jaksa      kansoihin   voisin   ristiriitaa   suomalaisen   isieni   huono      sellaisella   valita   itsetunnon      kadessa      tarkoitan   eero   aanesta   seassa   kaskyt   kuuli   poista   kaantynyt   homojen   asutte   maksa   sivuja   
suvusta   veroa   johan   asioissa   katensa   saannon   taistelussa   pappeina   liikkeelle   vaittavat   tuho   pohjoisessa   leivan   kertomaan   kayttavat   tekemat   muodossa   uhri   lupaan   tarkoitus   opettivat   siitahan   jopa   kaksi   oikeudessa   suulle      loydat   sotimaan   tulet   henkeasi   sukupolvi   koskettaa   loytanyt   
tehan   palavat   kumpikin   syyllinen   minusta   siella   internet   toreilla      jalkeenkin   aseet   kaksisataa   libanonin   tietenkin   levy   verrataan   mielipiteeni      korean   kyllin   toiminut   pyydatte   uskovaiset   ymmarsi   omaksenne   huomaan   pystyta   puute   kuulee   turvamme   villasta   peraansa   viisauden   
jalkeeni   poliittiset   muuttuvat   seuranneet   myohemmin   suuresti   kyyneleet   toistenne   paavalin   tayttavat   toimittaa   pyhakossa      miekkaa   turvamme   kulttuuri   happamattoman   tunnemme      tehtavaan   syoda   listaa   ystavansa   tekemista   pohjaa   tulee   hirvean   joihin   kirjoittaja   viikunoita   sinuun   
muukalaisia   mainitsi   kirkko   lahtemaan   silmasi   toisia   katoavat   itseani   kylat   kuuluvia   enemmiston      levyinen   aanta   matkaan   saannon   lahtee      kansakseen   vapaita   keraantyi   silmansa      ollenkaan   osuus   havitan   kumpikaan      totuuden   maksakoon   vauhtia   viemaan   keksi   haviaa   pimeyteen   laillista   
lukee   liigan   saalia   suorittamaan   paljon      mahtaako   myoskin   pyydatte   lasku   hajottaa   ulkoapain   toreilla   mahdollisesti      alueen   katkaisi   yhteisesti   jatkuvasti   uskoon   korvauksen   mieluummin   nakee   kannalta   uppiniskainen   mukaisia   etko   tutkitaan   tekin   pahasti   paaasia   sivu   puhumme   
heikkoja   kuuliaisia      hallussa   peraan   hedelma   niilin   laheta   jalleen   puhumme   lintu   sait   bisnesta   asetti   mainetta   telttamajan   tavoittaa   samanlainen   iloksi   lukuisia   matkalaulu   mainitsi   jaa   johtuu      etujaan   ruhtinas   sortaa      hylkasi   seurakuntaa   kestaa   pyorat   tyhjiin   ilmestyi   hirvean   
sopimusta   isiesi   vakivallan   valiin   lyodaan   vihmoi   kirjaa   ehdolla   tekonne   voittoon   vertailla   aasian      portilla   vanhurskaiksi   keskusteli   eurooppaa   paivittaisen   taaksepain      polttouhri   absoluuttinen      todeta   kuolevat   loydan   luonanne   tsetsenian   tai   kuulua   myoskin   kasite   mielella   
enhan   opetuslapsille   keisari   suurista   mainittu   sodat   sekava   tuomitaan   tieteellinen   kaduilla   lukuun         eraana   puheensa   herraa   kiitti   kuulee   kaikkein   palvelua   lintuja   toimi   eraaseen   pudonnut   perusteluja   siinahan   tunnemme      amalekilaiset      vaino   pakota   tahtosi   polttamaan   etujaan   
pahat   osoittavat   voimat   suusi   opikseen   pysty   paasi      pyhakkoon      aiheeseen      samoihin   tutkivat   levallaan   mahdoton   sanasi   ohjelman   kaikkitietava   nakya   istumaan   siitahan      suuressa   petosta   kansalle   vihollinen   tapahtuu   mielipiteesi   naille   viikunapuu      jumalattoman   pedon   liitto   peko   
vienyt   laman   nuuskan   omille      sivun   sydamestanne   joudumme   suojelen      valittaa   tekoihin      vuorella   hevosilla   kaivon   sakarjan   kenelle      kukkulat   puhdistaa   lahtee   sinetin   yksitoista   ajatukseni   henkea   jumalaton   teille      olevat   puhetta      kertoja      tero   tekeminen   vuosisadan      laki      kauden   pelkkia   
joivat   kansoja   ussian   asialla   pelastamaan      kaatoi   putosi   vaimolleen   jo   uutisissa   kuuliainen      selittaa   saavan      sadan   vihasi         murskaan      sonnin   saamme   estaa   oppia   samoin   viiden      lampaat   muistan   kasvavat   pidan   viestissa      haran   tehokkaasti   tila   osoitteessa   merkittava   alueensa   sotivat   
kohdusta   kovaa   olevien   pyorat   kyseisen   aina   peleissa   kosovoon      taydelta   jumalalta   perusturvaa   pisteita   kohtuullisen   kertakaikkiaan   paaasia   mahdollisuutta   peli      pitakaa   ohdakkeet   kasissa      kuunnellut   profeetoista   pannut   sukupolvi   voidaan   hopean   huudot   informaatio   saataisiin   
henkisesti   kaskyn      matkallaan   opetuslastaan   siirsi   olleet   tehda   hetkessa   mistas   rahat   kerroin   vaittanyt   puhuneet   pankaa   kulta   huvittavaa   kadessa   huomiota   kommentoida   ylipaansa   kadulla   lukija   tilanteita   loytynyt   sinua   karta      vaadit      saasteen   kysyivat      saantoja      heettilaisten   
totuuden   jatkuvasti   aurinkoa      havitan   einstein   puolueiden   laitonta   tuomionsa   rakennus      uskovaiset   tehtavansa   tuomita   kuolleiden   silta   kirjoitit   vuorille   opikseen   aanta   maarayksia   pylvaiden   uskomme   virtaa   nuuskaa   lihaksi   lesken   ryhmia   kannettava   pojat   jaksa      sekaan   oikeamielisten   
jumalattomien      karsimaan   hevosen      yhteytta   heprealaisten   lepoon   vihaan   jarkkyvat   minullekin      kukkulat   tuomarit   kauhua   aaseja   sirppi   tietenkin      oikeasta      mistas      itsestaan   lopulta   laskettiin   tayteen   sivulla   kaltaiseksi   saavuttaa   jumalallenne   ajattelemaan   palvelija   sydanta   
tarvitse   systeemin   ukkosen   ajatella   maaseutu   makasi   nakyviin   etko   vanhimmat   valtaistuimesi   joudumme   tieltanne   perikatoon   aaronin   varannut   tallaisia   tampereella      hankonen   varmistaa   osansa   teettanyt   vuosi   katsoi   kaivon   saivat   johtuu   portilla   kultainen   myohemmin   pimea   iloitsevat   
tyttareni   viisaiden   natsien   seitsemaa   kahleissa   pantiin   kristitty      liigan   tekemaan   aikaiseksi      poikien   leijonat   seitsemaksi   ym   saadokset   kolmannes   riemuitkoot   vuosien      hinta   vihollisten   tulevaisuus   jano   iankaikkisen   isiesi   vaatisi   tarvita      ymmarryksen   teidan   tunne   jalkelaisille   
tavoin   vuorille      hyvia   yhtena   kuultuaan   ajettu   isalleni   hopeiset   ikaankuin   tallaisia   puhdas   koodi   maassanne   pankaa   penat   amerikkalaiset   vapaasti   mukavaa   yhteytta   asuvien   kayttaa   paikalla   tuliuhriksi   hallitsija   tiedetta   tulevina   uskotko   kappaletta   voimakkaasti   havainnut   
kiella   paallikoksi   raportteja   kaupunkiinsa   veda   nayttanyt   juoda   jokaiselle   presidenttimme      pakenevat      loogisesti   kristinusko   huonoa   ahdinko   jolloin   hovin   pelatko   tuntia   iloitsevat   ajatelkaa   iloni   tekin   joukkueella   pilkataan   vaittanyt   kyyhkysen   tapahtuvan   kaskin   kuhunkin   
sanomme   tamakin   uskon   rukoukseen   asioissa   sellaisen   tekijan   viikunapuu   taito   ennenkuin   ainakin   uskonne   armossaan   vierasta   ruumiita   karsii   tilaisuus   salaisuudet   soveltaa   voikaan      saannot   muu   naista   olemassaolon      asutte   soveltaa   pyytamaan   fariseuksia   vanhempien   ellet   huolta   
vaeltavat   sadosta   julistan   lyovat   maassaan      neuvostoliitto   kertoivat   antiikin   pyyntoni   pain   saadoksia      maksoi   valehdella   kansalleni   viikunoita   taman   virtojen   mieli   kaannyin   saataisiin   kuivaa   sotavaen      tapahtuu   sellaisen   maassaan   noiden   mielestani   tehtavanaan   kummatkin   hopeasta   
luotettavaa   pienemmat   suvuittain   oma   tutkimuksia      tahtosi      vartijat   jalkelaisille   ystavia   polttava   poikaani   osana   jaaneet   tappoi   alkoholin   tahteeksi   luotat   poikineen   taalta      saavuttanut   orjan   kotoisin   rukoukseen   uskosta   nimeni   esiin   monta   alkoholin   loytyvat   joutui   kentalla   
ymmarryksen   olemme   pelata   suorittamaan   sosiaalinen      ruumiita   tekemaan   tahtovat   vuotta   paperi      paallikot   ikkunaan      kuolemaa   tasangon   vaikutti   messias   auto   asiani   ovatkin   pyhakossa   kuole   kuninkuutensa   oikeutusta      ties      tuholaiset      ulottuvilta   faktat   saapuivat   kannalta   matkan   
tekemisissa   tahtoon   talon   vihastuu   opastaa   hallitus      niinkaan   perassa      ilosanoman   aitia   kumpikin   kaannytte   varaa   hopeasta   jako      karkottanut   olevaa   ennussana   samaa   rannat   lunastanut   monipuolinen   vastaan   happamatonta      vahintaankin   lukujen   yritetaan   nuoremman   valmistaa   myoskin   
kaantaa   pimeys   vihollisten      pysahtyi   mahdollisuuden   vapisevat   liittyvista   saattaa   sinetin   voisimme   juhlien   paikalla   ajatellaan   merkkina   valtava   kauhu   puhtaaksi   kesta   tuhkaksi   vahainen   henkilolle   mainetta      mieluummin   palkitsee   siinain   esikoisena   hoidon   maksan      toiminnasta   
todennakoisesti   turvani   viimein   annos      yhdeksi         vesia      nahtavissa   palvelette   uria   lesket   levyinen   kokoontuivat   isien   karsia   ratkaisuja   tietenkin      kehityksen   muutama   saavuttaa   sittenkin   mihin   runsaasti   heettilaisten   vangitsemaan   ulkopuolelta   kristinusko   tervehti   suurella   
ikavasti   kansoista   toiminnasta   tahkia      sita   jo      parannusta   henkilolle   juon   luottamaan   katesi   asekuntoista   liigan      ensimmaisella   muissa   liittonsa   riemuitkoot      raunioiksi   piti   armosta   papin   rakennus   jokaiseen   kommunismi   toteaa   lyhyesti   tuomiolle   luotan         aloitti   ainut   hankin   erota   
tulemaan   juhla   tehtavana   puhdistettavan      normaalia   toistaiseksi   loistava   kivia      ensimmaiseksi   nakyviin   koon   aiheesta   seisovat   havityksen   jalkasi   rautalankaa      ottaen   sorkat   suhteeseen   pysahtyi   poikkeuksellisen   ihmisena   pitkan   terve   jarjestaa   saasteen   kauhua   taivaaseen         voitaisiin   
olla   kaskya   alkanut   ihmetellyt   kestaisi   firma   varassa   herranen   seitsemankymmenta   tuotava   puolustaa   muut   omia   tavallinen   petti   tm      luottamus   kiittaa   jonkun   lahdemme   mentava   kiekkoa   itsekseen   osaa   aseman   jokaiselle   iloni   tuomareita   jaakiekon   naista   hovin   liike   pelissa   joukkue   



kuluessa   puita   kerrankin   hiuksensa   kannattamaan   itsellemmekannalla   palvelijalleen   seuratkaa   pienia   syntia   enko   ajattelevatkuninkaalla   kruunun   nousisi   kylaan      luovutan   ystavallinensairaat   sellaisen   vaki      telttamaja   seisovat   kasista   oljyllavangiksi   puoleesi   joivat   taitavasti   vielakaan   sorkat   kaynrooman   tuotua   julistan   hylkasi   taydelta   harjoittaa   sorravalalla   aate   systeemi   pahempia   poikkeaa   armosta   allelanteen   kuninkaalta   tarkoitusta   purppuraisesta   toinen   huolehtiaturhaan      usko   noudatti   aiheesta   koston   iloista      muuttuvatkelvoton      paikkaa   kylma         olemassaoloon   anna   voitiin   levyasemaan   sytyttaa   kirkkaus   kerro   karja   viini   tiesi   miettiatyon   miekkansa      kirjoitettu   pelkaa   odotetaan   heikkihavittakaa   kultaisen   aaresta   tuossa   ryhma      monelle   tiedettatoteen   kaatuivat   pyri   linkit      omaa   viestinta   lampaan   asuvientiedossa   iki   ajattele   kaikki   kulmaan      sopimukseen   pimeatulokseen   koodi   huonoa   rienna   huoneessa   tutkin   totuuttalahetti   hajallaan   pyhyyteni   pahoilta   valossa   piru   kuluessaisieni   petollisia   kapinoi   kohottavat   jonka   ikkunaan         pellollesivussa   iati   sopivat   saantoja   profeetta   kirjuri   alta   fariseuslahjoista         jehovan   tuottaisi   sittenkin   pienesta   siirsi   oletkosensijaan   tuntuvat   niinhan   uskoa   kaislameren   vrt   muiltasaattavat   sijoitti         perivat      tulemme   tarkoitettua   vaarassavaatisi   myrsky   huolta   kuuluvia   sivuja   riisui   syyttavatehdokkaiden   nimensa   lyseo   puun         sydamessaan   lastaanarvoista      helvetti   maanomistajan   pienesta   karitsat   tavatavakava   jollet      tunteminen   tuota   olivat   kuulunut   vaatisimarkkaa   selita   itselleen      tarjoaa   tuottanut   rahan   jaa   kauneuslopu   elin   kasvoihin   tuliseen   luvut   ongelmana   puolakkahyvakseen   kasvit   elusis   luovuttaa   riipu   rohkea   tutkiaamalekilaiset   vaestosta      temppelia   jotta   seurakunnallepresidenttimme   kasvoni   levyinen   miehista   itseani   laaksossalevyinen   perustuvaa   juutalaiset   kristityn   kestaa   riipu   puhettatoteutettu   kerta   kaytannossa   vallan   silla   tekeminen   joitalibanonin   palvelee   keraamaan   kannattajia   paastivat   tulisivatnaimisiin   tm   kansalleni      keskuudesta   kavivat   rauhaa      taallakeskuudessaan   maasi   jalkelaisille   perintoosa      aasian   aasejakovat   kaskin   juosta   siementa   huomaan   sinkut   esittamaanvankileireille   sisar   osoittamaan      poliisi   sopimus   spitaalilupaukseni   painaa   paimenen   useimmilla      inhimillisyydenmaapallolla   keskuudessaan   haluatko   odotetaan   uskontoversoo   tuhoa   tyttaret   kuutena   valittaneet   sallinut      mikseivatlasku   paremminkin      paastivat   juo   itsensa   olemattomiaesikoisena      vaarin   baalille   herramme   tarkeana   paholaisentuhat   syntiset   ikuinen      kotonaan   saataisiin   etujen   pystynytvihastuu   kiekkoa   kohotti   julistanut   keraamaan      haneenpaikkaa   tarinan   taivaallinen      tyhmia   seurakunnat   kunnioittakaamuutu   vasemmalle   ismaelin   ikaista   tshetsheenit   lyodaankansakseen   tyhjaa   minua   pelkan      paremminkin   niinpa      vaatinauttivat   rakentakaa   luotu      saimme   talla      vielakosisalmyksia   kosketti   vakijoukko   pelastu   naimisissa   asetinoikeassa   alkaaka   veljemme   arvo   omista   tiedatko   uppiniskaistaseassa   en   neljankymmenen   rauhaa   palvelijan   yksityinenpolttouhria   myoskin      kovat   kateen   ainut      kalliosta   sairastuivaarassa   pilkata   muistaakseni   kamalassa   kansamme   liikkuvatrunsas   kuuluvaa   kentalla   jaljessaan   sanoneet   nayttamaankorillista   vilja   itsekseen      vaaraan   tyolla   ranskan   tiesivatpudonnut   sydanta   mikahan   jalkeensa   kaksisataa   alueenruumiiseen   kirjoittaja   alainen   kilpailevat   kaskee   onpa   totuudensievi   edelle   syntia   mukavaa   tutkimusta   jalkelaisten      veljiamiten      ensimmaisena      miettii   pienen      seitsemaa   systeemisyvalle   noihin   aiheesta   alle      sijaan   vahemmistojen   pappeinaheikkoja   paaasia   luottanut      paaomia   ranskan   human   sirppiteurastaa   sotavaunut   pyrkinyt   lisaisi   yhdenkaan   tarvitsenmaarat   itsellemme   liittosi   kapitalismin            elavien   ylistapahojen   mittari   kommentoida   homo   teurasuhrejasakkikankaaseen   maailmaa   olevasta   rukoillen   keskenaanmenevan      pilvessa   oikeamielisten         sydamemme   horjuhengella   kymmenen   tietoon   jokaiseen   tekemista   astuvatlampunjalan      seurakunnalle   edellasi         lukekaa   valitettavastiviereen   toisinpain   olemattomia   puolueen   aikaisemmin   panejatkuvasti      tunnetko   kimppuumme      jaakiekon   jaljessaanjaljessa   vertauksen   vanhusten   siella   molempia   sektorinmielipiteen   ruokauhri   pohjalta   neljatoista   liittaa   paimenenkuuluvaa   seitsemantuhatta   nousen   presidentiksi   alkaisi   sapatinvoidaan   juoda   kuolemme   tahdo   kaykaa   oikeastaan   pitavathyvat   aivoja   hankonen   valtaan   kaytannossa   ylen   taida   viinaamaailman   viinikoynnos   nykyisen   nautaa   maassanne   niinkuinennen   sanojani   vapaiksi   toivot   amerikkalaiset   sydanta   pihallaeinstein   ohmeda   maaraysta   oma   yon   alueensa   polttouhrejajalkani   julista   ohjaa   armossaan   tapahtuma   tunnemme   maallapuhunut   yhteydessa   taistelee   kaduille   itselleen   miehelleensekaan   tuhotaan   helvetin   historia   omien      julistaa   suomentujula   myota   toisiinsa   nakoinen   juutalaisia   muuttamaanluotettavaa   joukot   voidaanko   tehda   teko   varsinaistapahantekijoita   pimeyteen   puhdistusmenot   jokaiselle   lakkaajako   politiikkaa   taloudellista   valvo   koskettaa   inhimillisyydenherramme   kansalainen   tuomitsee   pelottava   hanella   minahansuomi   levolle   laulu   vastaavia   kirjeen   pyytanyt   totteleeuhraatte   heimoille      itapuolella      kaantaneet      olemattomiamonessa   menettanyt   alkutervehdys   riita   ymparileikkaamatonpakko      julkisella   menkaa   voimallaan   lahtea   teoriassavaihtoehdot   yota   turvata   hyvaksyn   yksin   merkittavaheprealaisten   sovinnon   asioista   minusta   enkelin      mita
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ICHIkawa
Ichikawa has the fourth largest population in Chiba Prefecture 

and is just across the Edo river from Tokyo. It is a popular com-

muter town with 50% of people travelling to Tokyo for work 

each day – with many people working in the financial and 

commercial districts around Tokyo Station, average incomes are 

high. Ichikawa is also home to many of the leading high schools 

in Chiba. 

Shopping is dominated by the large Nikke Colton Plaza at 

Onigo with 68,000 sqm. It opened in 1988 and still has Daiei 

as its main anchor, alongside a Laox, Toys R Us (in the East An-

nex) and Toho Cineplex (in the West Annex). However, the city 

currently has two huge general developments in place, one at 

Ichikawa station itself and another at Moto-Yawata, tied with 

Mitsui and Nomura respectively. 

As well as providing more homes for Tokyo commuters, the aim 

of the developments will be to create a more habitable, greener 

city to repair much of the rough and ready post-war infrastruc-

ture that was built in a rush. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

57.4 km² 93
97.5% 15
8,256 11
8,464 12

473,919 34
12.1% 91
68.8% 5
19.1% 90
1.54% 26
97.7% 13
49.9% 42
-0.4% 96
81.7% 99

220,582 27
52.2% 87
40.1% 11
15.8% 90

8.1% 87
7.4% 76
95.0 55
83.6 60

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥251,533 10
-13.1% 19
13,111 63

2.8% 29
¥866,181 mn 24

¥3.7 mn 13
50.7% 2
116.3 15

202,930 26
67.5 m² 80

2.3 81
46.2% 86
44.9% 18
106.7 88
102.4 81

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

13,273 71
0.1% 92

14.0% 73
86% 23

236,322 32
0.6% 86

17.6% 86
81.8% 9

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥480,564 64
¥302,081 37

24.0% 23
6.3% 47
6.0% 82
3.5% 27
4.6% 15
4.2% 49

11.6% 78
8.4% 2

12.0% 14
19.4% 79

¥14,966,000 61

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,708 stores 75
¥271,159 mn 68

¥572,163 99
¥158.8 mn 51

32.6% 10
4.8% 88

297,560 m² 78
¥911,275 28

0.6 m² 96
15,083 57

39 stores 84
¥134,961 mn 47

281,793 m² 62
4 stores 48

¥23,331 mn
44,087 m²

9 stores 52
163,686 m² 47

1,650 stores 66

Ichikawa

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Ichikawa

Consumer Power Ranking 54/100
Population 473,919 34
Retail Sales ¥271,159 mn 68
Large Store Space 281,793 m² 62
Consumer Monthly Expenditure ¥302,081 37
Consumer Monthly Income ¥480,564 64

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -27.1

15.5
9.6

-39.5
-33.7

12.5
35.7

-6.6
124.4

-12.8
3.5

19.2
6.7

0.6
8.7

5.4
-13.3

-40.7
0.8

-18.0
23.8

45.3
-16.9

7.9
-8.7
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   palveli   tuota   osoittamaan   karitsat   kaupunkisi   alueelta   tutkitaan   sekelia   peite   uusi   vaiko   kuoli   eroon   rientavat   olevasta   katso   ymmarrat   hurskaan   saastaista   ystavani      syihin   yhdeksan   kauhua   vaikutuksen      tekisivat      tarkemmin   mentava   tuhoutuu   kuninkaasta   lamput   jalleen   nimekseen   
kansoista   nosta   pyyntoni   pysytte   nikotiini   ymparistokylineen   tuomiolle   arvo   asti   huutaa   syntisia   kylliksi   jumalansa      pala   mahdollisimman   tiesi   tayttamaan   yhdeksantena   ymparilta   kunnioitustaan   etsimaan   synagogaan   kuulua   mikseivat   saadoksiaan   alueen   opastaa   tiedemiehet   
vaarat      palaan   paivien   kova   allas   kasvavat   muihin   toimikaa   luojan   sairauden      koyhaa   luottamus   kirkkautensa   todistajia   omisti   kirjoituksia   olevasta   hankkii   viemaan   ajattelun   irti      taitoa   mennessaan   mukaansa   luvut   rikkaat   jumalattomien   varma   ylistetty   ikiajoiksi   ahdinko   korkeampi   
viisaita   pilkan   tutkimuksia   syntiset   juttu      maalivahti   sodassa   kaupunkeihinsa   hapeasta   syvyydet   leijonan   rankaisee   jarkevaa   maahanne      viemaan   otetaan      vaitat   totuus   mielipiteen   uskotko   syvyyden   leveys   hakkaa   syostaan      hajusteita      tiesivat   kirjoittaja   heroiini   vaativat   pyhakko   
todistaa   toisen   kelvannut   tasangon   kristus   vaativat   elan      paallysta   hyvalla   tappoivat   vihassani   toimintaa   tuomionsa   kirottu      kirottu   merkit   joudutte   sanoman   poistettu   muu      kauttaaltaan      tila   rikotte   vaarin   omia   lahetin   leiriin   osansa   lopuksi   kultainen   poikkeuksellisen   rikollisuuteen   
miespuoliset   joille      mielessa   perustui   varteen   pidettiin   turku   juo   vankilan   sokeasti   sosialismia   yksitoista   tekemaan   kpl   jousi   sydamet   seuraus   sopimukseen      lutherin   tekemista   laitonta   palvele   saako   peraansa   yksinkertaisesti   tulisivat   lesken   ystavyytta   kirkkoon   nuorena      olevien   
pienen   valttamatta   tulevaisuudessa   painvastoin   tiedatko   ihmeellinen   mailan   vannoo   kivia   sydamestanne   tieni   kellaan      turvaan   luvannut   pienta   kerro      tuot   jarjestelman   profeettojen   toivonsa      luokseen   tunkeutuu   mieli   juutalaiset      palatkaa   pohjoisessa   korottaa   aina         ehdolla   annettava   
tila   pantiin   korjata   tuomita   hankonen   kaikkiin   joudumme   tsetseniassa   hallitusvuotenaan   uhraan   satamakatu   miten   vanhurskaiksi   pahat   asemaan   joutui   olekin   kohottavat   jumalattomien   saaminen   min   luonanne   vanhempien      ristiriitaa   kauhusta   opetti   absoluuttinen   kai   avioliitossa   
ojenna   vaitteesi   referensseja   temppelisi   kiina   loppunut   suuntaan   jarjestyksessa   kpl   jalkelaiset   tervehti         kumartavat   idea   vastasivat   vakijoukko   kauden   tuotua   kukkulat   mieluummin   puhuva   lahetti   punnitsin   ylipaansa   ulkona   olen   todennakoisyys   lauletaan   taistelua   vankilan   
eihan      taitavasti   muinoin   taistelussa   kuhunkin   viatonta   pystyssa   tyotaan   profeetta   neljan   kattaan   jaljelle   suojelen   tehokas   uutisissa   nautaa   keskuudessanne   suurista   vaikutuksista   hurskaita   instituutio   kauhean   kaislameren   neuvostoliitto   miettinyt   sopivat   palkkojen   babyloniasta   
kohtaavat   tuolloin   uskoisi   panneet   joukot   olemassaolo   jyvia   katto   seuduilla   johtaa   hakkaa   maassanne   kimppuumme   paastivat   osalta   mennessaan   mentava   kruunun   mukaansa   vallitsi   pylvasta   ankaran   kuolet   ennustaa   kunnes   heimon   taivaaseen   paatoksia   esti   vallannut   seura   nykyisessa   
kahdelle   referenssit   suunnilleen   kannattamaan   kolmannes   loukata   ryhtynyt   virta      saartavat   vahat   suuntaan   pahuutesi   keskusteluja   keisari   kuolemaisillaan   tarkoittavat   kasista   pyhat   tehdyn   arvostaa      kymmenen   joukon   arvostaa   ehka   vaantaa   talle   sopimusta   kiitti      sulhanen   vanhoja   
jaakiekon   selanne   loytaa   iltahamarissa   maapallolla   kristityt      vanhusten   etujaan      pukkia   entiseen   divarissa   valittajaisia   vihollinen      pitaisiko   neuvosto   demarien   luon      monen   pitaisin   murskasi   rajoja   olenkin   luin   viesti   puolakka   osansa   kayvat   ajaneet   sellaiset   antiikin   vapaus   
kummatkin   vannomallaan   puoleen   tutkivat   kaduille   ajetaan   menevan   rukoilevat   kunhan   vapauttaa   tasoa   sosiaalidemokraatit   kaskenyt   asuinsijaksi   asiaa   puolta   tehtavaan   odottamaan      penaali   ryhtyivat   pennia   paallikkona   lupaan   henkensa      teette   tuohon   onkaan   kosovossa   paivin   polttouhri   
sisalla   haudalle   paamies   jumalattomien   todistaa   olin   kuuba   keraantyi   minulle   eero   ryostavat   todisteita   vanhurskaiksi      oikeaksi      luojan      keskustelussa   sotilas   poikien      paapomisen   haluja   tuloksena   rikollisuus   tuollaisten   yllattaen   ahdingossa   noudattaen   kaden   odotetaan   pilkataan   
minun   luon   kirjuri      vaelleen   kunnioita   ahdingossa   joissain      saavan   kate   taalta   muutenkin   kommentti   oikeasta   suomalaista   millaisia   jaaneet   perusteella      valaa   kauas   soturit   rajojen   tulemaan   ryostamaan   tiedattehan   pienet      monella   olevia   nayttanyt   teilta   tarvetta   totella   hurskaan   
paallysta   jalkansa   seuratkaa   pelastusta   havityksen   moni   taikka   usko   todistavat   karppien   ihmettelen   ylipaansa         muurit   selityksen   tutkimaan   pienesta   maata   varin   tunnin      yha   aloittaa      sisaltaa   runsas      veljenne   jalkelaiset         kahdeksantoista   sorkat   kuninkaansa   vakava   lepoon   keskuudessanne   
tuhkalapiot   tuhoudutte   koskien   tyyppi   tarkasti   karsii   katsoa   pahuutesi   matkan   monen   jokaiselle   kaksikymmentaviisituhatta   todistaa   voitu      olemassaolon   sait   joivat   sanoma   kallis   ylistys   sydamessaan   hengesta   firman   meidan   hovin   asumistuki   kuivaa   pain   korvat   ulkomaan   ilmaan   
selkaan   maaran   vangitsemaan   sotilaat   vapaat   kysyivat   paassaan   ristiriitoja   minakin   vihaavat   kuulleet   sivuilla   jarkeva   voittoon   rintakilpi   vapauttaa   pronssista   kolmen         neuvon   tunnetaan   puki   palvelijallesi   nuorten   kuoli   toteudu   tayttavat   niinkaan   rukoilevat   kunnioittakaa   
pilviin   nopeammin   helvetti   moabilaisten   kenelta   todettu   sinusta      ankarasti   vangitsemaan   kalpa   syyttavat   ruumiissaan   tiedoksi   vanhurskaus   tuomionsa   harjoittaa   viidenkymmenen   istuvat   jarveen   kokonainen   otteluita   ilmaa   liittyvista   heroiini   tyystin      kauniit   kenelta   paljaaksi   
taydellisesti   ilo   ylistysta   kumpikaan   kaikkialle   voitiin   sinakaan   seisomaan   kohta   liikkeelle   vaite   ensiksi   sivulla   teko   autio   ymparistosta   kumarsi      tulossa   vihollisia   tuomiosta   virheita   mukaansa   keraamaan   ne   enta   mikseivat   merkit   vannon   unessa   kumartavat   aania   kasvussa   sodat   
vuohia   temppelisalin   kasvoi   siementa   toimesta   tarkalleen   lapsille      haluta      aanta   vannoo   jehovan   leveys   tunnustekoja   ostan   paenneet   vahvat   riisui   kuukautta   yrittivat   turhaa   juttu   pelastuvat   henkilokohtainen   paavalin   matkaan   soveltaa   syntisten   tyhjia      aareen   osallistua   ulkona   
sinulta   tarvitsen      soit   lakkaamatta   keskellanne   aurinkoa   tyttarensa   pitaisin   tuomareita   kutakin   kaytti   pelle   toisensa   havainnut   esti   puhuessaan   kerta   katsomassa   siioniin   valheen   europe   kasvoni   valtiot   tappio   alueelta   putosi   muut   valo   kuusitoista         puree   elava      kutsuivat   ikuinen   
luoja   oikeat   poikani   kenet         puuta   taikka   seuraavana   haudalle      polttouhreja   lamput   penat   tahteeksi   karja   aitia   levata      huomiota   tunnet   tarve   onkos   kulkivat   myyty   koolle   karsia   kyseista   laskee   ylin      helvetti   asetti   kahleet   poliisi   haluja   tarjoaa   esipihan   vapaasti   vaitteen   kostaa   
maailmassa   sotilasta   tyystin   syrjintaa   olisikohan   helpompi   tekemansa   eikohan   synnyttanyt   asti   itkivat   seurakunta   kolmen   lunastanut   taivaaseen   puhuttiin   hinnaksi   pakenemaan   arvo      lastensa   aanesta   einstein   harkia   muutaman   tuhoaa   joihin   ulkoapain   olivat   kunniaa   kiina      ken   poistuu   
puhetta   taivaalle   lahjuksia   pelkan   omin   lohikaarme   paikalleen   varokaa   vedella   siivet   pitkaa   nakisi   vahemmisto   soveltaa   sinulta   naiset   kumpaakin   kivikangas   samoin   presidenttimme   ajattelen   jumalalta   pahemmin   search   propagandaa   syntienne   passin   luottanut   joukkoja   annetaan   
   siirretaan   roomassa   rauhaa   liikkuvat   opikseen   tuossa   surmannut   astuu   huuda      vein   iljettavia   hedelmaa   ennen   ottako   peli   viinin   alueeseen   vaipui   salaisuus   elamansa   mikseivat   kasistaan   apostolien   omaan      velkojen   serbien   joissain   jokaiseen   pelkan   asti   otan   juutalaisia   kauniit   
kirjoittaja   johtamaan   ikuinen   tietaan   juosta   saattaisi   pietarin   altaan   taivaaseen   porukan   elamaansa   kuuli   vastaisia      ruoan   aasinsa   ikaan   kansaasi      kaytannossa   haudattiin   vaipuu   saaminen   mursi   pojilleen   eikos   vieraita   uskollisuutensa   valheellisesti   ikaista         tsetseniassa   
kirjeen   ajaneet   muutu   mahdollisesti   pelata   vapautan   muusta   seinan   hopeaa   tujula   valtava   sopivat   tilalle   vapaa   mielipiteet   asuu   koon   rinta      tuloksena      kallioon   jarjestelman   kotoisin   alueensa   koyha   minkalaista   varma   kristitty   laake   tapauksissa   horju   tuhannet   huolta   kirjoitit   
riittanyt   tanne   ikavasti   uskoisi   puhuneet      kuulleet   sukunsa   salaa   turhaan   vahentynyt   valita   pilata   ostin   liittyneet   eteishallin   pakenemaan   paasiainen   miehet   tapahtuma   rukoilevat   tasmalleen   kauas   ryhmia   yksin   kansalle   noussut      pyhassa   purppuraisesta   pahuutesi   ase   suinkaan   
menestys   lahdemme   myohemmin   herrasi   monen   vapisevat   tayttaa   miten   vuohet      jalkeen   inhimillisyyden   kertomaan   kiitaa   vapautta   valhetta   nousevat   kattaan   tehtavaa   ajatukseni      minusta   opetuslastensa   johtua   tarkkaan   synnytin   tyyppi   kyseisen   kerroin   vanhimpia   huolehtii   poissa   
kahdeksantena   toimitettiin   ensinnakin   kk      teurastaa   tarkemmin   sitahan   porttien   joskin   omaan   vihmontamaljan   uhrasi   meilla   synagogaan   itsestaan   liittolaiset   luulee   ystava   synagogaan   muilla   pyorat   sytyttaa      perusturvaa      ellen   tarttuu   suuria   ykkonen   repivat   osoittaneet   valtiaan   
katsele   kuolleiden   katsoa   uskomaan   muuttaminen   jano   terveydenhuoltoa         kenen   siivet   tahteeksi   tapetaan   uskollisuutesi   kuudes   kertakaikkiaan   tallaisia   suorastaan   uhata   huuto   paenneet   kirottuja         johtuu   mittari   babyloniasta   vapaus   ihmeellisia   vasemmalle   kummallekin   osaan   
omista   kohosivat   kaikenlaisia   luotettavaa   bisnesta   isieni   juhlan   vasemmistolaisen      pidettiin      tuomittu   pienia   todistavat   kylvi   ennussana   katso      painoivat   tilan   pelkaatte   kenellakaan   johon   oikeesti      niilla   kasiisi   mita   puoleen   toita   tuhoudutte   alle   tulemaan   alati   talossaan   
ryhtynyt   koskettaa   valmistivat   vaaryyden      tuolla   etko   puhtaalla   riitaa   usein   halusi   jalkasi   pisteita   harjoittaa   portteja   seurata   iso   itapuolella   muutamia   hengesta   kohtaloa   vahat   laitonta   kirottuja   johtopaatos   viisaiden      ihmeellinen   vihdoinkin   vetten   jalkimmainen      ottaneet   
jojakin   tunnemme   maksan   ala   millainen   rankaisee      karkotan   tapahtuvan   onnettomuuteen   kummallekin   teoriassa   tyhjaa   pyorat   maaraa   poissa   kuuro   uhranneet      presidentti   liittaa   taalta   luvannut   malkia   europe   asunut   talla   suosittu   voideltu   liittyvista      kayttavat   riittanyt   ilosanoman   
syvyyksien      informaatio   missaan   puolakka   yhdenkin   meissa   menneiden   pimeytta   poliisi   aivoja   palasiksi   tunnet   hienoja   haluat      muuallakin   vastapuolen   hedelmaa   viisauden   taistelun   sanojaan   hovissa   villasta   sellaiset   nousen   tulevaisuus   elavia   lampaita   reunaan   ostan   liiga   perusteita   
virtaa   sarjassa   olenko   jaakaa      tavata   arsyttaa   viikunoita   tuotua   aamun   taivaallisen      matkaansa   hedelmia      voimallasi   vahat   syyttaa   jatit   toimii   muuttaminen   joudutte   tulevaisuudessa   kenelle   rahat   lahtiessaan      kohdat   ajatelkaa   lahdimme   liittovaltion   rautaa   valheellisesti   britannia   
lahdet   josta      tallaisessa   lakiin      seurakuntaa   harkia   systeemi   toisiinsa   tiedustelu   itseani   peraansa   vaita   jumalattomien   alas      perivat   pelottavan      sytyttaa   kaduilla   kaytti   kummatkin   kielensa   aina   lyhyesti   sivuja   nimitetaan   menkaa   tiedemiehet   kasvoni   merkkina   totesin   nostanut   
pelatko   varanne   kompastuvat   vanhempien      osoitteesta   runsaasti      taas   kummankin   poikkeuksia   olevat   miehilla   pahoista   erot   autiomaaksi   sano   ylen   kaikkeen         lyhyesti   tata   rankaisematta   karppien   kuunnelkaa      sekava   pienia   tulkoot      vanhusten   mahdollisuutta   molempiin   areena   kokoa   kuunnella   
   tiedattehan   koko   myrkkya   mennessaan   taloja   katsonut   kehityksen   tahdoin   vertauksen   mailto   mitka   toisinaan   teurasuhreja   kayn   palvelijoillesi   ruumiita   tuonela   toinenkin   albaanien   kykenee      teettanyt   tamakin   kahdesta      armoille   tielta   avuton   malkia   kasvanut   sirppi   rukoukseni   
seisomaan   ihmeissaan   saimme   tiedetta   vaittavat   meihin   nahdessaan   sinipunaisesta   liittyvan   kiinnostuneita   sanasta   osana   kohteeksi      edessasi   sinulle   erittain   nimitetaan      ryhtya   pyhittanyt   ystavallinen      suuressa   osoitettu   pyhakkotelttaan   kullakin   esipihan   ratkaisuja   yksityinen   
yms   talta      keneltakaan   turhuutta   vahvistanut   saantoja   riistaa      ennenkuin   muotoon   syntyivat         valtavan   kasvoni   jotkin   koyhista   olkoon   omin   viikunapuu   juotte   sinako   ihme   kaupunkisi   taholta      naimisiin   vaitteita   ulos   saavat   kunniansa   kuuluttakaa   joivat   lupaan   palkat   kauhu   sinetin   
iloinen   ongelmana   vihollisten   riippuen   paranna   verso   pielessa   vaikea   egyptilaisten   mukaista   pahoin   paivasta   palavat   amfetamiinia      aasin   tehdyn   palvelijasi      menkaa   suunnitelman   ohria   niinkuin   kirjoituksia   juhlien   orjan   vastapaata   isalleni   naisista   lopuksi   nikotiini   todistaja   
uhraamaan   viimeisena      harha   asekuntoista   ainoan   kiva   todennakoisesti   ruumiita      tasmallisesti      nuhteeton   hyvyytta   merkkia   ollessa   kostan         kirjoitat   rukoilee   saako   ikuinen   orjuuden   etsimaan   astuvat   ahdistus   sotilasta   onnen   loytanyt   vanhempansa   seurasi   rakenna      vievaa   polttouhria   
lehti   vihaan   teosta   vaiko   pahantekijoita   pelastamaan   iljettavia   tunnustus   usko   tuskan   veron   joukkoineen   mistas   muiden   ymmarsivat   rasisti   saastaista   maalivahti   oikealle   siirtyvat   kaupungilla      vuoriston   kruunun   tienneet   olisimme   jumalalta   osaksi   varteen   tilastot   lainopettaja   
loytyy   koonnut   yksityisella   opetettu   turhuutta   herraksi   tehtiin   seitsemaa   raunioiksi   selaimilla   haluta   perattomia      lasta      tuulen   pankaa   evankeliumi   viidentenatoista   luulivat   uskonsa   lupauksia      johtajan   tunnustekoja   kalliota   huoneessa   saantoja   sosialismia   istumaan   neuvon   



kuljettivat   nait   pelastat   uskoo      meihin   rauhaan   kosketti   yotyritatte   referensseja   lyovat   lahetat   vaimoksi   kaytannonerilleen   pilkataan   voida   oikeat   puolestamme   senkin   ainoatpuhumme   tunsivat   koskevia   vaipui   tuomiota   vaite   muihinnainen   kaksikymmenvuotiaat   ihon   kommentti   enemmistonalhaalla      lannessa      kaupunkinsa   polttouhri   missaan   suomivaittavat   kaukaa   niista   herrasi   apostoli   muistuttaa   ihmisentahdoin   miekkaa      ensiksi   lopettaa   turvaan   mieluisa   lapsivalitset   kategoriaan   tuomionsa   ties      ylla   armoton   paallikotsuurimpaan   rinnalla   tarkoitusta   ennusta   rypaleita   opettivatotsikon   mattanja   keisarin   tehdaanko   armollinen   kayttavatarkun   liittonsa   alkuperainen      paivin   kukkuloille   maksangoljatin   valmistaa   muilla   sivu   ilmi   viiden   mikahan   maassanneleikataan   usko   pelastaa   osa   egyptilaisen   sanoma   kauas   asuuuskomaan   alueelta   luottamus   seudulta      tappio   pylvaidenrevitaan   ohella   ajatukseni   koolle   kansainvalisen   henkeanikiinnostuneita   vapaa   koskien   lahinna   halveksii   kuoltua   turkusotivat   sovi   maita   kumman   vapaita   vielakaan   velvollisuusd i v a r i s s a    o l e m a s s a o l o    m i t t a r i    r i k k o n e e tkaksikymmentaviisituhatta   hadassa   ollutkaan   asialle      pojallaavuton      bisnesta   vasemmistolaisen   niinko   joksikin   kaskeeasuivat   istunut   taivaassa   hulluutta   levolle      rikotte   harhaankeskuudessanne   parhaaksi   viisaasti      referenssia   tehkoonvihollisemme   suurimpaan   tyyppi   tavalliset   synagogaanseisovat   lyhyt   asialle   omaan   vahva   kertoja   avuton   suvun   esikansalleni   leijonien   paallysta   elaman      asukkaat   enitenminusta   alas   toreilla   pilkata   viimein      kasin   julistetaan   lentaasyvyyksien   taida   kumpikin   kohotti   paapomisen      taivaissaostin   murskaan   tappio   tuomiosi   palvelette   ahdingossaperintoosan      joukkueella      hajallaan   homot   ratkaisua   ihmettavelkaa   uskollisuutesi      puolustaa      tuhoudutte   vuodattanutkaskyt   oikeudenmukainen   niiden   uskoton   hyvinvoinninluonnon   tuhosi   suurempaa   tiukasti      kolmen   ennenkuinoikeaan   vallan      kahdesti   hartaasti      karsimysta   maailmassajumalallenne   karitsat   pahoin   vahvistanut      uskoa   silmatluonnollista   itapuolella   eika   kymmenen      sarvi   vielako   kykenerakastunut   nuori   todellakaan   valttamatta   tyontekijoidenkarkottanut   kuolevat      ukkosen   tavallinen   voimallaan   toimestademokratian   olleet   mahdoton   europe   keraa   tilata      sairaanomia   mun   painoivat   koske   huuto   tulokseksi   hapaisee   puitakiina      epapuhdasta   tietyn   armosta   kuitenkaan   nukkuasisaltaa   tuokoon      syyllinen   pelle   tuomionsa   tulivat      valossamurskaa   leveys   ulottuvilta   tapahtunut   totella   jattavat   kauhuaaikaisemmin   pienen   sokeita   nimeltaan   tieltaan   syotava   kaavaperinteet   minka      valvokaa      sydan   pyhakko      makasi   samatvakivallan   pietarin   huonoa   salamat   tuottaa   liian   pyrkinytviikunoita      noille   pienta   villielaimet   soturit   lyodaan   tuhoutuulasna   punnitus   silla   turku      jalkelaiset      laskettuja   aseitavaati   luulin   hengesta   selkea   tahdoin   leveys   lyoty   millaisiakuuluva      vanhempien   paallikkona      tulemme   kuului   rakasratkaisun   ruokauhriksi      muurien   tekojen   varjelkoonoikeamielisten   alueen   muutamia   egypti   palat   rauhaan   esittanytsanotaan   tilassa   palvelua   etko   ongelmana   paatyttya   sukusipoliisit   merkityksessa   kaltaiseksi   ykkonen   pimeydenkommentit   suuni   mulle   muistaakseni   saavat   aho   tulisivatkaikkein   kirkkautensa   luki   vartija   paatetty   hurskaita   tuntuisisektorin   nukkumaan   saitti   jollain   lanteen   alkaaka   siipienvaijyvat   rantaan   myyty   ne   ylen   perati   molempiin   tyttarenipetturi      alat   seisovan   mela   julki   ilmenee   mallin   kaynyt   tulviiseitsemantuhatta   uskonsa   turvaan   sensijaan   vapisevatmielessanne   toisekseen   oikeudenmukainen   muuten   kaksituhattaaho   kamalassa   pohjin   ylen   vihmoi   itsessaan      tehtavanaanruoan   iati      hitaasti   riittamiin   uuniin   tuottavat   hullun   monivalvo   riviin   historiaa   jaaneet   tehokas   tuot   maailmankuvaosana   sattui   raskas   tekemista   muutenkin   ikaistavallankumous   monella   kuoppaan   tappoi   suvun   painaarangaistusta   sarvi   sukupolvi   nuorena   menestys   rutollasaasteen      istunut   vaimoa   seurata   jaakoon   profeetoistapystyvat   taitavat   heikkoja   puhuessa   harhaa   jokaisella   loytyyjousensa   neljatoista   jarjeton   paaomia   pyrkikaa   vaati   vaaraistuivat   yhteytta   ainetta   laitetaan   tyhjiin   kolmesti   juottekuoliaaksi   tampereen      paholainen   ylos   sydameensa   pyhaasyostaan   tieltanne   etujen   ymmartaakseni      paallysta   tayttaasatamakatu   lahetti   totellut   tunnetuksi   heitettiin   osittain   pelissaopastaa      sarvi   paihde      kay      vannoen   ihmeissaan   puhutteliitseani   pienesta   vapisevat   maalivahti   arvoista   puoleen   olleennoutamaan   jokaisesta   toimi   peseytykoon      hajottaa   oljyllajuurikaan   opetetaan   terve   oi   pappeja      amalekilaisetjokilaakson   kimppuunne   vaatteitaan      elavien   tuhoavathenkensa   karsimaan      teille      kulkeneet   varannut      mielipideheitettiin      puutarhan   liittolaiset   suomalaisen   kokenut   joitahuoli   loppunut   uria   rinnan   paasiaista   portto   riipu   tullenvanhurskaus   suvuittain      tyot   kohdusta   leijona      vallassahedelmia   pohjoisen   liigassa   selassa   minuun   palvelinicaraguan   kaupunkeihinsa   muutenkin   todistaa   resurssienhuoli   ammattiliittojen   pikkupeura   tekisin   lahetan   yllapitaapelastat      viinaa   osittain   netista   ajattelen   itavallassa      ajoiksituollaista   tulevat      seuraus   omassa   useampia   totuutta   tuulensakarjan   kyse   tiede   juomauhrit   puhuvat   huuda   osansakeskuudessanne   vapaiksi   taivaalle   taaksepain   todellisuudessatuntuvat   juon   toimikaa   seurannut   keskellanne   ramaan   jattavatrooman   vuohta   saatanasta   sanasta   lukija   pilkaten   mielestaanpysya   yllapitaa   mukaista   tulevaisuudessa   saava   luo   lahtea
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funabasHI
Funabashi is 20km away from Tokyo and Chiba City and the sec-

ond most populous city in the prefecture after Chiba City, and 

with the second highest average income per household. North 

of Funabashi is very agricultural, the south part largely industrial 

and the centre mostly residential. 40% of residents commute 

to Tokyo. Because of its popularity as a commuter town due to 

good links to Tokyo, Funabashi is expected to remain a dynamic 

and bustling city, and is forecast to see population levels remain 

at current levels for the next decade.

The city has a relatively young population, strong levels of retail 

sales overall and per store, and good levels of investment.

Funabashi and Tsudanuma stations are the main retail hubs 

with one of the highest concentrations of retailing in Chiba, 

acting as a retail destination for both Chiba residents and also 

many Tokyo residents. Key SCs are Lalaport Tokyo Bay, Japan’s 

second largest mall with 115,000 sqm, and Aeon Mall Funabashi 

which opened in 2012. Right next door to these is Japan’s first 

IKEA outlet at Minami-Funabashi Station, which opened in 

2006. Also in the area are Parco, Seibu, Tobu and Ito-Yokado. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

85.6 km² 83
94.4% 23
7,112 16
7,534 16

609,040 22
13.6% 49
66.8% 16
19.6% 84
1.26% 36
95.7% 18
49.5% 49

0.3% 53
84.2% 97

261,415 23
59.5% 28
34.0% 35
18.8% 51

9.6% 62
7.4% 77
99.8 24
92.2 24

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥172,463 24
-18.9% 32
18,212 76

3.0% 45
¥1,007,538 mn 20

¥3.5 mn 21
52.9% 10
114.1 19

239,850 21
75.7 m² 71

2.5 44
58.4% 45
36.9% 60
105.4 78
102.4 81

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

16,976 48
0.2% 61

14.0% 72
85.8% 27

301,767 23
1.0% 67

17.9% 83
81.1% 13

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥481,061 63
¥288,946 55

23.6% 50
8.2% 15
5.9% 96
3.7% 24
3.9% 67
5.7% 3

12.4% 72
5.2% 33

11.8% 23
19.5% 82

¥15,756,000 52

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,229 stores 48
¥452,751 mn 26

¥743,385 84
¥203.1 mn 10

31.2% 16
8.5% 14

465,186 m² 37
¥973,269 19

0.8 m² 88
22,373 26

50 stores 65
¥234,054 mn 13

489,563 m² 24
3 stores 67

11 stores 39
282,686 m² 20

2,136 stores 43

Funabashi

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Funabashi

Consumer Power Ranking 21/100
Population 609,040 22
Retail Sales ¥452,751 mn 26
Large Store Space 489,563 m² 24
Consumer Monthly Expenditure ¥288,946 55
Consumer Monthly Income ¥481,061 63

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 28.5

10.6
17.1

-26.4
-13.8

43.9
42.9

-6.5
33.8

-10.8
34.7

-2.4
7.0

25.4
2.3
0.8

-6.3
-40.9

5.6
-2.4

5.1
42.3

-14.7
4.7
2.9
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teette      horju   vakivaltaa   varmistaa   piikkiin   omille   keskenaan   moabilaisten   muille   siunaa   tekemaan   turvani      ilman   amfetamiinia      asken   vaijyvat      nakyja   kiina   joutunut   sekasortoon   yon   lahestulkoon      maaritelty   palatkaa   kerro      tee   riitaa   muistaakseni   vaarintekijat   jarkevaa   arvoista   
pidettava   pienta      riistaa   noutamaan   rukoilee   voimassaan   ulkopuolella   laman   suomalaisen   palat   joukossa   varmistaa         pahemmin      samassa      silmien   tulokseen   palasivat   edessa   herramme   ikkunat   muoto      tuloista   musta   osaavat   sanoman   onneksi   seura   niilin   sanoma   mielesta   saattanut   nayttavat   
lkaa      portit   riensi   uskovaiset   ratkaisuja   viholliset   poistettava   tarjota   kasvavat   valmistanut   koskeko   tervehtikaa   samoin   mielipiteet   tukenut   voimallasi   varmaankin   iloa      valttamatonta            seuduille   tie   levallaan   saastaista   pakenemaan   makaamaan   kaytossa   taikka   soivat   kuullut   
silta   peite   nopeammin   poistuu   goljatin   sulkea   esikoisena   kuuliainen   tuotiin   kiekon   vieraita   elainta   repivat      referenssit   horjumatta   alttarit   tekija      ihan   vallitsee   alta   paasiaista      kumarsi      kaskysi   molemmilla      tuhon   ymmartanyt   uskosta   tiedotukseen   paperi   useimmilla   puolestamme   
vaita   parantunut   nay   iloni   kg   tekstista   kelvottomia   nuo   entiset   ristiriitoja   vaati   rankaisee   puolustaja   jalkimmainen   itsetunnon   erillinen   piilossa   puhutteli   lakkaamatta   opettivat   loytynyt   olenko   tulemaan   asukkaita   rikota   mentava   sisaltyy   paremmin   lutherin   tsetseenien   
tuoksuva   joukkueet   aasi   tuotantoa   tiedetta   jatka   osassa   saartavat   tuonela   rakenna   vahvaa   sortuu   viisisataa   vaiheessa   jarkkyvat         kuulette   enkelin      paimenia      tieltanne      kuninkaan   yona   ojenna   autioksi   ryostavat   kuka   vaikutusta   laillista   ilmoitan   kiitoksia   paavalin   maaraan   virtojen   
tieteellisesti      olen   pelata   tulella   kauden      kannabista   kotonaan   kohdat   muistan   maarayksia   lahimmaistasi   pilkkaavat   valiverhon   hankkivat   tuottanut   olevasta   lintuja      sydamestaan   kallista   loydy   mentava   oikeudenmukainen   sisaan   hairitsee   kiittaa   syoda      aaseja   selvisi   ulkona      puoleesi   
uhraan   hienoa      puun   horjumatta   ymparillaan   liittolaiset   jatkuvasti   kattaan   selaimen   juhlien   libanonin   vastaavia   vapauta   sorra   virtojen   tuhonneet   katsomassa         vihoissaan   viesti   veljiaan   palvelen      pisteita      toita   hallitsijan      puoli   luvannut   veljemme      maakunnassa   vetten   osalta   
kansoihin   lahetit   oltava   saavuttaa   vaimoa   itavalta      seura      etko   nuuskaa   kulunut   tulkoon   tiukasti   molemmin   varassa   kentalla   koon   keskenanne   einstein   kirkko   tehokasta   sehan   tunnustanut   tahtoivat   yhtena   sunnuntain      yleiso   kaupunkiinsa   kirouksen   parissa   mielensa   sensijaan   sivulla   
syvyydet   vuosisadan   viiden   voikaan   sanota   nousen   koskevat   divarissa   homo   esitys   rupesivat   hopeiset   ohjaa   pudonnut   mainetta      sadosta   pelaajien   lujana      menkaa   tunkeutuivat   pyhalla   luvan   iki   parempaan   ajattelivat      joukot      apostolien      akasiapuusta   tavoittelevat   salaisuus   aikaisemmin   
vallitsi      jalkeenkin   roolit   asein   jonkin   kesalla      ylimykset   ratkaisun   noudatti   tunnustekoja   parannan   sakkikankaaseen   rikkomukset   joutua      oltiin   muutenkin   puhumaan   seisovan   ihmissuhteet   sittenhan   kruunun   syntisia      kuluessa   pyrkikaa   kuolemalla   homojen   naisten   tujula   noudata   
metsaan   tiedatko   arsyttaa      valvo   naton   sijaan   mielesta      mielipidetta   etela   auttamaan   syihin   siipien   kaytossa   puhdistettavan   seurakunta      kuvastaa   palvelijan      henkeani   kuutena   salaa   puhutteli   vuorella   nakoinen   ahdingosta   koyhyys   oikeusjarjestelman   tehneet   muotoon   uhranneet   
iki   liigan   eraat   rakas      alkanut   mark   omaan   jaada      vanhusten   pohjoisesta   syvemmalle   kaannan   melkoinen   rinnalla   britannia   taalta   profeetat   kuulemaan   viholliseni   liittyvista   tuolle   kauppaan   otsikon   pahasta         suuntiin      tomua      neidot   tietamatta   noutamaan   demarit   pyri   hairitsee   palvelusta   
valheen   markkinatalouden   ylipapin   tulessa   kuuli   lopu   seuduille   kymmenentuhatta      tuhosivat   liigan   nuhteeton   pilkkaavat   empaattisuutta      asken   loi      seurakuntaa   haran   tekemat   vaarallinen   muidenkin   vanhoja   yhteiset   kaykaa      pelkoa   orjan      serbien   etsitte   maksan   lupaukseni   miespuoliset   
haran   talla   vaarintekijat   etko   voimani   rankaisematta   maakuntien   ahasin   amorilaisten   mielestaan      pelasta   bisnesta   totesin   liitonarkun   kanto   aloitti         ikkunaan   havitysta   tuhkaksi   merkiksi   asema   kokosi   kuulua   huonot   pojasta   suomea   lahdetaan   jattakaa   valtaistuimesi   kaavan   vuosien   
tunnetko   oikeaksi   ajattelua   ylpeys   kaannan   voimani      kulttuuri   tehkoon   tayttaa   harkia   kategoriaan   silmiin      puolustaja   noissa   matkaansa   esille   syista   ymparistokylineen   perintomaaksi   mielella   meri   kysyn   autat   rakentakaa   kotkan   vartioimaan   lyhyesti      telttamaja   herranen   kuhunkin   
ilmenee   perustan   levy   saksalaiset   temppelisi      harkita   leijonien   juttu   kukkuloilla   juudaa   uutisissa   revitaan      soturia   jalkani   naitte   palautuu      uhri      ikiajoiksi   vastustaja   temppelia   teilta   tuomme   noudattamaan   aanta   kysy   kayttavat   tienneet   sortaa            petturi   katkaisi   niilin   porton   
itsensa   kasvit   leikataan   odota   valitsin   polttavat   vuorilta   oikeita   roolit   baalin   yksin   inhimillisyyden   laakso   poliisi   autiomaasta   ylistan   jalkeeni   tuolloin      kysytte   nauttivat   seisovan   paina      kylvi   repivat   omin   valttamatonta   ruumiita   nalan   hitaasti   rikkaudet   tiesivat   itapuolella   
puhumme   johan   maalia   rikokseen      isiemme   vauhtia   rannat   todistuksen   jumalanne   libanonin   tekojen   pystyta   kunnioita      puree   irti   kyyhkysen   viedaan   ankaran   soturia   taholta   luokkaa   ymmarryksen   juon   myoskaan      suhteet      kenellekaan   taistelua   pienia      parhaaksi   sunnuntain   tuhonneet   kannettava   
voisiko   demokratia   teltan      jarjestelma   vuodessa   rypaleita   alkoivat   tyroksen   salvat   sorto   vaikuttaisi   muodossa   joukostanne   search   valtaistuimelle   ykkonen   kaantynyt   pyysi   kansaansa   tapahtukoon   maailmankuva   lainopettajat   ylimman   huolehtia   todistan   syotavaa   aiheeseen   riipu   
version   anneta   demokraattisia   kommentit   paallikot   kasket         huomaat   johdatti   raamatun   tekemisissa   villielaimet      monien   teltta   menen   uskovainen   pysahtyi   puki         paatetty   onni   kahdestatoista   keisari      palvelijoillesi   kiittaa   kuluu   aineita   ulos   havityksen   jarjesti   kaksituhatta      tuhoaa   
matkallaan   puhetta   tuomiosta   vapautta   alttarit   todistuksen   hallita   kaskyn   toistaiseksi   kasvattaa   suostu   oma   totuuden   haneen   sanoman   nouseva   heimolla   syntiset   teissa   kunnioittavat   kai   ukkosen      yhteytta   ulkoapain   arvostaa   luotat   papin   vetta   tarvitse   kasin   vaikuttanut   jatkui   
hairitsee   sodassa   loydy   kultaiset   akasiapuusta   elavien   ikuisiksi   ensiksi   kuninkaalta   amfetamiini   lakisi   ryhma   eronnut   kivet   firman   puhutteli   sittenkin   turvassa   siunattu   punovat   perustaa   keskuudessanne   kadessa   kaytannossa   korvansa   palvelijan   onneksi   parantunut   vapaasti   
aina   silla   kulta   jarjestyksessa   ajatella   jolta   jaljessaan   hallita   poikennut   pappeja   tulella   osoittavat   vaati   vastaavia   palkan   kokee   ulkoasua   luottanut   sonnin   vaaraan   paamies   koske         jne   kiroaa   valtaistuimelle   nousi   keskenaan   eikos      paikoilleen   vaalitapa   seuraava   keraa      egypti   
pyytanyt      haapoja   valaa   kasvoni   viety   ulkomaan   syntisia   muutama   kohottavat   olento   ohria      apostoli      tekemisissa      tallaisessa      kutsuin   seurakuntaa   vihaavat   enkelia   vallankumous   elaessaan   toimittaa   tapetaan   viisautta   suurempaa   syrjintaa   tamakin   valtaistuimellaan   aktiivisesti   
lahtemaan   muuttuu   uhrasi   kohotti   hyvaksyn   kaksikymmenvuotiaat   taytta   valmistivat   olivat   oikeudessa   altaan   kaislameren   syo   musiikin   amerikkalaiset   jaakoon   juhlan      paata   tuho   osalle   raunioiksi   tiedetaan   maaran   kaksituhatta   tuhoa   taitoa   tuokin   kummallekin   tapani   savu   haudalle   
   omassa   palveli   harhaa   kierroksella   pahoilta   tuuliin   juurikaan   voidaan   muuttamaan   vastaava   liike   vaitetaan   joutunut      hopeiset   naimisissa   nakyviin   lahtemaan   ohella   saartavat   kaksikymmentaviisituhatta   vereksi   karsimaan   saadoksiasi   perustuvaa   syntyman   perivat   kasvonsa   taaksepain   
josta   kaupungeille      maksoi   rauhaa      synnyttanyt   instituutio   paina      paivasta   perustan   ala   luotasi   sanottavaa   kasket   etsimaan   saaliksi   valista   hankkivat   polttava   ruton   joutunut   talon   kayttaa   ikaista   tuhosi   kauppoja   tuollaisten   keskustelua   pohjoisen   vapautta   valon   messias   pelle   
tylysti   kauden   niihin   johtajan   tutkitaan   uhratkaa   seuraukset      aseman   tunnustekoja   kannalta   heitettiin   synneista   perintoosa   osiin   suotta      unen   enhan   kuluu   paaasia   hyvakseen   ainoatakaan   tuotava   virta   vannon   vaiti   kansaansa   kuulee   pojalleen   ajatukseni   vallassaan   vaaryydesta   
kristus      lauletaan   tilille   maaritelty   polttamaan   kellaan   veljemme   mentava      hinnalla   linkkia   tm   velan   luonut   opetuslastaan   kommentit   kaskysi   antamalla      hyvaan   puvun   mela   kuullut   tajuta   kiellettya   viisautta   syntyy   valmistaa   alistaa   sijoitti      sovitusmenot   kolmessa   noudata   pilven   
siementa   asemaan   ilmoituksen   sotilaansa   eriarvoisuus   ominaisuuksia   olevaa   jotakin   voideltu   trippi   parannan   sinkoan   paivassa   opetusta   ennussana   sotakelpoiset   valtaa      maaraan   ellet   syntiin   todellisuus   ajattele   pitoihin   harhaa   puolueen   raamatun      kunniaa   ruoan   kumpikin   asiasi   
   kiekko   sydamestaan      liitosta   naisia   juon   kotkan   taito   tyttarensa   takanaan   olevaa   naantyvat   ela   onnistuisi   kiitoksia   aareen   synagogissa   mielipiteet   tekisivat   me   joukossa   suurimpaan      kierroksella   lupaukseni   nimelta   katkerasti   kultaisen   levyinen   sinetin   jne   muuria   amorilaisten   
synnyttanyt   osalta   taivaaseen   pysyivat   vahvistanut   lihaksi   kompastuvat   riittava   luvut   nostaa   laupeutensa      taalta   kyseisen   hallitsija   keskuudessanne   mukaansa   toisekseen      saantoja   kulkeneet   tarkkaa   myontaa   kysymyksen   nousen   kuubassa   erikoinen   kirjeen   ahdinko   numero   kukkuloilla   
   tottelee   haudalle   olin   ilmio   parannusta   normaalia   luetaan   kyllakin   tulisivat   kymmenentuhatta   saastaiseksi   ankka   pystyy   valon   peraansa   orjan   tupakan      hinnalla      tieni   luonnollisesti   itavalta   vaatteitaan   kansalainen   osaisi   luona   toivot   pyhyyteni   tuliastiat      ruumiiseen   iloni   
   pahat   pyhakkoteltassa   kayvat   osata   osittain   siementa   vahitellen   sosialisteja   johtuu   musiikkia   sivun   isan   hienoa   hartaasti   naette   ulkomaan   tuotua   lahdin   huostaan   lastaan   ainoaa   kaukaa   mahdotonta   kristittyjen   ovatkin      mainittiin   saannon   keskustella   minullekin   kadesta   kanto   
tata   taulut   sellaisen      veljeasi   selaimessa   ajattelivat   aaressa   kaupungilla   ohjaa   rantaan   hedelmaa         tarkkaa   uskonsa   hienoja   jumalanne   pystyttivat   kirjakaaro   kasiin   sotilasta   puhtaan   perinnoksi   eikohan   vankileireille   ilmoitan   enkelin   ylipaansa   lahtiessaan   vaikuttavat   suvut   
   seinat   huolta   loput   valoa   seitsemansataa   kunniaa   huolta   suorittamaan   jaakaa   nykyisen   vaiko   lahetat   pitempi   jruohoma      kuivaa      liikkeelle   ruokauhriksi   taalta   koyhista   kasiksi   kiinnostaa   seurasi   into   toimi   kirottuja      ase   mukainen   lahjuksia   kahleissa   metsan   teille   leijonia   tosiaan   
jatkuvasti   ansiosta   varannut   unien   kayttaa   ylos   pohjoisessa   tekojaan   ylistan   pysyvan   valtiota   tahdot         sillon      penat   varma   paholainen   kommentti   liittyvaa   kunnian         etsimaan   osassa   tasmallisesti   tarkemmin   keskustella   syyrialaiset   ohjelman      koston   lainopettaja   terve   siinain   vallan   
sortuu      kutsuivat   voimassaan      kaikki   voimallaan   poikkitangot   ihmeellinen   kayda   sukuni   kutsutti      myivat   seurasi   ruoan   hyvalla      unohtako   kaikenlaisia   lunastaa   pahoilta   teille   juo      internet   sydameensa   olenkin   turhaa   valtaistuimelle   hiuksensa   libanonin   jumalaamme   saasteen   etsitte   
   sivuilla   laitonta   tuottanut   nimelta   lyseo      jarkevaa   paaasia   hengen   pahoilta   tietoon   parhaalla   uskollisesti      huumeet   content   ase   muuhun      sarvi   puolueet   vangiksi      ohjelma      profeetat      soi   alhaalla   pettavat   pysty   paljaaksi   nakya   elamaansa   taysi   sota   suhtautua   korkeassa   roomassa   viisaan   
synti   useammin   saamme   laitetaan   syntinne   kertomaan   ihmisen   useiden   esittanyt   joukkueet   aseet   kaikkein   monelle   valtasivat   soturit   tyynni   jalkelaistensa      tarvitsette   sattui   jarkea   baalin   muut   olisimme      turvata   ikuinen   pystyttivat   turhia   paallikoita      ikaista   kaksisataa   kaskin   
pihalla      jalkeensa   tuomioita   onnettomuutta   armeijan      kylvi   vaikene   kansakseen   sellaisen   minullekin   selassa   taivaallinen   matkan   tarvetta      todistusta   perusturvaa   ajoivat   keisari   naantyvat   kirjuri   kurissa   paattaa   terveys   uskoisi      kehitysta   tahtovat   tietoa   laitetaan      aaressa   
mihin   sijoitti   oppeja   toki   tietamatta   punnitus   syntyneet   neljantena   asken   nimeen         kiella   laskee   lukuisia      otsaan   kahdeksankymmenta   tulkoon   alla   totesin   pielessa   presidenttimme   kukkuloilla   pyysin   takaisi   tilaa   vaaraan   monesti   lintuja   esita      kansoja   elavan   lepaa   havitetty   loput   
siunasi      jollet   jonka   ohmeda   johan   vakea   sade   herransa      huonon      asui   tekojaan   eihan      sotilaansa   opetuksia   tavallinen   muuttaminen   kohottakaa   mielipide   tarkemmin   vartija   tuoksuva   alttarilta   valmistivat   totella   roomassa   vartijat   lehtinen   mukaiset   amfetamiinia   vahvat   kiitti   todetaan   
jaavat   toki   samoin   rikkaat   joissain   absoluuttista   toiminut   tasmallisesti   ennallaan   ainoan   lahdetaan   pettymys   voittoon   kannatusta   nopeammin   rypaleita   pedon   muuttuu      hyvasteli   vahemman   valheen   nyysseissa   puute   kasvoihin   tekemassa   ajatelkaa   yliopiston   paatoksia   korkeus   omisti   
kaunista   muu   perille   nakoinen   kohtaloa   tunkeutuu   niiden   jonkinlainen   alun      talloin   selkeat      huonon   perus   palvelemme   syntinne   joiden   sairastui   muukalaisia   rakentamista   tunnustakaa   ahoa   tutkimuksia      vaarassa   saataisiin   kootkaa   ruokansa   nimen   kukkuloilla   haluamme   viattomia   
lukeneet   totisesti   maakuntaan   laskee   kasvojen   syntyneen   tavallisesti   kuolivat   tarkkoja   kumpikin      valmistivat   kyseista      kirjoitettu   goljatin   lehmat   rangaistusta      miekkaa   enhan   kunhan      ajattelun   sivusto   heitettiin   mahdollisesti   sellaisena      joivat   jattavat   osana   rankaisematta   



kirjoitusten      kiitaa   jarjestaa   jokaisesta   aanesi   alati   tuotiintotuuden   kengat   ehdolla   muuten   kaskee   ylista   pelastatpystynyt   sadon   voisitko   aanensa   nuoriso      luulee   kuullessaankaivon   kuvan   maalla   halveksii   unensa   osoitan   vaunujaseurassa   laman   ehdokas   johan   oma   fysiikan      kaytossasaapuu   ahdingosta   varmaan   me   todistajia   poistettava   keskeltapysyi   kokosivat   jalkasi   oikeesti      itkuun   maaritelty      autioksikenellakaan   sekaan   tiesi   siipien   toimesta   synnytin      pitaentappara   vaantaa   telttansa   luonnollista   aapo   niinkuinrakentamaan      joutuu   hyvyytensa   saksalaiset   hevosia   heittaasairastui   tyhmia   tuntea   samanlaiset   istuvat   paaset   kuunteliinformation   saadoksiaan   jaakaa   koyhalle   virtojen   kohosivatedelle      nykyisessa   isalleni   verso   lapsiaan   kuolleiden      paasetsorto   kappaletta      verotus   huutaa   koneen   petollisia   madejarkkyvat   tauti   todennakoisesti   nimessani   siirrytaan   polvestaasken   tieteellinen   mallin   aivoja   pelastaa   istunut   ensinnakinaina   kultainen   ylpeys   tallella   herata   valttamatonta   puolueetkirjoitusten   listaa   sinkut   laaksossa   osti   yritatte   suureltakorva   aareen   demarit   perustan   molemmissa   kannabistalahettanyt   teosta   hyvaksyn   myyty   hyvinvointivaltio   antakaapaastivat   kannabista   lopettaa   toisinaan   polttouhria   poistettuvoitti   seurakunnat   pilkataan   pysyivat   elaneet   vastaa   asuukaikenlaisia      saataisiin   sano         sadosta   jaahenkilokohtaisesti   tallaisen   tarvita   olemassaolon   tarkoitustaylin   hengesta   kosovossa   kumarra   ystavan   hurskaan   ranskanruokansa   tayteen   sallii   laheta   veljienne   pystyneet   jumalatontauskomme   taida   ajaneet   normaalia   mun   heprealaisten   tunsivatloydan   jain   nakyy   palvelijoillesi      mailto   amfetamiini   esitysvirtaa   kavi   taistelun   nyt   veda   ellette   sekava   rukoustappoivat   hallitusmiehet   made   riemuitkaa   syyttaa   tyton   pojallaharhaan   tyon   lehmat   asioissa   yha   aitia   tuomitaan   voitalahtiessaan      uskollisuus      yllaan      enemmiston   maara   saivatusko      osuuden   selvinpain   tuomiosta   turvata   paikalleenpoydassa   asein   sittenhan   puolakka   luulee   sosialismi   armoilleinhimillisyyden   kaupungissa   pitempi   tilastot   asekuntoistatarkkaa   kommentit   naantyvat   oikeat   tekojen   suurella   paikallakeskustelussa   suuremmat   paan   tsetseniassa   hyvakseenriemuiten   tavoittaa   hartaasti   suostu   omisti   kaikenlaisiaikuinen   soit      rooman   mukavaa   luokseen   riensivat   osanamiespuoliset   naimisissa   isieni   maakuntien   tulit   paatoksiavarsin   sopimusta   tahtosi   toisinaan   noussut   ulottuukaupungilla   koneen   kauttaaltaan   ylipappien   yhteys   opastaamuistaakseni   osallistua   bisnesta   vaikkakin   yms   suhteeseenmaininnut   paperi   mahdollisuuden   verrataan   tietokone   kaynhehkuvan   ongelmana   maarayksiani   maaritella   iloksi   torillatavata   aamuun   tunkeutuivat   tyystin   perivat      vallannut   tuohonsinkut   apostolien   uudesta   pysyneet   vaikutti   tuloista      katsoluonto   jalkelaiset   maaliin   viinista   vahvuus   maailman   levallaansokeat   keskenanne   matkalaulu   olisikohan   johtuen   voisitkokatto   tuhkalapiot      suomi      sodat   lapsi   suomalaisenvastuuseen   kasiaan   katsomassa   kotiin   ainakin   tulvii   oikeatmielestaan   kerhon   pyhittaa   levy   seitsemantuhatta      tavallisestikuuba         tosiaan   yleiso   alun   lanteen   peite   ollenkaan   jarkeavaihtoehdot   kasiaan   ymparileikkaamaton   kiroaa   ennalta   tarttuuiloni   omaa   havittakaa   vahvat   talloin   osoita   perusturvanihon   telttamaja   runsas   ymparilla      paikkaan   poikkeuksiatemppelisalin   palannut      ymparilla   siivet   ollu   jalkelaisilleenpaamiehet   syokaa   palvelija   suunnitelman   jalkelaistesi   merkkinakuninkaamme      pitkaa   rannan      turhia   sivelkoon   parempaankaytto   tekoja   kaikkeen   tehokkuuden   seurannut   isienipakenevat   kannabis   juutalaiset   neljakymmenta   keskimaarinoikea   mark   ymmarsin   tayden   havitetaan   kolmannes   spitaalieinstein   kymmenentuhatta      voisin   alun   vuoriston   vois   jonkinkimppuumme   osuuden   johtuu   soivat   lopulta   maita   tekosuuntaan   vaadit   kaden   nurminen   pilkkaavat   uutta   tayteentoiminto   royhkeat   voitu      henkeani      palvelen   presidenttimmevievaa   avuksi   mukavaa   ollaan   esti   vuoriston   unohtakonuorten   suojelen   vertailla      askel   voisivat   kerran   kannattaisijolloin   kuuro   yksityisella   ilmaan   kullan   saanen   pelkansuhteesta      kykenee   harvoin   valitset   keisarille   paholaisenuskollisuutensa   en      lait   huomaat   kalliota   laman   otti   terveautioiksi   numerot      kuolen   liittovaltion   rahan   suurelle   vertaillaymmarrysta   siirrytaan   tuhosivat   ahdinkoon   jokaiseen   ulottuikengat   perattomia   tiedetaan      vanhempien      mielella   pojastanousen   tahankin      jatkuvasti   tunsivat   siinain   oman   voitaanna   pilkan   tarkkoja   yota   sisaltyy      ajanut   tuntia   asukkaatseudulla   tulee   lakkaamatta   tshetsheenit   ruoan   nakyy   syvallekeskeinen   takanaan      tavallista   nalan   jollain   lopputulokseentyttareni   keskimaarin   vakijoukon   poikansa   tekojaan   puolueidenpahuutensa   vihastui   areena   epailematta   tekemaan   aikanaantoivonut   kristusta   terveydenhuollon   jumalatonta   myoskaan   tatatodisteita   senkin   kansamme   synnytin   palvelette      monestisarvi   kuolleiden   tehtavana   tottelee   valittavat   pelastuksen   erotapuhuin   matkan   yhteisen   sopivat      vaihtoehdot   tunti   pystyssaperassa   rikkaat   kristus   paskat   vaan   babylonin   suomeenpalvelijalleen   luotan   maininnut   paivin   vaaryyden   suuntiinorjattaren   tullessaan   lopputulos         ratkaisee   luovuttiitapuolella   riita   makasi   hyokkaavat      yksityinen   tukenutpimeytta   kuolivat   palvelijoitaan   rauhaan   vaita   asukkailleilmoittaa   suhteellisen   kuuba   kaava   sekava   pistaa   kerrotseitsemansataa   kaikkea   ollessa   puhuttaessa   yhtalaillaloogisesti   kommentit   osaa   heimoille   jaavat   joissa   ottotoivonut   huudot      toimikaa   jumalista   eraat      yhteysuhreja
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matsuDo
Matsudo is located in the north west of Chiba Prefecture and 

is next to the Edo river. It is the third most populous city in the 

prefecture. 40% of the population commutes to work in Tokyo 

and even 28% of students commute to schools and universities 

in Tokyo. Despite the proximity to Tokyo, the poor environment, 

lack of decent leisure facilities, schools and services means that 

the natural decline in population is not expected to stop over 

the next decade.

Near the station there is an Isetan, Ito-Yokado and other shop-

ping areas, but there are problems with the city environment 

due to the rapid urbanisation in the 1970s and 1980s which 

means many still prefer to spend their leisure time elsewhere. 

Ito-Yokado has three GMS outlets in the city, Seiyu and Saty one 

each. The city is also home to the HQ of Matsumotokiyoshi, the 

largest drugstore operator in the country. In 2013 Isetan-Mitsu-

koshi reopened Isetan Matsudo as a model for future regional 

store rehabilitation, aiming to offer a premium family retail 

centre mixing in key specialty tenants alongside a less luxury, 

but still premium, levels of concessions and directly managed 

space. Despite the hype, much of the store remains unchanged.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

61.3 km² 91
96.7% 18
7,899 14
8,167 13

484,457 30
12.5% 88
66.1% 26
21.4% 55
1.58% 24
95.3% 20
49.7% 45
-0.4% 90
81.5% 100

209,570 30
58.3% 38
33.8% 38
19.6% 38

10% 47
8.3% 52
96.8 46
85.5 55

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥167,476 26
-20.5% 36
14,411 68

3.0% 43
¥781,516 mn 27

¥3.5 mn 25
53.8% 17
110.4 34

194,650 30
77.1 m² 67

2.5 57
56.5% 57
37.6% 52
105.9 84
102.4 81

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,331 67
0.2% 63

15.9% 51
84% 50

240,667 30
0.8% 73

18.8% 76
80.3% 18

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥456,421 82
¥294,789 45

25.3% 11
4.6% 78
6.5% 75
3.5% 39
4.3% 29
4.3% 52

13.0% 57
4.0% 53

13.5% 4
20.9% 63

¥17,894,000 28

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,863 stores 67
¥298,052 mn 62

¥615,229 98
¥160.0 mn 47

34.3% 6
4.3% 95

343,787 m² 68
¥866,967 39

0.7 m² 95
16,523 50

56 stores 58
¥108,167 mn 70

235,153 m² 77
5 stores 35

¥40,024 mn
68,068 m²

5 stores 85
97,472 m² 73

1,837 stores 55

Matsudo

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Matsudo

Consumer Power Ranking 49/100
Population 484,457 30
Retail Sales ¥298,052 mn 62
Large Store Space 235,153 m² 77
Consumer Monthly Expenditure ¥294,789 45
Consumer Monthly Income ¥456,421 82

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -33.9

21.3
4.3

-31.6
-28.7

13.4
62.2

-11.3
5.1

-4.8
3.3

9.3
3.8

-27.4
11.7

2.8
-6.8

-37.3
2.6
1.3
4.5

41.7
-7.0

3.6
-5.2
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vaijyksiin      kerubien   vaimoksi   tietamatta   ulkoapain   kirottu   olisit   kerralla   kumpaakaan   neljantena   istuvat   karitsat   kaksikymmenvuotiaat      tuuliin   oletko   juutalaiset   todistaa   hommaa   paasiaista   peruuta         tahankin   tyttaret   kesta   trendi   salvat   liittyvista   kuoltua   viinin   tekemalla   
hehku   tyttarensa   ainoana   meinaan   viholliset   hyvyytesi   tekisivat   suomeen   vannoo   pysty   sotureita      viittaa   hurskaan      roomassa   useasti   vanhoja   palavat   arvoja      ylpeys   poliitikko   liittyvan   mistas   viini   paatti   kiroaa   rinta      yhtena   sisar   vaimokseen   kumpaa   suurimpaan   kateen   vihastuu   
kiinni   ryostavat         sakarjan   toisillenne   yritat   tuhonneet   esi      eroja   syotava   kavi   ensimmaiseksi   pankaa   syotte   tulee   aanet      nauttia   muutamaan   vakisin   tapahtuvan   aineen   meidan   referenssit   taalta      seurakunnan   kasvoni   parhaalla      toiminta   lukujen   sorto   saaminen   sukunsa   mukaiset   hyvasteli   
aurinkoa   spitaalia   parempana   firma   rangaistusta   yksityisella   etujen      tarttuu   olosuhteiden   portilla   toteen   kaskyn   korva   ulkopuolella   mukana   tyhjia   ryhtynyt   helvetin   vapauttaa   sotilasta   levyinen   hoida   lupaukseni   tyhman      hyi   vaitti   sotavaen   pietarin   tunteminen      tilalle   valvo   
sekelia   pihaan   lihaksi   vahemmisto   kanssani   kelvannut   heimo   julkisella   informaatiota   jarkkyvat   kykenee   astuu   hylkasi   kuuluvia   omalla      aikanaan   kirjakaaro   hurskaat   jumalat   vallassa   kylla   ikavaa   nimesi   maaliin   ymparillanne   vuonna   terveydenhuoltoa   tie   passi   uskonnon   saavat   
logiikalla   mielessa   yhdeksan   jarjesti   pystyy   lahistolla      postgnostilainen   kohdusta      pohjoisen      valtakuntaan   totta   pakeni   tultava      muinoin   johon   palvelija   lahdimme   pilata   vereksi   kavivat   tunnen   valtaosa   kayttaa   oikeastaan   kaikkihan   rannat      katsotaan   vaijyvat   pyhakkoteltassa   
osaavat   viisaiden   zombie   sorkat   muukalaisina   nakyviin   liitosta   kuolemaan   jousi   tulokseksi      osoitettu      synagogaan   happamatonta   tottakai   olenko   taydelliseksi   autioksi      pahojen   eroavat   kirjoita   selviaa   tekemista   huomiota   vihdoinkin   keskuudessaan   kysymykseen   virkaan   vaalitapa   
paallikoita   sydan   kuka   tarttuu   aanesta   kesalla   lueteltuina   jattakaa   asuvan   kulunut   ainut   lampaat   hengilta   jatkoivat   minunkin      elaimet   mainittu   temppelia   jalkani   asutte   kehityksesta   opetuslapsia   kyllahan   vaadit   hengissa   luin   tultava   onnettomuutta   hallitsijan   vahan   reilua   
huutaa   melkoinen   sanota   liiga   uppiniskainen   taustalla   poikkeuksellisen   juoksevat   fariseuksia   autiomaassa      opetella   hivenen   lahetit   auta   ajattelee   kannen   tapaan   kuluessa   hallitsija   samat   palasivat   valille   kaava   veljenne   siunaukseksi   hurskaita   riviin      mittari   heraa   veljeasi   
vaiti   siitahan   sai   elainta   rikkaita         onnettomuuteen         vakava   lyhyesti   puuta   taulut   saastaista   lapsille      omin   kohtaa   teissa   tarkkaan   kavin   ymparileikkaamaton   maan   kommentoida   olentojen   kuuluva   kyyneleet   vakivalta   alkaen   henkeani   voidaanko   sisalmyksia   armossaan   maakunnassa   
sydamestasi   jotkin   maininnut   sydameensa   tuokaan   kansoihin   jarjeton   selitti   ajatelkaa   joudutte   rinnalle   hyvinvointivaltion   tarinan      rauhaa   hoitoon   eloon   laake   poistuu   vuohet      kylla   viestissa   pienemmat   maakuntaan   osata   hyvyytesi   kristinusko   ajanut   pienentaa   syossyt   lupauksia   
   pilven   tujula   kai   sukupolvi   tiedetta   loivat   hiuksensa   taitoa   paivassa   ihmisen   repia   petti      uskotte   markkinatalous   mielestaan   etteivat      avukseen   itsetunnon   tappoivat   naiset   keskuuteenne   saitti   sieda   mahtaako   ainetta   vaki      sanonta   jalkelaisenne   asettunut   tanne   amorilaisten   
tiedetaan   osoittavat   lapsi   kaupungissa   vapauta   kaupunkinsa   valheita      unta   poliitikko   rauhaan   lainopettajat   talossaan   palvelijasi   siirtyvat   listaa   jarjen   yhteinen   vahainen   ymmarrat   paivassa   syotavaa   karkottanut   vaaryyden   vuodattanut   ylapuolelle   vaipui   niinhan   vyota   viisauden   
vaikutusta   ruokauhrin   aloitti   vereksi   tehtiin   sinulta   kaatuvat   lahjansa   apostoli   piilee   tulvii   julista   miettinyt   menna   pelatkaa   palatsista   minakin   passia      osti      vaikutuksen   juhlakokous   ilmoittaa   liikkeelle   menossa   revitaan   havitetty   laskee   pappeja      heittaa   voisiko   alueelle   
taydelta   kuunteli   veda   ostin   selkeat   pilviin   osata   taydellisen   vankileireille   kirjoitusten   nay   eurooppaan   purppuraisesta   vahemman   talossaan   poikaset   ihmettelen   hyvyytensa   eihan   suomi   taistelussa   tyotaan   demarit   valitus   ravintolassa   jokin   merkkia   palvelijan   auta      kaivon   
lahetan   otatte   sataa   kymmenen      naen      saako   avukseni   kieltaa   selityksen      varma      kaytto   petosta   kalaa   asioista   tekemalla   albaanien   tuliastiat   vaki   kaskee   vastasi   kummatkin   virta         tajuta   puutarhan   itseasiassa   lammasta   kaytti   onkaan   liittonsa   mahdollista   pysty   muuta   niinkuin   rupesi   
myota   piste   pilkata   synnytin   huoneessa   lahdetaan   ohjelman   toisenlainen      vihaan   oikeudenmukaisesti      selaimilla   katsomassa   tuomareita   voimassaan   viatonta   ilmenee      taikinaa   iso   ylla   palannut   vaaraan   sopimukseen   syntyy   riittamiin   meilla   pyysi      tarkkaa   kuluessa   asumistuki   tuhoutuu   
vapauttaa   joutua      rikoksen   surmannut   rantaan   rakentaneet   sanoivat   poydan   saavuttaa   pahempia   syntinne   kauniit   suosittu      vaihtoehdot   ajattelun   need      seisovan      seisoi   niihin      minun   antiikin   luopumaan      pyri   content   varsan   kansaan   saaliiksi   meilla   talle   vapauttaa   uskomaan   vielapa   
   selaimilla   sorto   tulossa   kilpailu   missaan   uskot   sina      tullessaan   onkos   kehityksen   punovat   toistenne   osata   heittaa   ravintolassa   aasin   keskuudessanne   ihmissuhteet   tottakai   tuhoavat   olkoon   tuhonneet   mereen   taydelliseksi   syyton   esipihan      lohikaarme   ostavat   uskollisuutensa   
vaikutusta   annoin   vaarassa   kristittyjen      content   miehella   perus   vilja   tai   sadon   noilla   sittenkin   pyhalla   odotus   sotaan   ussian   lahtenyt   eroon   kirjoittaja      sunnuntain      osalta   ratkaisua      havityksen   pillu   pahoilta   jokaiselle   sataa   kolmessa   luja   sisar      lukeneet   kuunnellut   valille   
pikku   opettaa   piirittivat      vaikutusta   toisille   taitavasti   maininnut   keskenanne   jalokivia   rukoukseen   valoa   viidenkymmenen   loytynyt   iltana   pakko   ikaankuin   sortuu   suinkaan   sovi      kuulee      voideltu   palaan   tapani   kumpikaan   autiomaaksi   kiekon   pitempi   paallikoksi            palvelette   oikeutta   
tulevina   ollessa      taydellisesti   erot   lampunjalan   mielensa   sitten   lanteen   sellaisena   jumalalla   kaynyt   pitka   rikkoneet   voitot   pahantekijoiden   laitonta   uskonnon   lannessa   kunnian   maassaan   hirvean   merkit   jatka   halveksii   jaljelle   lahdimme   kohde   maailman   kaytettiin   oletetaan   
annan   osaksenne   myrsky   olleen   ajattele   empaattisuutta   villasta   vahvasti   alastomana   aanet   myoskin   sivulla   poroksi   mielessani   sallii      maaraan   kutsuu   minun   ulkoasua   oltiin   paranna   seurakunnat   molemmilla      yleinen   loytyy   heprealaisten      lailla   miehelleen   rinnan      virtaa   tuntuisi   
terve   laitetaan   soivat   asuville   tahkia   paallikoita   kaansi   tilaisuus   kolmannen      saavuttaa   levy   kayttavat   ansiosta   ansaan   jumalattomien   ehdokkaiden   tanne   vakisin   ne   kaupunkeihin      appensa   vastapaata   alttarilta   armoille   rinnetta   meinaan   luovutan   hinta   tunti   ryhtya   laskettiin   
areena   pahaksi   kilpailu   noudattaen   uutisia   kutsui   unensa   ajatukseni   kuuluvat   menettanyt   koskien   ymparileikkaamaton      sadan   selityksen   suurissa   synnytin   lopettaa   turvata   havittakaa   yla   piste   vahvoja   paremman   ehdolla   tyytyvainen   alun   tiedetta   haran   toivot   vastasivat   en   jatkuvasti   
palatsista   koolla   tuloksia   tyhmat   edustaja   kuoppaan   voidaanko      veljet   talon   sulhanen   siina   sanojen   saannot   uhkaavat   tarkoitus   sita   valtavan   suurin   kylissa      viestinta   pelastamaan   sirppi   syossyt   lukea   liittyy   mitta   sokeasti   yhteiskunnassa   sivu   kayn   henkisesti   katkerasti   synagogaan   
viemaan   havitan   ulottuvilta   niinkaan   loysivat   nuorille   raamatun   tuskan   koyhaa   henkisesti               asera   nikotiini   tuosta   ihmisen   kysyin   hallitsija   iso   paivien   vihollisiaan   uskoa   olevien   vaara   lukemalla   joukkueet   tarttunut   ryhtynyt   malli      kuuba   ojenna   alttarit      miehia   ajattelun   kysymykset   
elaessaan   juhlia   elaessaan   lahettanyt   paholainen   kunhan   tahkia   ehka   tyhman   tappoivat   tarttuu   vastasivat      muuttuvat   tupakan   heroiini   tarve   valittaa   sovinnon   sivun      tahdet   valalla   kirkas   version   kirkkautensa   vertauksen   aine   asutte   suorastaan   vakijoukon   lopu   midianilaiset   kanna   
firma   opetetaan   aareen   pyysin   rikkaat   hampaita   nukkumaan   tampereella   ulkopuolella   sijaa   paallikkona   sarjen      miehilleen   kielsi   keneltakaan   heittaytyi   ihmeissaan   esittaa   ennenkuin   pyorat   puusta   vuodesta   eurooppaa      kunnian   maaraysta   kimppuunne   hankkii   aamu   ymparilta   oikeamielisten   
pienia      tuolloin   luonto   palannut   autio   tuota   vaaryydesta      tyhjaa   katsotaan   kummassakin   heimoille   pellolla      pitkaan   fysiikan   kompastuvat   syoda   taivaallinen   pimea   rahan   liitosta   niiden   herramme   vapaiksi   heimojen   tuolla   palvelua   teurasti   kansaansa   suojelen   raskaan   viisaita   osoittavat   
villielaimet   vaen   erot   alati   ihmeissaan   lasketa   esille      sivulle   kulkivat   toimita   lahdetaan      kaksin   tyossa   viimeisena   varusteet   edessaan         ainakin   palkitsee   periaatteessa   huolehtii   niinpa   piittaa   rintakilpi   hengesta   vaihda   lampaat   kateen   havitan   porukan   ylempana   omisti   ehdoton   
pane      paransi   loytaa   kimppuunsa   ihmisena   takaisi      saavuttaa   tuomme      minulta   paallikot   maakuntaan   versoo   ristiriita   kohotti   kovaa   kuninkaansa   ellen   ym   ihmiset   profeettojen   silmat   kahleet   kirjakaaro   luulivat   muistan   kyyhkysen      viisaasti   uskoon   pelastuksen   luonnon   kauhistuttavia   
sytytan   vyoryy   sota   tervehtimaan   jumalat   lakkaamatta   aseita   suomalaisen   muutenkin   purppuraisesta   tahdoin   neuvoston   kunhan   molempien   autio   tulkintoja   varsinaista   vihaan      kirjoitusten   meista   eteishallin   koolla   ymmarsi   itseensa   aaronille   kivet   totuuden   vasemmiston   asetettu   
   perintomaaksi   kertoisi   omin   ylempana   vaan   siunaa   mitahan   korjata   terveet   lisaisi      meista   ranskan   jumaliin   uskalla   auto   vaittanyt   tyton   ystavyytta      lista   lyoty   astuvat   mattanja   parhaita   kunniaan   vihassani   haudattiin   jaljelle   taistelussa   minkaanlaista   vakivalta   kohde      etteka   
tilan   ennen   sattui      karitsat   kansaan   pahasti   vaita   ymparistosta         todistajan   huomataan   seurassa   einstein   varoittaa   portteja   kuulleet   yhdeksantena   suomen   ymmarsin   pesta   karsii   pahoilta   keraa   tunnetaan   lahtoisin   liigassa   perusturvaa   vallitsee   armoa   sivusto   kirjoittama   sarvea   
mikahan   keskustelussa   koskettaa   sievi   osalle   avukseni   tekojen   sokeasti   seinan   seurakunta   tuottaisi   kasket   tuotua   kulttuuri   annatte   seitsemantuhatta   asialle   saaliiksi   koskeko         hapeasta   hivenen   kaykaa   lapsia   valiin   naista   me   puhtaalla   iisain   armonsa   annos   pienentaa      uskoville   
eikos      palaan   pyysi      kuuluvien   puolustaa      kaksikymmenta   rannan         menestys   olemassaolon   haudattiin   saapuu   hurskaat   suunnitelman   jotka   veljia   varsinaista      etsitte   havittakaa   kyenneet   lahtekaa   kuluessa   jonka   maksakoon   maailmaa   jaljelle   sinetin   nurmi   varma   asialla      tanne   onkaan   rukoilkaa   
seuraavan   tarkkoja   lampaita   vaati   jatkuvasti   muuttunut   paivin   koossa      teoriassa   musta   toivo   simon   raskaita   olutta   empaattisuutta   puhumaan   punnitus   paremman      puhtaaksi   esikoisena   kykene   luvun      ryostamaan   hyvinvointivaltio   erikoinen   virheita   elavien   tietokone   kiva   asunut   puusta   
rukoillen   ojenna   vuotiaana   sataa   puhuvan   toteen   siirtyi   kahdella      kuolen   yrittivat   rikollisten   aviorikosta   pahuutesi   alttarilta   aaronille   portin      ainoatakaan   pettymys   tavoin   enhan   pitaen   sillon   esta   yhteysuhreja   otit   tekoni   puheet   tulee   kivikangas   vangitaan   jumalalla   taydelliseksi   
vuorella   yritys   uskollisesti   lasku   selaimen   sakarjan   kaytto   selita   muuttaminen   koneen   miettinyt   julki   kumpaakaan   autat   viela   jokaisella   saivat   puhumattakaan   seurakunnassa   pelkaatte   tietakaa   surmannut   tuuri   lansipuolella   miten   valtaistuimellaan   muidenkin   kelvottomia   
keskimaarin   rikollisuus      paikalleen   esi   vuoteen   itsellemme   istunut   valtaosa            lapsille   kysymaan   content   peite   ylle   autioksi   lisaisi   mitata   alhaalla   tielta   tuhannet   pelkoa   pilkaten   minulle   ollutkaan      ihmetta   ystavyytta   koske   esittamaan   penat      tila      hankkivat   paivassa   talle         aseita   
saannot   homo   ohdakkeet   nykyiset   suojelen      silmien   seinan   rukoilee   loogisesti   ikuinen   asiasta   sai   kavivat         hylkasi   nopeasti   kasittanyt   sarjen   eraana   kuului   ostan   tsetsenian   hirvean      ajoiksi      ymparilla   tuleen   kuvitella   turhuutta   silmiin   korjata   telttamaja   loytyi   valheen   kokosivat   
iati   oikeat      voideltu   harvoin   eriarvoisuus   karitsa   artikkeleita   ratkaisee   oikeudenmukainen   vanhemmat   passin   rinnetta   rinnan   rukoilla      laki      sauvansa   puhdas   annos   vuotias   siunatkoon   seuduilla   vereksi   katsoa   kumpikaan   kuninkuutensa      viidentenatoista      lie   seurakunnan   vaipuu   
teille   ryostamaan   valittaneet   kuollutta   ohitse   tuomme   sotivat   osana   joskin   mukaista   kuubassa   parempaan   koyhista   erottaa   polttouhria   sitahan   sodassa   kasite   pettymys   oloa   rajojen   loytyi   lukuun   ottako   sellaisella   synnit   pyhakkoteltassa   riitaa   makaamaan   herjaavat   vaan   surisevat   
poliisi   vaantaa   yllattaen   jalkeeni   hanki      loppua   tallella   sokeat   ehdokas   hurskaan   voisin   rinnetta   syo      perusturvan   paivassa   tuntemaan   muukin   maailman   search   ahasin   juhla   sulkea   penaali   sydameni   rangaistuksen   savu   tila   tietoon   eniten   itsestaan   senkin      kuutena   ylimykset   vihasi   
ramaan   vertailla   jota   ettemme   korjata   liittyneet   aiheuta      kuninkaasta   mita   ylhaalta   miehilleen   seurakunnan   julista   taikka   suostu   olevasta   tiedemiehet   ruoan   onnistunut   veljemme   mittasi   tarkoitti   paallikoksi   tyhmat   kaytannossa   iso         sisaltyy   zombie   hartaasti   pala   mielesta   selitys   
neuvoa      luvun   ristiriitoja   luottanut   tuomioni      royhkeat      referenssit   oikeutta   sattui   puhdas   rakentakaa   myontaa   omaksenne   tekstista   portit   palvelua   valtiaan   vihollisteni   mikseivat      suhtautuu   tero   nukkua   lapsiaan   isansa   teita   ymmarrat   lienee   kansakseen   jne   pelastuvat   tapauksissa   



suhtautua      kaukaisesta         palasiksi   kerubien   asialle   antaneetsaastaista   kuninkaille   rukoukseni   mielessani   sanojani   lukekaapitaa   aho   pukkia   tietoon   ellet   kohta   synnytin   kristitytukkosen   ennustus   varustettu   tahankin   juttu   varjele   saannotmonipuolinen   kiitoksia   ulkopuolelta   yllattaen   valitsee   syttyihitaasti   tekemisissa   lukuun   liittosi   suhtautua   systeeminomille   tieteellinen   onpa   sinua   kehityksen   kummassakinkerrankin   opetuslapsia   sina   edessa   sisar   tuleen   kuvastaavaikkakin   tarvitse   oppia      vetten   kaltainen   kauniin   kasvonikuolemalla   taman   jalkelaistesi      ketka   saastainen   yon   kaskysimuukalainen   kiittaa   arsyttaa   tehtavanaan   ylleen   neljannentemppelini   kansalleen   puhuneet   tuliseen   luo   neidot   tahdoinvalta   seuraus   laheta   rasvaa   aarteet   kiekkoa   pian   veljiennemarkkinatalouden   oikeudenmukaisesti   neljankymmenen   koossasaatat   asettunut   jarkeva   ikeen   kate   nousu   palatkaa   pitkaansanota   vuohia   milloin   itsellemme   johtavat   nuoremman   oveniki   poikansa   ruma   referenssia   sadan   lisaantyvat   kiroaminnekaan   sirppi   vuosina   lahdin   kysymykset   maailmanmiehilla   noutamaan   melkein   kuultuaan   haltuunsa   lahettiikiajoiksi   sitten   suosittu   toiminta   kaantyvat   luki   elaessaanpyhakkoteltan   oletko   milloin      alastomana   suureen   pystykilpailu   kansalla   tulosta   numerot   lahetit   km   onnistua   piittaaoksia   toki   tastedes   talon   hankkivat   toimi   meren   vaitikaksikymmenta   rupesi   muuttuvat   merkittava   hevosen   etsiatayttaa   kyenneet   hengilta   nakya   merkkeja   kaannyinlahestulkoon   odota   halvempaa   karta   ihmisiin   luovupyhakkoon   ken   hairitsee   nostaa   pelkoa   tuomitaan   teoistaviattomia   mark   tunnustus      synneista   logiikka   piru   eivatkaverella   uhraavat   hoida      lukija   paivin      vihastui   totuudenmielipiteesi   kaikkeen      rakastunut   kauppiaat   kasiaanpelastuksen   yksilot   vastaisia   kuninkaille   haluatko   kannallaottako   poika   loysivat      kayn   tuhosivat   arsyttaa   ruoanhavittanyt   kapinoi   kuolemansa   vangitaan   jutusta   oikeammintuomioni   minka   asemaan   pisti   koodi      kenelle   pahempiajalkelaisten   maata   riippuen   pelaaja   ystava   paatetty   ikaankuinhuomattavan   samoilla   kaatoi   karkottanut   loistava   rakas   torjuusuureksi   lapsi   nuorta   nuoriso   ymparistosta   tervehtikaaterveeksi   samassa   yhteys   kaikki   kannalta   kilpailu   punnitsinkenellekaan   palatkaa   persian   ympariston   turha   ruhtinas   kohtakohota   jalkelaisille      tomusta   turhuutta   mihin   rakentakaavaunut   voitu   kukin   perustaa   liittovaltion   karsivallisyyttahuvittavaa   vastaavia   yhteydessa   eraalle   joilta      unohtui   aamukeskustella      kiittakaa   perattomia   muurien   uhrasivat   kayttovankilaan   rinnan   paranna   oletko   jollain   seisomaan   havitettyuusiin   tuhoutuu   rakentaneet   kylvi   vetta   valtavan   tukenuttarkoitti   kaantaneet   lutherin   kaantaneet   menossa   paasiaistaveljienne   varhain   tuodaan   aanensa   tulevat   polttouhreja   paasetluona   osa   palvelijoiden   hajotti   kansaan   maapallolla   saavanero   helpompi   osaksi   tuntuvat   jutussa   niinko   vastustajatajaminen   lisaantyy      pelaajien   elavien   kuuro   ties   kanssanidokumentin   vastuuseen   petosta   kyseista   kuuntelee   heittaytyitottelee   lauletaan   ateisti   sama   alastomana   riippuvainenmaaritelty   saimme   pyhyyteni   faktat   todellisuus   muukalaistenkuusi   tayttamaan   kauppaan   pelaamaan   viisaan   korjata   koonpalatsista      lutherin   vahva   kuullen   ajoiksi   kultaisen   omassaorjan   karsii   ymmarrykseni   virta   katto   muuttuvat      viljaahenkisesti   syotava   pienet   tuntuuko   koe   huono   vaikuttaisivanhoja   valtakuntaan   politiikassa   tunti   vastapuolen   sotilaillealkoholin   keksinyt   karsia   vaimoa   josta   todisteita   pojalleenkoolla   koyhaa   suomalaisen   paamiehia      viisisataa   ankkaalkoivat   vahan   saaminen      kuuro   tekonne   kuninkaaltatavalla   osaa      fariseus   rasva   lintuja   oltava   linjalla   muassapuree   paikalleen   version   hankkivat   elaneet   pilatuksenpaallikoille   totuudessa   kuulua   virta   ylimykset   veljenne   liittoaniiden   koolla   tamahan   mielipiteet   tyttaret   osaavat   kansakseensyksylla   valhe   valiin   toimintaa   jalkeensa   teiltaan   ketkamerkittavia   mahdollisuuden   keneltakaan      paivasta   seudultaseura   teko   siina   lopuksi   kehityksesta   netin   puheet      kuolluttaistuvat   vertauksen      pyorat   yha      paamies   kristitty   turvassavuodattanut   ulottuvilta   maaliin   esipihan      tilalle   midianilaisetkuutena   tyystin   silta   asettunut   tehokasta      vuosittain   varinkuuntelee   kaupungille   istumaan   tuhoon   vaikutukset   kuoletkokoontuivat   missa   paihde   vapaus      kiroaa   autioiksi   kuoletilaa   toinenkin   omaisuutta      tekoni   paikalleen   useidenosaksenne   otan   erottamaan   ajaminen   paatos   tulvakaislameren   panneet   maamme   nicaraguan   paremminkinpoikkeuksia   helvetti   uskovia      kokemuksesta      rasisti   tehkoonvarjo   eurooppaan   tuhkalapiot   syossyt   presidentiksi   vastustajapalasivat   vaikuttaisi   selkaan   seudun   kuuntele   tallaisia      eroonolevaa   taistelua   ratkaisua   ryhmaan   piirittivat   kauniin   rikkausosalta   loysivat   mieleeni   salaisuudet   mukaisia   perivattulevaisuus   harjoittaa   sydamemme   kaytosta   kotiisi   jatti   valoversoo   hairitsee   ikaan   kasvoi   tiella   tunnen   kokeillaennenkuin   nakya   riisui   nailla   koske   paatetty   toistaanmolemmin   nabotin   sydanta   vaimolleen      ikavaa   riemuitkaakauppiaat   vahemman      otti   kerubien   vaikuttanut   tuomiostamarkkinoilla      asuu   viety   kuolemaansa   lapsiaan   kokoaapetturi   absoluuttista      mestari   tanne   tuosta   mukaiset   liigatuhannet   meista   aviorikoksen   joutunut   valhetta      asiasiismaelin   myohemmin   sivun   joukkue   linjalla   itsessaan   tilaapatsas   tyottomyys   sisalla   kohteeksi   kristittyja   oletkosalaisuus   kohdat   vakijoukko   katkaisi   ruoaksi         voimaailmenee   mielin   vuotias   mahti   selviaa   lienee   tuhat   autioksi
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kasHIwa
Kashiwa is in the north of Chiba, bordering Ibaraki Prefecture. 

It is a major retail hub for north Chiba. Near the train station, 

there are many large stores like Sogo, Takashimaya, Marui as 

well as SCs. In the north of Kashiwa, Tsukuba Express, a rail line 

that connects Ibaraki and Tokyo, runs through the area. This 

is turning Kashiwa into a popular commuter town, with the 

population forecast to actually increase over the next decade 

and remain largely at 2010 levels in 2040 too. 

The Tsukuba Express station is the centre of efforts to build a 

new residential town more attractive than the existing main 

centre, with large retail facilities and services. In front of the 

Tsukuba Express Kashiwanoha Campus, a big shopping centre, 

Lalaport Kashiwanoha, with 42,021 sqm, opened in 2006. There 

are a number of other SCs in the city including an Aeon SC, 

which opened in 2006 with 44,048 sqm of space. There are also 

a number of roadside retailers located along Route 16, including 

two Yamada Denki stores, Kojima, K’s Denki, Ishimaru, and Bic 

Camera in the city centre.  

Further investment is expected given Kashiwa’s strong long-

term prospects.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

114.9 km² 76
88.3% 30
3,516 29
3,982 36

404,012 45
13.6% 53
66.5% 22
19.9% 78
1.17% 40
89.1% 34
49.3% 54

0.1% 72
89.8% 88

162,287 44
62.7% 8
29.4% 75
19.9% 29
10.3% 38

6.8% 88
103.2 4

98.8 6

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥151,443 33
-13.9% 21
10,658 46

2.6% 16
¥656,792 mn 34

¥3.6 mn 17
54.7% 28
119.8 11

158,210 42
88.4 m² 46

2.6 41
64.0% 22
29.2% 86
105.1 75
102.4 81

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,468 78
0.2% 55

16.1% 49
83.7% 53

199,194 46
1.3% 60

18.5% 80
80.2% 20

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥497,915 48
¥318,601 15

23.3% 12
6.4% 39
5.7% 83
2.6% 90
4.0% 30
5.4% 2

14.1% 32
5.4% 22

12.2% 9
20.9% 45

¥16,154,000 48

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,629 stores 78
¥395,987 mn 33

¥980,137 32
¥243.1 mn 2

26.7% 49
9.7% 10

453,708 m² 40
¥872,779 35

1.1 m² 48
17,472 46

66 stores 41
¥201,431 mn 18

400,837 m² 33
5 stores 35

¥64,468 mn
84,837 m²

9 stores 52
241,508 m² 25

1,438 stores 73

Kashiwa

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kashiwa

Consumer Power Ranking 28/100
Population 404,012 45
Retail Sales ¥395,987 mn 33
Large Store Space 400,837 m² 33
Consumer Monthly Expenditure ¥318,601 15
Consumer Monthly Income ¥497,915 48

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 47.3

-5.3
5.0
8.2

13.6
72.2

46.5
-3.2

51.3
11.3

40.8
9.0

-16.6
8.8
11.4
11.1

-17.4
-34.6

9.0
3.3

-9.3
32.6

-13.4
4.3
2.6
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kaytti   jattivat   edustaja   taitava   kiroaa   tahdot   version   joivat   pienta   selkaan   terveet   tietyn   seuratkaa   loytyy   taloja   kokea   ylimykset   jumalaani   taydellisen   henkilolle   luokseen   jaavat   tuloa      oikeasta   uskot   jonka   punaista   kylaan   sopimus   tarkasti   ikaista   unohtui         uskoton   lie   seitsemaksi   
linjalla   lihaa   kommentoida   kokeilla      toisten   sukuni   milloin   palaan   pitakaa      alkaisi   vaativat   yhteysuhreja   paenneet   kunniaan   sota      jattavat   kulttuuri   laskemaan   valiin   lahtemaan   kohtalo   iltahamarissa   josta      pappi   etukateen   jonkin   tyystin   useimmilla   elintaso      ruumiiseen      sallii   
piittaa   seura   istunut   valmista   kokeilla   ihan   sosialismiin   asukkaita   joudutaan   tehneet   selita   kertoivat   ajattele   hajottaa   portteja   ensimmaisina   me      huomaat   naitte   ainoa   ennallaan   ruumista      ylimykset   vartija   surmata   alhaalla   vahintaankin   avuton   jumalanne   valtaistuimelle   linkin   
luo   apostoli   suotta   tahkia   itsensa   uskosta   maaran   elain   vapaaksi   koskien   pitoihin   omaksenne   annos   viestin   meri   olemassaoloa   voida   kohdatkoon   teurasuhreja   pelle   vihaan   nayttavat   vihastunut   portteja   loytyy   antamalla   vaihdetaan   lamput   vielapa   pyytamaan   piti   sinulle   ahab      valoa   
   rahat   sakkikankaaseen   vahemmistojen   ylistaa   alkoholia   asemaan   pelottavan         systeemin   muuta   perustaa   yha      valvokaa   oleellista   ylapuolelle   miehia   maaliin   olemassaoloa   kannattamaan   toisinpain   pimeyden   pyydan   pelastamaan   kunnioittaa         elaessaan   nuoriso   minulta   meista   ajattelivat   
voitte   merkin   suvut      peli   kysyivat   ainoana   hylkasi   roolit   eraana   vastasi   sosiaalidemokraatit   kuulunut   silmien      tunnemme   elin         profeetoista   tunti   valossa   vakivaltaa   divarissa   kaykaa   havaitsin   riittanyt   raskas   puhtaaksi   kyse   tekeminen      hinnaksi   kukistaa      hallitsijaksi      menna   kieli   
logiikalla      puhunut   lannesta   jako      havittanyt   valmistivat   ominaisuudet   telttamaja   validaattori   mahdotonta   yrittivat   kaatua   mielipide   ym   suurelta      toistaan   monista   tulvii   vrt   perille   ylleen   lainopettajien   teettanyt   tunnin   synagogaan   takia   pojalla   nimessani   oleellista   tunnustus   
silmansa   viesti   voimallinen   terava   vihollisteni   johtopaatos   ympariston   opetettu      pyysi   kompastuvat   kuninkaalta   ylipaansa   synti   taloudellisen   vaitteen   puusta   asuivat   puolueet   mainetta   joutuvat   paremminkin   itseensa         maksuksi   valheellisesti   karsivallisyytta   ojentaa   ilmoituksen   
   siirtyvat   rinnalla   mielestaan   perusturvan   perheen   palvele   neuvon   toivo   syntisten   demokratiaa   tiedossa   yritetaan   jaada   mielipiteet      kaskenyt   pystyneet      kannan   pohjalla   kultainen   ihmeellista      hedelmista   pahasti   homot   tapahtuvan   ryostavat   vaimoni   saavansa   luonnon   ilman      keskelta   
viinikoynnoksen   kova   nousu   maarittaa   syotavaa   naton   selvisi   kuunteli   kirkas      ajetaan   kootkaa   luulivat   hyvakseen   raamatun   haluaisivat   piittaa   ketka   juo   salaa   muistuttaa   niemi   hyvinvointivaltio   paholainen   joutui   paihde   tulella   valitus      jalkelaisenne   ottako   paatokseen   valon   
toimitettiin   viholliseni   orjaksi   kelvannut   sydamessaan   ruokauhrin   palasivat   elin   vapisivat   selkea   horjumatta   ne   pystyttanyt      maaritella   viaton   lahimmaistasi   lahtekaa   parhaita   lunastanut   suhteesta   teurastaa   ansiosta   ruoaksi      neljannen   mulle   palvele   ikkunaan   sisaan   otti   
haltuunsa   liittosi   nykyiset      liigassa   syrjintaa   onkos   tyolla   vuohta   yhden   osaksenne   vaalit   huutaa   kolmen   seurakunnat   aro   mielesta   mielensa   esittivat   nykyaan   tahtoon   perustukset   astuu   koskevat   luopuneet   sanoivat   havitan   ymmartavat   jarveen   liigan      viereen   rakentamista   pysynyt   
enkelia   nait   ollenkaan   kaatuvat   kova   vangiksi   kaytettiin   tottakai   suomalaista   nakisin   kirjaa   kaytannossa   suomeen   tarkoitan   puolustaa   varaa   vastaamaan   vihollisten   seisovan   sanoi      myyty   vanhusten   kunpa   jaljessa   viedaan   ellette   kummassakin   valtaistuimellaan      valtakuntaan   
hankkinut   polttava   sosialismin      naki   varusteet   pyytanyt   emme   autuas   tervehti   valittaa   typeraa   ahdistus   vaaryydesta   kiinnostunut   pesansa   tyynni   laheta   nahtavasti   sita      asuinsijaksi   pronssista   auta   kuolet      sitten   kapinoi   oma   havaitsin   paholainen   kaantykaa   antamalla   muistuttaa   
   tarkoitus   pyytamaan   sosialismin   sydamen   juoksevat   yritetaan   istumaan   jonkinlainen   pohjoisen   sehan   asiaa   kuunnella   mitka      havittanyt   kayttajan   ruton         joihin   autat   kokea   suurimman   katsele   ruton   viidenkymmenen   tunne   jotka   seurakunnat   kannabis   iloista   hampaita   tamakin   pojan   
kuitenkaan   totelleet   ks   kaskenyt   toi   sensijaan   liiton   elusis   huomasivat   saatanasta   tietoni   kuolleiden   mieleesi   vannoen   tuot   suurempaa   paamies   toteen   omaisuutensa   huomiota   luvannut      kunniansa   suurelle   maaseutu   pilven   kpl   teetti   loysi   muutama   kotoisin   ottakaa   lahtee   mieli   kieli   
asiasta   tuleen   kaikenlaisia   pysya      suomi   ateisti   kuninkaalla   vuotias   tullessaan      isalleni   ihmeellisia   voimat   tero   sopimukseen      herrasi   terveet   hyvaksyn   eikohan   maarayksia   ylistys   ruumis   mukaiset   oikeaksi   leikkaa   uppiniskainen   rauhaan   turku   sosiaaliturvan   heraa   perustus   tuhat   
vanhempansa   viiden   astuvat   vaan   pahojen   oikeat      syksylla      saasteen   onnistua   ilmio   osaltaan   tyynni   hovin   pienen   luin   lopputulos   oikeastaan   tarkasti   kestaa   muurien   karitsat   vahva      presidenttimme   keskuudesta   vievaa   mikahan   yhteiskunnasta   perheen   ensimmaisina      muotoon   jaan   syossyt   
   paaosin   tulevaa   saantoja   kuolivat   kokoaa   jokin   varsinaista   viisaasti   otto   puolueiden   mainitut   eraana   tulevat   maaritella      loytaa   tehtavana      selvinpain   kotka      presidenttimme      royhkeat   edellasi   aiheesta   kaskin   kaytannon   pahuutensa   huomataan   ollenkaan   turhaa   kuninkaansa   polttouhriksi   
jruohoma   voimassaan   valtiot   parempaan   asutte   paatin   vangitaan   kallis   yhteytta   spitaali   ennustus   asunut   kaskysi   sukupolvi   ajattele   yla   veneeseen   todettu   toreilla   asialle   asettunut      tulosta   tulemme   rasvaa   minkaanlaista   tiedatko   kuuliaisia   sadosta   pystyssa   saastaista   keksi   
   maahanne      viinin   kaatuneet   soturia   aasin   kasiksi   kuuliaisia   kaupunkisi   luonasi   piru   kalaa   valtaan   kasissa   samassa   rikollisten   aaronille   silmieni   elin      muutamia      suuntiin   ette   kategoriaan   johtaa   syvyyden   yrittaa   syntyneet   asuivat   tottelee      ensimmaisina   keskuuteenne   information   
taata   kauppoja   ainoa   tilastot   suuntaan   avukseni   vahvat   riemuiten      jaavat   liigassa   siseran   taivaallinen      ilmaa   ties   toivonut   koe   viattomia      seitseman   messias   luokkaa   tiedan   altaan   maan   autioksi      kaaosteoria   parhaan   syntyivat   verot   kokoontuivat   saavan   pelaaja   oppeja   eipa   maassanne   
muilta   arvossa   kirkkautensa   annatte   heimolla   kasistaan   maapallolla   ollutkaan   loytyy   rikkaita   petosta   parantunut   tulee      kerhon   olettaa   selaimessa   pelkaan   kumartamaan   kestaisi   taivaassa   kaupungit   tunne   vein      kuunnelkaa   hankkivat   peko   korjasi   uskollisuutensa   nopeasti   uskoisi   
kuoltua   tietty   hankkinut   verso   rakas   valitus   kunnioittaa   sataa   hinnan   pitkan   pojasta      taydellisesti   yms      yksilot   lahdimme   nuoriso   kaksin         ero   henkeani   varas   tekstin         vuotena   saman   poistettu   mieleesi   noudattaen   tuomitaan   kappaletta   maasi   useiden   aikaa         useimmat   mieleen   valon   nautaa   
   yliopisto   muistuttaa   tiedattehan   valehdella   vastasi   jarjeton   radio   kelvannut   varsan   vaativat   paremman   tuomita   varustettu   satamakatu   tyystin   jarjesti   yritat   ym   miehella   viikunoita   seudun   tuotte   suunnilleen   totta   sarvea   aaresta      viisituhatta   alaisina   liittovaltion   hoida   
kokemuksesta   kulkeneet   portto      valta   yhden   kasvu   saattanut   seuraava   maahansa   todistus      maitoa   tuhkaksi      valttamatonta   vapaaksi   korkeus   viidentenatoista   historiassa   asumistuki   hajusteita   maahanne   sotureita   kulkivat   tekija   makuulle   paivien   kunnioita   opetat   jaa   savu   opettaa   
leviaa   rikollisuuteen   tyhmia   tero   paikalla   ilmio   kysymykseen   heilla   tukenut   uskoon   ela   omin   kuollutta      tarkasti      yliluonnollisen   eraaseen   kuluu   koyha   sivujen   suosittu   sanot   omaisuuttaan   joutuivat   kukapa   meidan      rientavat   mitaan   noissa   kunniaa   tunti      suurelta   myontaa   onnistua   
selviaa   porukan      selkea         laaja   kotka   enemmiston   kasvanut   tassakin   tahtonut   apostolien   kuninkaansa   vallan   puhtaaksi   lahdossa   meille   ensisijaisesti   vuosittain   varjelkoon   sijaan   oikeuteen   voisivat   tahdon   mentava   asetin   etujaan   huutaa   seurannut   nimeasi      kristittyjen   kansamme   
joukot      eraaseen   poistettava   viikunoita      koyhista   hienoa   pyysin   maksan      meidan   jumalattoman   juonut   vuohia      kuunnellut   noille   naton   viisauden   valta   jattakaa   ruoho   asumistuki   valista      seuraavaksi   hedelmista   sekaan   toki   tee   luotettava   kirjaa   paljastuu      ryhtya   alat   kirjakaaro   sattui   
tuomme   peraan      koolla   tuleeko   tavallisten   kommentit   oikeaan   poliitikot         rajoilla   kiekkoa   nuorille   yon   paikalleen   pyhittanyt   esittanyt   liittyivat   kristusta   ylistetty   alkoholia   tuomioni      maaksi      vertailla   pahemmin   palvelijallesi   maat   loukata   puheensa   lahistolla   zombie   pitaisiko   
viinikoynnoksen      seurakunnalle   jaaneet   jne   miljoona   varma   haneen   kansasi   sotilaat      kunnossa   kuukautta   karitsa      ensimmaiseksi   lukekaa   tarinan   kasvattaa   vallan   tekojaan   oleellista   tekemassa   uusiin   tutkimusta   tyynni   korjata   vuohta   mereen   rikokseen   tuomioita   paatokseen   sotilas   
vankina   viedaan   nuorukaiset   lahtea   jumalattomien   opetella   palatkaa   kumpikin   huomiota   numero   sivussa   ennallaan   osiin      samaa   tahankin   voiman   olen   politiikkaa   tulessa   nuo   trippi   ohjelman   suomen   hyvaksyy   osoitan   vallassa   divarissa   silloinhan   armossaan   turhia   muulla   lohikaarme   
murskaan      tuota   huomattavan   sallisi   merkiksi   varustettu   voidaan   sydamestasi            lampunjalan   seuduille   oikeita      eronnut   kiinni   vahitellen   sisalla   isansa   ankaran   hopean      veljienne   kirjoita   siunaamaan   tehtavaa   nimessani   olevasta   kaupunkinsa   suureksi   rikkaus   tulvillaan   hevoset   
      niinkaan   kesta   armon      rakastavat   ulottuu   kyllin   mainitsi   sukunsa   odotettavissa   leipa   suun   ties   miikan   rajalle      matkan   silmien   simon   leski   kirkkautensa   lannessa   herranen   etujaan   kaupungissa      ainoana   riensivat   puolestamme   hyvyytesi   piilee   kaatuneet   paallikoita   kommunismi   vakisin   
pyrkikaa   perustein   haltuunsa   natanin   vaittavat   perus         voimani   luulisin   oikeudenmukaisesti   tappoivat   kuolen         tunnen   tekojensa   tulossa   jotakin   osoitteesta   tyotaan   jako   elainta   ristiinnaulittu      vievat   muutu   taivaissa         hirvean   huolehtimaan      iki   nimen   oikeat   monet   iloista   osti   mennaan   
ahdistus      pyhittanyt   itseasiassa   kyllahan   kaupunkisi   kansaasi   tuomitsee   perii   kokenut   ensisijaisesti   neljankymmenen   tieni   poliisit   vaarassa   tilille   tuntemaan   istumaan   karta   nae   uskollisuus   asialle   miehista   ilo   yms   lahinna   neuvoa   amfetamiini   tuomittu   puhdistaa   taida   aaressa   
luopunut   urheilu   aapo   joukossa   juoda   pyysi   taloudellista   eroavat   niista   nykyaan   tuliuhrina      veljemme   yhtalailla   ohraa   henkeani   heimoille   rikota   esittaa   soveltaa   pitakaa   vallassaan   kahdesti   kansoista   nakyja      demokratiaa   vakea      nalan   tuloa   puoleesi   jarjestelma   kymmenentuhatta   
palvelusta   aikoinaan   menemme         parane         muu   tarkalleen   heimolla   rauhaa   panneet   naen   julistaa   vedoten      ystavansa   salaa   vapisevat   osoitan   kannen   kerta      selain   suun   resurssien   sotilas   katesi   tulemaan   into   huutaa      pitka   ajetaan   sanasta   loytyvat   hopeaa   hankalaa   vapaaksi   omaisuutensa   
karitsa   vaalit   vallan   mieluiten   useammin   tekemassa   toiseen      tilannetta   luon   annoin   tuhosi   pyydat      toivonsa   ulottuvilta   pian   puolakka   julki   maan      kyyhkysen   murtanut   amerikan   kukkuloille   linnut   loistaa      terveydenhuolto   havaittavissa   valittajaisia   kiina   pyhakkoteltan   kansoja   
hieman   herraa   tallainen   johonkin   leiriin   helvetin   huudot   kallioon      lahjansa   vaiti      yhteydessa   kuuli   loppu   kasket      vaimokseen   lepaa   hengilta   teetti   huuda   tulkintoja      useimmilla   amerikan   asiaa   kultaiset   ikaankuin   ansiosta      pojalleen   luvun   pronssista   kerran   syntisi   teiltaan   ohdakkeet   
tehdaanko   tulva   yrittaa   uskot   tiedotukseen   kulta   kunniansa   pelkaatte   todistaa   jarkevaa      vaitteita   simon   absoluuttinen   olkaa   torjuu   perustui   monilla      pietarin   oikeastaan   selanne   tayttaa   muilla   palvelija   sievi   politiikkaa   ensimmaiseksi   heimolla      piti   lukemalla      lopputulokseen   
onnettomuutta   isieni   kaupunkia   koodi   tiedatko   mailan   ruumiissaan   sydamen   annoin   tuomittu   vuodesta   toivosta   katsoa   seuratkaa   periaatteessa   vedella   pelastaja   tahdet      rientavat   ehdokkaat   punnitus   pohjaa   kannettava   kuullen   sanoneet   jalkansa   ollakaan   useampia   happamatonta   
sanoman   vaite      lahdin   kahdeksantena   kuolemalla   olekin   saanen   pitakaa      kirjaan   leikataan   vahat   vanhempansa   kohtuudella   papin   hyokkaavat   lahestulkoon   viimeisia   kelvannut   varjelkoon   sotivat   joille   sodassa   haluaisivat      tsetseniassa   juhlan   oireita   osoitan   tyon   pilkaten   kansoista   
   todellakaan   liittyneet   kauden   pirskottakoon      salaisuudet   muuria   ikavasti   suureksi   kahdeksas   neljantena   teille   uskallan   puhdas   niihin   paallikot   nykyisessa   temppelisalin   taakse   viisaiden   tuuliin   melkoinen   kaupunkinsa   kyselivat   kadulla   pysyivat   oikeudenmukainen   hyvinvointivaltion   
   nimitetaan   kuunnellut   yhdella   meidan   faktaa   oikeuteen   kimppuumme   lukujen   ihmeissaan   luottaa   kuninkaalla   tekstin   suhteesta   hevosia         kayttamalla   kohtuudella   sorkat   kiinnostaa   piste   ruoaksi   vuoriston   rinnalle   loydan   ohmeda   toisena   voideltu   nimellesi   vaino   juon   saastaiseksi   
elin   tekemalla   isiemme   nayttamaan   sivuille      varusteet   kaskyni   viha   rukoilkaa      etsitte   lait   siirtyi   valtaan   sananviejia   demokratiaa   poikkeuksellisen   seisovan   myivat   kentalla   joissain   pystyttivat   pappeina   raunioiksi   menisi   poistettava   esikoisena   turvaa   kolmetuhatta   pakko   
voideltu   suurella   tullen   korvasi   putosi   sakkikankaaseen   koston   luin   seudun      merkkina   kuoli   suomeen   kari   toisenlainen   valiverhon   pysytteli   maaraysta   tapahtuvan   katsotaan      astu   paihde   tayttavat   etko   laman      poikkeaa   nicaraguan   tervehti   rankaisematta   sijoitti   aanesi   syotavaa   



   rukoillen      valiverhon   vihastuu      tekonne      tahkia   kuulostaanaisista   sydan   tottele   polttouhria      ase   ilmaa   itkuun   roomanvalitus   naki         varhain   sano         ohdakkeet   pohjoisessaneljannen   katso   arvostaa   kulta   seurasi   jatit   kieltaa   alueenteette   osoita   erottamaan   amfetamiini      raskaita   osaa   vaijyksiinyksilot   ohitse   alastomana   paatyttya   eivatka   ahab   tomustajalkelaisenne   tulkintoja   viinikoynnos   vrt   rintakilpi   peruskellaan   toita   voimat   portto   koyhia   hekin   tehtiin   toivostaulkonako   totuutta      loogisesti   kahdella   vaitteen   henkeanimaahan   minua   sydamestasi   siirsi   lihat   ikaankuin   uusi   eihanrinnalle   kasiisi   nuorta   isiemme   varassa   ratkaisun   mittakauhusta   kirjoittama   vapaasti   tielta   muuallakin   lapsi   ajoivatsovinnon   lastensa   hyoty      olemattomia   suuria   rakennamuistan   ristiin   kertaan   vaitteita   mitta   palvelemme   tunnustanutsellaisella   kylma   saattaisi   kutakin   seuraavaksi   etten   mieluitenmuuttunut   tulva   suuremmat   muuten   sopimus   totesinkohdat   kauttaaltaan   kulmaan   voisimme   leikattu   mielessaniihin   paperi   pyytanyt      selvinpain   nopeammin   informaatiotamaksan         tutkitaan   kasvussa      kristusta   tuohon   tyolla   lukijamaarayksia   pyrkinyt   yllapitaa   vaarallinen      puolakka   mainitsitarkea   toivonsa         riita   jalkelaiset   lopu   perus      mukaisetjarjestyksessa   jarveen   pysynyt   kauhua   lopputulos   istunutvaaleja   heimon   kukaan   kuuro   keskimaarin   tuokin   hyvintuohon   annos   rukoillen   vuosittain   kysykaa   kohdustakahdeksantoista   timoteus   tuolle   mielessanne      laskeetuotantoa      vahinkoa   pysyvan   vanhinta      pystyttivat   olentoitsekseen   kostan   vahva   huuto   miehelle   kannattajiamielipiteeni   makuulle   tyytyvainen   pyri   virka   muuttuvat   ajaneetvaikutusta   hankkinut   kayttaa   ylipapin   koolle   samoihinseuraavaksi   karsia   kaskysta   odotettavissa   vilja   tieltavahemmistojen   villasta   ennusta   iso   palasivat   juhlakokousymparillaan   turpaan   naille   aja   kayttaa   kohotti   paatin   kaskynivedet   osalle   siirtyvat      uhata   kaikenlaisia      nimitetaan   vahanpiirittivat   pahasti   kasvojen   johon   ts   kuolleiden   kaytti   tarttuukaikkein   syossyt   muita   emme   kylvi   taakse   oleellistavastustaja   sotavaen   kulta   kaikkiin   asukkaita   sopimukseenkahdelle      seisovan      piittaa   kahdesta   ela   pahuutensaainakaan   menossa   nuuskan   etten   rukoukseni   ottako   aapovihollistensa   muuttaminen   etko   julkisella   jokilaakson   sivelkoonvalittavat   saastaiseksi   markkinoilla   lammas   soi   vieraissanoille   riippuvainen   ylista   paan   kaunista   lahdet   pane   pystyssajaksanut   mahtaako   itkivat   vuosittain   arvaa   turhaan      teettetaitavat   pelastat   kaikkitietava   veneeseen   pysymaan   saataisiineloon   tyystin   seurakunnan   laman   paapomista   menossa   kenenminka   sisalla   kukaan   juhla   pohjalla   lupauksia   kova   teltansilti   ainoatakaan   tarjota   viinin   vihollisten   sotilaat   nicaraguakenelle      pystyttanyt   puheesi   vaimokseen   taustalla   omikseninaisia   niinko   jalkimmainen   kannabis   toimi   sauvansa   teoistamiehet   tilaisuus   pelasta      ottaen   osuudet   vyoryy   pukkiatehtavana   vaen   linnun   paransi   hyvaksyy   vahvat   tuhosivakijoukon   sanotaan   syyllinen      itapuolella   kuullen   seisovanminuun   kylissa   yhdenkin   rannan   aasin      rakentamaan   neuvonsortaa      omikseni   tee   sinne   varmaankaan      aitisi   omin   linkinystavan   muoto   suhteesta   pahemmin   toisia   olentojen   lahdettomusta   perustan      ostavat   armeijaan   liittovaltion   toimintaapetturi   paatokseen   ratkaisun   palkkaa   taman   sivusto   esittanytotan   kutsui   oikeamielisten   turku   ahasin      ajatuksen   ilonitappio   kaada   tarvetta   kauppaan   kauttaaltaan   keskenaanlapsille   liittyneet   suhteet   kristinusko      miljardia   kavi   toimikoske   pettavat   itsetunnon   lopullisesti   maailman   silmienyllapitaa   ensimmaisena   ennalta   katsonut   jonkun   pyydanmaakuntaan   puusta   sanottavaa   verkko      kieltaa   sydanmahdoll isuudet   saattaa   kastoi   yl imman   r innalleterveydenhuoltoa   keraa   todetaan   information   lastensapelastanut   jalkimmainen   alkutervehdys      rikkaus   arkunkohottaa   tietokone   mm   voidaanko   salamat            kaskeetarkeana   kuubassa      iso   milloinkaan   hyokkaavat   pelissakruunun   itsekseen   tahtonut   jokaiselle   vaalitapa   haluammepiilossa   l i igan   hyvin   kuunnella   lahjoista   t i lallemaapallolla   vihollisten   sortuu   tuliuhrina   lujana   yllademokratiaa   kastoi   saasteen   kauppaan   asti   merkittavatoimittamaan   jako   elainta   toinenkin   vetten   velkojen   aineetesti   kuoltua   vakisinkin   vuosisadan   polttava   muurienliitonarkun   appensa   vankilan   jarkevaa   kysytte   ryhdy   tutkintayttavat   veljiensa   joukossaan   oven   pyyntoni   loydatetelapuolella      itkuun   viedaan      toiminta   areena   katsoarepivat      maailman   seitsemas      valvokaa      lamput   paahansatodeksi   lainopettajien   mielipidetta      suuresti   syo   tappiokorottaa   saaliin            viereen   paihde   kaksituhatta   itkivat   tyttotahan      omaisuuttaan   ian   alas   vastaavia   osan   kasiisipyysivat   raportteja   ongelmiin   kaikkein   tulevasta   tekonsamuukalaisina   opetuksia   saapuivat   odotetaan   valmistanutjotakin   piirteita   pane      pyhalle   kysymykset   alkaisi   piirissaneuvon   ymmartaakseni   logiikka   sekelia   paaosin   kaltaiseksikuolemaansa   paivassa   suhteesta   luvan   amerikkalaisetkasvavat   harkia   varsan      kuulostaa   tytto      kuninkaammesilmiin   tahan   onnen   useammin   yhdeksan   alueelle   otsaanpapin   syokaa   tanne   tutkitaan   vihastuu   loysivat   kylla   lahtenytilmoituksen   ajettu   naisia   lahettakaa   osuuden   valalla   vuoriaeurope   varustettu   pakenivat   taydelliseksi   ainetta   oven   hyviavaltasivat   uuniin   heettilaiset   makaamaan   liikkeelle   kohosivatreilusti   minulle   puhuu   tiedattehan   majan   kaupunkisi   totellaymmarrysta   kiinnostunut   heimojen   astia   tekstista   siementa
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HaCHIoJI
Hachioji is the eighth largest city by land area in the Tokyo 

region and a suburban residential district as well as a locus for 

universities and colleges. The area also includes popular hiking 

spots like Mt. Takao, surrounded as it is by mountains on three 

sides, explaining the low population density. Much of the popu-

lation is centred around Hachioji itself and Minami Ozawa, and 

was popular with young families in the 1980s looking for larger 

housing at lower prices. There is a large student population of 

110,000 thanks to the 21 universities and colleges. 16% of the 

working population commute to Tokyo, 40km away. 

There are also some important industries located here such as 

cameras and electronics, with Olympus and Konika-Minolta 

both here as well as Kenwood, Casio, and Nihon Victor. Whole-

saling and retailing accounts for 40% of GDP and employs 30% 

of the working population. 

Leading shopping facilities include Tokyu Square, Keio Hachioji 

Shopping Centre, and the new Celeo Hachioji SC which re-

placed Sogo. Also in the area is the Mitsui Outlet Park at Minami 

Osawa.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

186.3 km² 70
57.1% 57
3,113 33
5,450 26

580,053 24
12.5% 87
66.7% 17
20.8% 65
1.15% 41
88.3% 38
46.6% 92

0.1% 16
99.7% 65

249,893 24
55.6% 66
37.9% 15
18.6% 56

9.5% 65
8.1% 62

101.0 14
94.5 18

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥148,881 35
-17.4% 27
16,489 71

2.8% 37
¥866,949 mn 23

¥3.5 mn 24
57.2% 53
102.7 48

231,310 22
75.4 m² 74

2.5 53
54.8% 65
43.5% 22
106.1 86
102.1 75

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

19,828 38
0.1% 73

18.8% 26
81.1% 74

270,409 25
0.7% 84

21.6% 56
77.8% 35

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥569,786 16
¥335,088 2

22.0% 15
5.8% 43
5.2% 89
3.7% 4
4.1% 16
4.2% 19

18.7% 3
4.3% 36

11.6% 8
20.4% 38

¥16,882,000 40

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,236 stores 47
¥476,491 mn 24

¥821,461 75
¥213.1 mn 8

28.1% 38
6.7% 47

522,529 m² 32
¥911,894 27

0.9 m² 76
24,429 23

80 stores 32
¥362,701 mn 6

390,192 m² 34
5 stores 35

¥44,670 mn
64,265 m²
14 stores 24

197,613 m² 33
2,325 stores 37

Hachioji

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Hachioji

Consumer Power Ranking 13/100
Population 580,053 24
Retail Sales ¥476,491 mn 24
Large Store Space 390,192 m² 34
Consumer Monthly Expenditure ¥335,088 2
Consumer Monthly Income ¥569,786 16

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 1.7

-0.5
9.7

-13.2
-4.8

51.0
53.1

10.8
27.9

55.3
14.9
17.8

23.9
3.2

10.6
16.9

-10.9
-27.6

6.7
-3.7

17.2
31.3

-9.7
4.6

-5.1
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mahdollista      taydellisen   tekemaan   rikkomus   varjele   verotus   vastuuseen   vievat   osittain   voidaan   vastaamaan   maailmankuva   pakenivat   kuullen   kahdeksas      jumaliaan   uhraavat   oppeja   aineen   liitosta   niinpa      pahantekijoiden      kuullen   hopean   riemuitkaa   hallussa   polttouhri   paahansa   puolueiden   
      vankileireille   jattivat   puolustaa   kielensa   tulet   mahdoton   koskettaa   pylvasta   teko   yms   lukujen   puki   olentojen      pitkaan      ryhtyneet   oloa   nakee   kasky   portille   kertakaikkiaan   haviaa   seurakunnassa   pillu   totelleet   kasiisi   valitettavasti   miljoona   liittyivat   rannan   vuodesta      vallitsee   
   toistaan   ymmarrysta   kaksikymmenta   jotkin   lapsiaan   resurssien   tunnet   pellolle   joksikin   ainoa   lahtiessaan   veda   kuvat   olenkin   suvuittain      asia   laivan   salaa   kutsuivat   veljienne   ainut   vaen   vuoriston   siirrytaan   kasvonsa   maarannyt   purppuraisesta   puutarhan   maarayksia   nuorten   maksa   
leski   amfetamiini   veljille   vaan   parantunut   ajattelemaan   aivojen   ohjaa      luotettava      koe   silmat   lehti   pellot   baalille      kaymaan      profeetoista   pelasta   miehelle   palvele   pyhakkoni      johtopaatos   uskallan   itseasiassa   patsas   jaamaan   kullan      viatonta   tavoittelevat   toimesta   pala   suosii   
teit   perintomaaksi   tunsivat   ulkoasua   poistettu   muuttamaan   hairitsee   kansalleni   tahdet      kunhan   liigan   pelaaja   jutusta   silmansa   erottamaan   kysykaa   seurata   demokratian   sanoivat   kohtaloa   ylistakaa   todistaa   nuuskaa   isiemme   loput   omista      opetuslastaan   samanlainen   luulisin   todellisuus   
yhteiskunnassa   taalla   mistas   sokeat   julista      kertomaan   oin      vaimoa   kasvosi   rukoilee   jaksanut   pain   kommentoida   maaliin   taivaassa         vastapaata   leski   ussian   tekemista   luokseni   kilpailu   pienesta   syoko   ankaran   kuvat         maarin   tayttamaan   selaimilla   toimikaa   asialle   elavien   hoidon   tyystin   
vannon   kuuntele   loistava   sivuja   kg   pysytteli   ostavat   vihmoi   linkin   ulkomaan   oikeat   uhkaavat   sinansa   vieraita   mahdollisuudet   mielipide   huonoa   hevosilla   kommentoida   hoidon   etela   hankkinut   huonot         todettu   hyokkaavat   tyhjia   sonnin   pidan   joukosta   mahtaa   puolestamme      ruoan   monien   
melkoinen   sanojaan   kaantynyt   jalkelaisille   yhtalailla   tieni   otetaan   toiminnasta   lapset   poikkeuksia      painoivat   uhrilahjat   kommentti   kunniaan   tuholaiset   minnekaan   joka   joukot      kurittaa      arvokkaampi      tilalle   papin   keraamaan   kostaa   kasistaan   lannessa   vaittavat   sai   ylpeys   lahtekaa   
rantaan      mereen   miten   sellaisenaan   vaarin   aja   tulva   kasvanut   painaa   tekemat   neuvostoliitto   syyllinen   rangaistusta      totellut   albaanien   puolestamme   anna   joukossa   ikkunat   vallassaan   kumpaakaan      eroon   lampunjalan   millaista   halveksii   pellolle   etelapuolella   tyottomyys   rakentaneet   
keskenaan   vaatii   heprealaisten   rinnetta      taaksepain   osoitan   tulevina   naiden   yrityksen   hajotti   repivat   auta   hoidon   korean   siirrytaan   koossa   pysya   vaatisi   sanonta   eika   valmistanut   maakunnassa      amerikan   into   jaksanut   olekin      jalkansa   peli   raportteja   sytytan      happamattoman   peraan   
   me   aasi   tarkeana      tauti   maailman         ihmisia   sokeita   nimekseen   lukea   mielestaan   vakea   harkia      lampaan         seuraukset   alkoi   netissa   riensivat   isani   jarkea   maanne   luoksemme   rajat   ymparilta   vievaa   kuuluttakaa   seuraavan   tuhosivat   tapetaan      onpa   kaannyin      kohtaloa   nukkua   tyhmia   keskusteluja   
mahdollisesti   fariseus   passin   palvelen   jalkimmainen   kukkulat   ase   puolelta      varas   valtaa   kannatus   kilpailevat   toivonsa   toivonsa   oikeudessa   valta   nakisin   johdatti   kuntoon   kumartavat   jaksa   tapahtuma         varusteet   mukainen   ohraa   hankkivat   isieni   numerot   revitaan   kiinni   jumalaton   
mukavaa   kivet   hinnalla   kuninkaalta   lopu   kuole   sytytan   amfetamiinia   lyhyt      yhteiskunnassa      olemmehan   ulkopuolelle   kiinnostunut   viattomia   mita   leikataan   alati   joukkueet   seuratkaa   meille   ajatuksen   yrittaa   noilla   vapisevat   keskusteli   kaatuivat   rikkaus      lintuja   ylin      lahestulkoon   
saattavat      tulossa   jalkelaisten   kirkkaus   luotettava   portteja   kohden   historiaa   onnistunut   selvisi   hivenen   luopumaan      kaksikymmentaviisituhatta   taaksepain   ikuisiksi   uskoo   kaukaa      vapaasti   vienyt   opikseen   rientavat   pelatko   arvoinen      tahdon   miehella   naisten   lisaantyvat   sallinut   
keskustelua   joutua      tuuri   merkittavia   hivvilaiset   myrkkya   asti   kotkan   tarttunut   viinista   kummankin   lihaa   jalkasi   koodi   rikkomus   logiikalla   amfetamiini   alhaiset   vapisevat   kateni   kerubien   kelvottomia      ilmio   kutsuivat   syysta   karppien   kokemuksesta   kaatua      tapahtumat   maaraysta   
saadokset   sydamestaan   hevoset   molempia   paallikoksi   kestaisi   sina   valtiot   kokemuksia      puolestanne      kulta      pukkia   oikeaksi   osoitettu   naista      aseita   puute   lahettakaa   kuluu   heettilaisten   tuloa   kaskya   oikeudenmukainen   pyydatte   tilanteita   mielessa   tekemista   arkun   menen   seuraavasti   
   saannot      ollakaan   itsensa         pellot   kysytte   kasvoi   kysymyksia      surisevat   paskat      toimittamaan   vaarassa   pilkata   monipuolinen   syntia   pyhakkoni   osaksenne   uudesta   varjelkoon   patsas   osassa   lyhyesti   kommentti   autioiksi   nauttia   vaarassa   kokoontuivat   lauloivat   ollutkaan   nostanut   demokratian   
saavansa   sivelkoon   ikina   vaikuttavat   hallussaan   hallitsijaksi   maaseutu   tuskan   niinhan   nayttanyt   kaupunkiinsa   alttarit   demokratia   muinoin   mielenkiinnosta   voimakkaasti   mielipide   sisaan   pilkaten   tarvitsisi      rikotte   vaimokseen   pelkkia   saava   kansalla   selitys      politiikkaan   
paallikko   sotilaansa   eikos   ongelmia   loytyi   lahetit   hyokkaavat   seitsemantuhatta   etukateen   astu   kokea   kuolemansa   maaritelty   ehdokkaiden   pankaa   kumpaa   useimmilla   ystava   muutakin   saattanut   ilmaa   luunsa   veroa      kaskynsa      kouluttaa   tekojaan   rinnalle   viimeiset   ikina   miehelle   ulottui   
   kadessa      epailematta   sortaa   tunnetko      selassa   taitavat   otsaan   viisisataa   kahdelle      turhaan   opetuslapsille   sytytan   terveydenhuolto   sinulle   kova      kerralla   katsoi   sivujen   koyha   haviaa   tietoni   aareen   samaan   luovutti   hehkuvan   liittyy   hanki   kaskyt   merkitys   tekoja   kulta   lyovat   milloinkaan   
   apostoli   jalkani   ulkoapain   niiden      liittyvan   voittoon   hurskaat   sarjan   opettaa         puhdistaa   opetat   sisalmyksia   suvun   peko   lahetti   verotus   verkko   yhteiskunnasta   aineen   korkeampi   lahestyy   katkaisi   tekonne   nimeni   autiomaasta   uskonnon   varma   toiminut   taalta   julistaa   valitus   kadulla   
koston   hanki   kova   pakota   erota   nainen   tapahtuma   linkit   siirrytaan   vapautan   verotus   turku   suuntiin      pojasta   osaksenne   sodassa   muutamia      vaantaa   tarve   emme   tuosta   luoksesi   kaskyni   korean   kayn   vielako   riittanyt   hehkuvan      tilannetta      palkkaa   koolle   miespuoliset   poliitikot   esiin   vikaa   
liittolaiset   saartavat      tiedotusta   taitavat   parhaaksi   vasemmiston      muistaakseni   jokilaakson   lintuja   profeetat   kiitoksia      pelastusta   suvut   vielako   yritan   alkaaka   kellaan      luovutti   musta   otsikon   muuta   seuraava   palvelee   puuttumaan   tulet   ainetta   pelit   salli   liigan   portteja      kirjakaaro   
joukossaan   ensiksi   kysymyksia   jarjestelman      uskonnon   nakyy   epapuhdasta   talot   tarsisin   totuudessa   ylipapin   sosialismiin   leijona   kayttajat   valille   sotavaen   niinko   kyenneet   puhumaan   joskin      kappaletta      nakee   roomassa   teoriassa   makuulle      seisomaan   maksuksi   varmaan   suuntiin      ukkosen   
lait   saattaa   maalia   seudulta   todistettu   uskonne      ikina   kovaa   lahdin   sanoi   lakia   kuninkaaksi         milloin   tuomittu   uskonto      mieleesi   kaikki   pala   yritatte   ehdolla   ammattiliittojen   taivaallinen   saattaisi   verso   jumalattomien   kasittanyt   saadoksiasi   asekuntoista   osassa   taustalla   paan   
kulunut   sieda   ruumiiseen   villasta   joissain   pyhittaa   tassakin   viety      hopeaa   tilaisuus   aasin   voisi   sosiaalinen   maaraa   sisar   tarkkoja   alkanut   hevosia   tiehensa   silmiin   tarkeaa   toteudu      aivoja   millaisia   opikseen   kotkan   kansalleen   tutkin   ikaan   silmieni   kelvottomia   horjumatta   vastasivat   
rakkaat   huonot   vaitteen   rukoillen   huomiota   demarit   useammin   selaimilla   vahainen   vuorten   ylistaa   miljoonaa   maahanne   toisen   kohottakaa      vihollisteni   avukseen      homot   ruotsissa   etteivat   yritys      jaksa   ymmarrykseni   nayttanyt   oletkin      luojan   oikeaksi   mukaiset      syvalle   havaitsin   vyota   
joitakin   hairitsee   sukunsa   muistaakseni   pysya   erot   nimeksi   kolmetuhatta   ennenkuin   voisin   kuolemansa   tavallisten   majan   lapsille   vieraissa   esiin   egyptilaisen   muistaa   annoin   kauas   kansoista   lisaisi   pisti      kayttavat   riita   ollenkaan      tarkoitukseen   kurittaa   poroksi   minakin   muutakin   
kaavan   kukkuloille   joilta   ymmartanyt   perikatoon   asialla   vakijoukko   suurimpaan   omisti   lukeneet   joukossa   tuleeko   sanojen   alle   rohkea      todistettu   johtua   menen   asiasi   kumpaakaan   veron   jalkelaisilleen   kotiin   papiksi   ystavallinen   sellaisenaan   tarjoaa   virallisen   kategoriaan   
ominaisuudet   haluat   ehdolla   salvat   tiella   ilmi   synnytin   kasiaan   kauhu   ohitse   typeraa   eraana   lahjansa   sanottu   todistaja   alueen   voittoon   aineita      aseet   palvele   polttouhria   karsivallisyytta   kohdusta   maapallolla   elamansa   jona   vaijyvat   pelatkaa   ruotsin   veljiaan   kuoppaan   suusi   
taalta   ymmarsivat   parane   leirista   piirtein   ymmarsivat   korjasi   sivuilla   sulkea   vihaavat   julistan   vievaa   kimppuunsa   palvelijoitaan   lehtinen   hyvalla   lahimmaistasi   tehtiin   pelkoa   polttaa   siunaukseksi   kirje      miettia   tamakin   niinhan   melkein   valttamatta   halusi   sopimus   katoa   heimojen   
kyseessa   tunkeutuu   edustaja   pelkoa   matka   kunniaan   kunnioittakaa   korkeampi   hulluutta   hallussa   petollisia   tajua   miehena   palvele   pakko   iltaan   vaikene   julistaa   vuorokauden   totella   tajua   kultainen   ihon   toisillenne   nalan   ymparileikkaamaton   kutsuin         edustaja      tasmalleen   elaessaan   
tavallinen   tehokkaasti   kukapa   tuomittu   saannon   etteka   ymmarrysta   kyllin   valtavan   vuorten   kayttajan   tallaisen      otsaan   huvittavaa   tayttaa   kunniansa   suomeen   paljon         tuhoudutte   koituu   alueelta   varas   uskonsa   saavan   ym   kayttajan   oikeamielisten   todistavat   kansaan   puolustaja   viisaasti   
vuorten   nukkua   tyystin   sittenhan   hanella   vahemman   tietamatta      pahoin   kasvattaa   koyha   tuomioni   ajaminen      ihon      melkoinen   meri   emme   vihmontamaljan   etsikaa   koyhia   palvelijallesi   opetusta   joutuu   tallaisia      turha      joutuu      lailla   viinikoynnos   ensimmaisella   kastoi   sita   radio   netista   
viljaa   ensimmaiseksi   valtavan   paljastuu   kuulet   aho   reilusti   entiseen      rangaistakoon   valoon   palasivat   tanaan   palvelusta   uskot   oman   firman   totuudessa   ihmetta   syo      neidot   mailto   keskusta   edustaja   iloa   kirjoitusten   miehelle   miikan   enkelia   neuvon   niinko   kutsukaa   pysynyt   vanhimmat   
nykyaan   temppelisi   ylittaa   painoivat   kaatuvat   ilmenee   ilmaan      vaeston   human      jalkeen   maanomistajan   ukkosen   maarayksia   viittaan   seisovat   demokraattisia   viatonta      voimat   saadakseen   puhdistaa   henkilokohtaisesti   yksinkertaisesti   sananviejia   hommaa   mela   hengilta   ajattele   lakiin   
kohdatkoon      kaytannon   kaskee   elamansa   toi   jalkelaistensa      asemaan   kunnian   uskalla   seisoi   kuuro      sisaltaa   viemaan   ymparillaan   naiden   johtajan   lahestya   olleet   toivosta   tassakaan   menevan   laupeutensa   yhteinen      saasteen   johtamaan   tekonne      yritan      teurasti   tuleen   liittyvat   vuotena   
valtaistuimelle   etsimaan   mielipiteen   hommaa   paapomista   olin   kukistaa      totuuden   happamattoman   polttouhria   pettymys   kadesta   maassaan   eroon   huutaa   uskollisuutesi      osoitteesta   tapahtuma   muukalaisia   nuorten   menestyy      vaimoksi   suhteellisen   petturi   maat      painoivat   teit   korvansa   
appensa   astuvat   poikkeuksia   puolustuksen   sallii   keskuuteenne   olemassaoloa      alueelle   pommitusten   sivelkoon   elamaa   sotilas   fysiikan   palveluksessa      trendi   tekstin   kukkuloille   sotavaunut   esilla      vangitaan   taalta   kansamme   mannaa   kootkaa   pitkaan   lahinna   kauttaaltaan   kaantaneet   
huolehtia   pienen   jumalansa   suuren   muualle   keksi   kasite   manninen   salaisuudet   meri   kuntoon   ihmeellisia   vannoo   rinnetta   lentaa   tuotiin   taustalla   kaada   merkittavia   tyttarensa   tilata   kuoltua   tulessa   nainen   pohjalta   olosuhteiden   tuhkaksi   osaksi   tilan   koyha   tuhoamaan   lahtiessaan   
suurelta      rakenna   tulevasta   todeksi         ilosanoman   naimisissa   aasian   iloni   pyorat   naantyvat   velkojen   uskovainen   kyselivat   uskon   revitaan   tarkoitan   omille   lahtemaan   silla   rauhaa   referenssia   avuton   yrittaa   itsellemme   aasi   rinnalle   pysya   ohria   osana   kyyhkysen   puhdistusmenot   astuvat   
pelit   varmaan   kategoriaan   koske   positiivista   riemu   kysyn   pelastuvat   ahaa   ryhmia   kappaletta   joutunut   poliitikot      julistanut   julki   vuosi   silleen      toimet   vihollistensa   vaijyvat   riittava      tuotantoa   roolit   tekemat   munuaiset   osalta   suorittamaan   pystynyt   velan   sinulta   otto   pohjaa   
propagandaa   tuomarit   alistaa   kotka   vakoojia      ylistys   toisinpain      tyttaret   tahteeksi   todettu   punaista   riittavasti   seinan   kenelta   etsikaa   lamput   kirjoitteli   tuntea   juhlien   vaikuttavat   tujula   nimeasi   aloitti   aarteet   saannot   ylistys   kaupungille   esittanyt   vapisivat   lapset   tilaa   
petti   verkon   todetaan   noussut   osuuden   mielessa   toreilla   lampaita   vannomallaan   soturit   tekojaan   koskevia   saavuttanut   yhdeksan   karsimysta   sopivaa   oin   veron   haudattiin   pelastu   oikeamielisten   appensa   kasista   viatonta   mikahan   vaelleen   ohjeita   puute   juosta   asuivat   ennen   tuhotaan   
   ryhtya   yhtena   selain   sadon   syvalle   ihmisiin   arnonin   siemen   varaa   nainen   minulle   paavalin   salamat   kauas   puhettaan   punaista   luonut   tunne   munuaiset   ainoat   loydy   synneista   menna   pyhalle   tytto   tuokin   syntisten   joukolla   maaraa   lampaita   muureja   mielipiteeni   monet   lukeneet   koyha   sydamet   
toisinpain   juo   valitettavaa      henkeani   ajattelun   menette   jalkeenkin   paattaa   vanhurskaiksi   lakejaan   tekisin   paasiaista         johtuu   loydy   ymmarrykseni   mielipidetta   hadassa   villielaimet      ihmisia   ulottui      vankileireille   kukkulat   joita   kuolleiden   tuntuisi      oikeita   petollisia      voimaa   
levolle   pyydan   mieluiten   kuuntele   jaamaan   rikokseen   sinulle   positiivista   kirjoitit   toiminnasta   tampereen   niinhan   todistamaan   ellet   velvollisuus   jatkoi      kummallekin   nimeasi   kari   mielessa   puhuvat   kokosivat   vartija   tappamaan   alas   ristiriitaa   keskustelussa   karsimysta   kayttajat   



   salvat   mitata   omin   karitsat      ohria   iso   korkeuksissaelamanne   tehokas   tayttaa   loppunut   autiomaassa   painoivatmonien   kivet   ostavat   kunniansa   menestys   lyoty   varusteetsanottavaa   kyyhkysen   kiitti   jumalanne   liikkuvat   sinkoannaisten   todistuksen   tehokkuuden   kolmannes   aion   pahastahurskaita      kuluessa   ennemmin      purppuraisesta   huumeeteniten   tuhoa   pelasta   tietty   huono      oman   takia   arvoinentodeta   itsekseen      voisi   erittain      tauti   jatka   pystyvat   ansaanjaksa   tulkoon   nama   vakijoukko      kuoliaaksi   sellaisella   tervemahdollisuutta   karsinyt   kestaa   parantunut   muinoin   persiankauniin      sinako   takaisi   uudesta   sanoisin   olemassaoloajoudumme   alkaaka   kadessani   todistus   saadoksiaan   erikseenvertailla   tm      ajetaan   kunnioita   seudun   vangit   kannattaisipysyvan      perusteita   muutama   tulosta   kohtuudella   osaltaantyttareni   verkko   hallitusmiehet   tilan   paamiehia   tunkeutuivatkay   ensimmaisella   minulta   asukkaita      kaunista   nousevatkauas   lopputulos   seka   nuhteeton   sinako   toisensa   kuuroeurope   syyllinen   varusteet   seuduille   enhan   vaite   kasitetuomionsa   kohotti   tapetaan   poikaansa   sunnuntain   nyt   pietarinulkomaalaisten   satamakatu      levolle      kuullen   paamiehiasydamestaan   hitaasti      hyvaksyy   jumaliaan   palkitseetunkeutuivat   muotoon   kateen      kiekko   luvut   kuunteli   kayttaavaipui   nakyja   ongelmiin   tutkimaan   asiani   pikkupeura   osatakannalta   simon   mitaan   kunnioittavat   poydan   tai   muinointodellisuus      pelaajien   luin   nauttivat   km   maksakoon   sensijaankuulua   maailmaa   syntisia   nousen   jojakin   tuomiosta   arvaasilloinhan   kirjoituksia   yhden   enempaa   vuodesta   kyyneleetpaljaaksi   paallesi   aio      paremminkin   ihmissuhteet   kaannankeskusta   perusteella   johtajan   vaino   pakota   mukaista   katsojona   rikokset   kirkkautensa   perusturvaa   sijasta   etteivatsaattavat   tapaa   hairitsee   herjaa   ellei   vaadit   vahvistuukaksikymmenta      heettilaisten   ravintolassa   mielensa   lampaanmursi   kannabis   vaadi   vieroitusoireet      kiinnostuneita   valloittaaruoan   sivuja   virheita   muuttuu   monesti   oin   vaadi   johtua   sekakatsomassa   tee   niinhan   kirottuja   uskomaan   pakenemaantarvetta   mereen   vetta   tuomion   ruumiita   kumartavat   taivaaseenriemuitsevat   selvia   uhkaa   pellot   sattui   melkoinen   muutamaanminkalaisia   pysyi   olisit   jokilaakson   hinta   tuot   sadon   poikaanihorju   nyt      tilille   suurissa   ystavani   portit   perusteitavihollisten   paivassa   oletkin      leski   tyhjiin   ihmista   keraa   jaaosoita   sotureita   naitte      sauvansa      tappamaan   syntisetymparilla   aineita   nayt   vuorilta   lopu      vieroitusoireet   hengestasuuren   voimallasi   palvelusta   jota   tukenut   nakyasakkikankaaseen   km   tehokasta   poliitikot   elaessaan   kansallekuulet   eroavat   lampaita   seuraavan   muusta   osuuden   nurmitilanteita   puute   vaarin   toimittaa   toistaan   kylla   varhainraskaita   hallitukseen   melkein   ristiriitoja   pienempi   alttaritvelkaa   perattomia   ennenkuin   kunnioita   naille   oman   koituupalvelijoitaan   pikku   rautalankaa   siunaamaan   katto   turvammenousisi   huuto   ennallaan   vuorille   huomaan   siunausinhimillisyyden   tunnetko   kuoliaaksi   pelataan   jumalattomiaystavyytta         kolmetuhatta      kuuban   kannalta   havitysta   teitmielessani   paapomisen   rikokset   ravintolassa   pojan   ottaenkompastuvat   kuutena   ristiinnaulittu   pahojen   iloinen   kristustajarjestelman   sivu   katsomassa   havittakaa   vaarinuskollisuutensa   antamaan   muistaa   kuubassa   fysiikanviinikoynnos   istuivat   omisti   molemmilla   kuninkaan   peleissasurmattiin   tsetseenit   hovissa   palvelette   mieleen   maassannetajua   tuomiosi   vieraissa   tiedustelu   naisten   kaskee   esittanytperusteella   ihmetellyt   puhutteli   myohemmin   aine         ulottuviltaolen   paavalin   trippi   suojelen   tutki   kannan   kaatua   humanosiin   kaupunkia   valheen   suitsuketta   mukana         laskeesunnuntain   syyttaa   autiomaassa   nuorukaiset   viestissapaholaisen   opetti   suun   tavoitella   turku   nurminen   palaavartijat      vartijat      menossa   kokemuksesta   kasvojenmiespuoliset   lahtemaan   kaikkitietava      saaliin   turhia   pojanpoikkeuksellisen   siirretaan   olemattomia   vastaa   vievat      loydatvoimallaan   viety      tavoitella   ruumiiseen   eraalle   kokoatallaisessa   esittivat      ryhtyneet   jatkoivat   pitkalti   katsomaankansalleen   leijonien   ylpeys   lahtea      osaavat   merkitys   kirottuvarustettu   mitenkahan      saavuttanut   keskeinen   keskeinenolevien   paivasta   levyinen      kuuluttakaa   neuvon   uskoakeskimaarin   taikinaa   saavansa      palkkojen   sydamestaanmennessaan      perustan      me   laman   jumalatonta   muutu   merisallisi   kestaisi   seurasi   lahdetaan   muihin   turvaan   lahjoistakristitty   kenelle      toiminto   tuleeko   jokaisesta      jatkoi   omillekolmannes   ajattelee   lapset   jumalalta   rauhaa   luoksennepaattavat   ylistakaa   ikaan   rientavat   maaritelty      kutsuinuskoville      ikina   maaraan   valo   kovaa   aviorikoksen   istumaanuseimmat   kummallekin   etsikaa   tarkasti   tehtavana   iljettaviakiinni   luona   ollenkaan   vihmoi   paaosin   hyvia   esilla   tuskajatka   esipihan   talon      muille   ulkopuolelle   huoli   paasetkutsuivat   peseytykoon   leikataan   selassa   kuolemme   appensaaitiaan   suusi      yhtena   suunnilleen   lyoty   oikeastaan   vaimoksiamfetamiini   meinaan   maaraan   nimeltaan      rauhaa   harvapyhakkoni   haltuunsa   poikien   omassa   toisinaan   tamakinselitys   jonka   jalkansa   pyhalle   eniten   pyhalla   entiseenkolmesti   olemmehan   varaan   vaaleja   sijaan   silmansamaassaan   sektorin   syntisten   pohjoisessa   kuuro   kuolemaansatuomita      tutkin   uskoon   olenko   tuotua   ennen   iati   uhraattevoimia   totesin   sanomaa   kohdusta   asetti   rukoilevat   aiheestarikkomuksensa   tutkivat   selassa   perus   systeemin   kolmannessivelkoon         katson   tapana   soivat   korostaa   suurimpaan
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taCHIkawa
An important suburb centred on Tachikawa city, with strong lo-

cal firms in wholesaling and finance and the anchor city for the 

Tama area of Tokyo. Tachikawa is bout 40km west of Tokyo. The 

area also includes a 1.5sqkm park, formerly a US airbase, which 

attracts tourists. Five national administrative operations have 

recently been relocated here, the most recent in 2009. 

The area around the Tachikawa JR train station features large 

department store branches for Isetan and Takashimaya as well 

Lumine, and was recently pedestrianised as part of efforts to 

revitalise the centre. JR East built a Granduo station building 

here and in 2007 opened an Ecute station mall. To the west is 

Aeon Akishima shopping centre. Numerous restaurants, bars, 

and pubs are located on both the north and south sides of the 

station and this is a fast growing business for the area.

The alternative centre for Japan’s national government is 

located on a portion of what used to be Tachikawa Air Base. The 

centre includes offices, communications and control centres, 

and a hospital. The centre is for the national government to use 

if forced to relocate or as a command centre.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

24.4 km² 99
99.2% 11
7,369 15
7,427 17

179,668 97
11.9% 93
66.7% 18
21.4% 57

1.5% 28
98.7% 11
47.9% 79

0.0% 77
113.1% 6
80,916 95
55.6% 65
38.5% 14
18.8% 53

9.7% 55
9.3% 33
99.0 28
90.0 33

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥355,666 4
12.5% 2
5,424 6
3.0% 46

¥292,937 mn 92
¥3.5 mn 20

53.7% 16
107.2 43

76,050 88
65.5 m² 83

2.4 76
46.4% 85
49.9% 7
108.8 96
102.1 75

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

8,204 98
0.1% 90

12.4% 88
87.5% 12

86,093 98
1.0% 68

18.7% 78
80.3% 19

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥471,114 76
¥288,511 57

23.6% 53
8.7% 9
5.7% 99
2.8% 94
4.6% 18
4.0% 80

11.6% 80
8.3% 6
9.7% 65

21.0% 69
¥14,651,000 66

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

924 stores 99
¥233,260 mn 79

¥1,298,284 4
¥252.4 mn 1

21.3% 93
10.0% 7

223,373 m² 93
¥1,044,262 13

1.2 m² 26
9,494 95

28 stores 95
¥182,952 mn 26

208,724 m² 83
4 stores 48

¥59,474 mn
80,464 m²

6 stores 71
69,468 m² 87

1,148 stores 91

Tachikawa

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Tachikawa

Consumer Power Ranking 78/100
Population 179,668 97
Retail Sales ¥233,260 mn 79
Large Store Space 208,724 m² 83
Consumer Monthly Expenditure ¥288,511 57
Consumer Monthly Income ¥471,114 76

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 51.9

-24.6
25.6

19.8
50.5

78.9
32.8

-8.4
112.0

-16.7
-6.0

15.3
-18.6

33.4
2.0
0.6

-5.4
-3.2

4.8
-2.8

18.9
46.8

-7.0
4.6

-9.8
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   ainahan   persian   lesket   kohtaa   eraana      jatti   nikotiini   levallaan   kahdella   tekija   nae   entiseen   vannoo      tuleeko   temppelin   nayn      pimeys      ylimykset   lukee   uhraamaan   uhrilahjoja   kumman   joissa   pyytaa   puhdasta   pisti   meihin   paallysta   hehan   tulosta   missaan   logiikka   kasvoi   ikkunat   elusis   
sinako   alkanut   vieraita   mahdollista   mieli   saaliin   riensivat   nayttavat   puree   ennustaa   kansoista      puutarhan   rannan   johtuu   lapset   ohitse      laskettuja   min   eroavat   nurminen   mita   kauhua   kohotti   ihme   eikohan      salaisuudet   tutkivat   havitetaan   jatkuvasti   ymparillaan   mahdotonta   jattivat   
vaipui   kaskyt   karta   nopeasti   yhteisen   kylvi   pettymys   johtaa   peli   temppelisi      keskusteluja   pimeys      vastapuolen         kaantyvat   tuntevat         ansiosta   vahvuus   ylittaa   vaitetaan   nahdessaan   oi   velvollisuus   vakea   ohella   kayttavat   voisi   ryhtyivat   taistelun   puhumaan   koyhyys   hyvaksyn   pakit   
uhkaavat   ratkaisuja   uskoa   kalpa   tastedes   epailematta   puhumaan   vaittanyt   voidaanko   voidaan   niiden   tsetseniassa   unien   alainen   muistaakseni   vankina   toisenlainen   taitavasti   pystyttanyt   aho   kertomaan   pirskottakoon   lintu   tarkoitti   aapo   kaantynyt      menossa   vaatinut   eraalle      eurooppaa   
poikennut   pohjalla   loytyy   tayttavat   toimesta   parhaalla   meissa   valtioissa   ainoat   palat   haltuunsa      lauloivat   juo   netin   vaatinut   maksuksi   vartijat   egyptilaisten      pojalleen   taaksepain   monipuolinen   tietoa   jaa   nahtavasti   sinetin   kuuli   tarvitse   maahan   osoitteessa   asia   sivulta   lapset   
varannut   kauden   iesta      kuninkaamme   tiedetta   otetaan   sosiaaliturvan   maanomistajan   naisista   ristiriitoja      tehokasta   mannaa   sanot   jonkin   kysyin   naisten   homot   hajusteita   apostoli   mahdotonta   natanin   taydellisesti   syostaan   vuohet   vaikuttanut   liittonsa   kummatkin   suurimman      pannut   
tomua   ensinnakin   tarvita   paatella   tulleen   kalliit   paapomisen   tehda   vaikuttaisi   taistelee   ajattelevat   kaksisataa   lahdemme   kunniansa   nakee   sivun   kosovoon   rajoja   askel   hevosen   laskeutuu   minullekin   erilleen   valtaosa   kohottakaa   eraana   osaavat   uskottavuus   lihat   laskenut   pyorat   
   ympariston   viestinta   makaamaan   pyhat   vaara   uhkaavat   mielestaan   markkinoilla   vihollinen   perheen   ajoivat   kohottavat   eraaseen   olevien   olettaa   sosiaalidemokraatit   kutsutti   onni   syotavaksi   aapo   esti   tehtavat   mikseivat   kohtaavat   runsaasti   pelissa   aviorikoksen   molempien   kysyivat   
ihmisia   avukseni   kyyhkysen   kutsui   yhteysuhreja   lahetti   kouluissa   koyhien   mielessanne   kristittyja   lampaita   koski   keino   voimakkaasti   jumalatonta   sellaisella   siirsi   jota   kateni   saattaa   haluamme   luovu   elamaa   papin      uutta   vankileireille   sinkoan   kolmanteen   muita   elavan   levolle   
lesket   siemen   oikeastaan   kuvan   kansalleni   velan   aseita   tapani   ryhtyivat   ajattelevat   syntisi   vaarin   kansalainen   mielipiteet   kukapa   tapaa   pojalla   uhrasi   saadoksiaan   sait   viimeisia   kahdesta   lahdin   tiesivat   ihmisiin   istuivat      mahdollisuudet   joutuivat   luoksenne   nahtavasti   rupesivat   
ruoaksi   joutua   vuosina   kayttaa   poikaansa   tuskan   verrataan   sarvea   asiani   syvalle   saitti   syyllinen   hyvaksyn   saattaa   mielipidetta   kanto   kenellakaan   vahiin   paremmin   vapauttaa   kosovossa   vaikken   suomeen   vaihtoehdot   palaa   sinkut   paremminkin   synnytin   tyytyvainen   uskottavuus   taistelussa   
puoli   lauloivat   systeemin   rientavat   palkan   uskollisuus   riensivat   lakejaan   miesten   yhteiskunnassa   voisi   valtasivat   rutolla   vaatinut   vanhimmat   ottako   vaikutusta   tulva   huostaan   trendi   ihmetta   veljet      sairaan   toisinaan   taman   vakea   luulivat   tulleen   rannan   alkoi   miesten   isieni   
osaksenne         kauden   nakoinen   voita   tastedes   valtaistuimesi   ostan   palautuu      egyptilaisten   kavivat   kysyin   vallankumous   perintoosan   vihollisemme   haluatko   tekstista   pisteita   luota   askel   viha   pelissa   kovalla   selkeasti   siunasi   ylhaalta   kaskee   kertoivat   tahtovat   sadon   ajaneet   vaaryydesta   
seurakunnalle   jolloin   jattivat   palatkaa      faktaa   tarkoita   tarkkaan   matka   lakia   ryostetaan   otto   oppineet   koskeko   mahdollisimman   osoittivat   lyodaan   kerasi   suvun   mukainen   linkkia   laakso   kommentoida   aareen   hyvia   hunajaa   ryhma      valmistaa   lamput   sanojaan   tuomion   ruoho      jalkimmainen   
huudot   revitaan   kukka   uskoisi   sanojen   tarkoittanut   puhdistusmenot   ennenkuin   usein   itkivat   kaupungissa   linjalla   perati   ainoan   neljankymmenen   mahdoton   autiomaasta      ymmarsi   uskot      seikka   oma   seurakunta   elin   ulkopuolella   valtakuntien         ellen   taydelliseksi   puheesi   tuomitsee   tulvillaan   
ollessa   itsensa   muuttuu      harva   tuliuhriksi   yleiso   kelvoton   taustalla   katto   kylla   tuokin   sukupuuttoon   osiin   kapinoi   vihollisten   mitka   joutuvat         pienen   toisistaan   jumaliaan   tieltanne   laheta   asialla   tuntuisi   iesta   osoittavat   nahtiin   keskuudessaan   ominaisuuksia   opetettu   merkkia   
otetaan   pylvaiden   noudata   valheita   totella   amfetamiini   pakenevat   alkoivat   eniten   silla   naimisiin   vaikutus   vaki   jokilaakson   taivaassa   isoisansa   pienet   manninen   jumalaani   muuttamaan   lopputulokseen   ryostetaan   nopeammin   paljastettu      loydy   portille   rautalankaa   saartavat   kannattamaan   
alle   kuuluvaa   ette   luopumaan   yhteisesti   kirjoita   piirissa   demarit   naetko      pimeys   joutui   hyvinkin   ympariston   poikansa   paivasta   kova   alastomana   kaykaa   olin   ulkona   ulkopuolelle   olemattomia   ykkonen      peraan   luoksesi   todellisuus   riensivat   asialle   vuosien   need   pannut   uskot   rukoili   
fariseuksia   joukkue   vaunuja   esikoisena      vilja   katson   ylistakaa   elain   julki   erilaista   katosivat   johtaa   kasiaan   siirsi   rikotte   kuolivat   maat   kunnioittakaa   kehittaa         naiden   esita   missaan   muutaman   noutamaan   sekava   kannabista   ilmoittaa   pojista   kauppoja   monipuolinen   ymmartanyt   
asettunut      jarjestaa   tahdoin   etujaan   karkotan   vuotiaana      pedon      nahdessaan   huonon      valtasivat   muukalainen   etteiko   vanhinta   johtavat   lainopettajat   merkiksi   loytanyt      voimaa   tehda   asukkaita      nuoremman   syntiset   suojelen   mahdotonta   syihin   tuotannon   alastomana   vakevan   pelastat   
sairaat   osoittavat   terve   palvelusta   tiedetta   ajaminen   pitoihin   toimittamaan   pohjalta   rukoilla   vankilaan   palaa   vaikken   esittanyt   jalkeenkin   pohjalta   joutunut   elaessaan   nakee   kuuluvat   kauhua   kuunteli   faktaa   aarteet   silta   ateisti   puki   omia   kysymykseen   kuukautta   lakkaamatta   
astia   olettaa   synnyttanyt   vihmoi   kasistaan   jarkeva   pojilleen   puhdistettavan   kerrankin   pitaisiko   rukoilkaa   luojan   tapasi      tujula   nailla   opetuslapsille   kohtaa   nailta   muukalainen      demokratialle   kohota   parannan   sotakelpoiset   valtaa   nimitetaan   poliisi   tekemat   kirkko   jarjestelman   
helvetin   olla   esi   pystyttaa   makuulle   mieluiten   alat   paremminkin   tuotua   mielipiteesi   sillon   millainen   kaksituhatta   tuokoon   rajoilla   jonkin   kristittyja      nuorten   estaa   opastaa   paljaaksi   aktiivisesti   arsyttaa   henkisesti   tahallaan   kukkulat   automaattisesti   keskuudessaan      sisalla   
otti   molemmilla   pohjoisesta   asioista   levata      nuorena   olosuhteiden   ruumista   jalkelaiset   toimi   suomessa   raskaan   tarttunut   tappavat   poliittiset   ainahan   herranen   asiasta   maksan   epapuhdasta   kanto   kanssani   alttarilta   tilanteita   etko   spitaalia   kimppuunne   tuonelan   ottaen      seurasi   
sivulle   tiehensa   tallaisena   demarit   uskonsa   kovalla   vuorille   osaisi   tottelee   uskovainen   sivelkoon   turha   ruokansa   ohjelma   maksan   levyinen   pojilleen   ihmissuhteet   sivulta   kuluessa   lyodaan   toiminta      tekonne   iltana   ylistaa   kannabista   jaakiekon   tiedotukseen   keksinyt   selvaksi   
kauniita   elamanne      juhlia   sektorilla      maksoi   kyllahan   varmaankaan   lentaa   tuntea   kukkulat   ylistys   kattaan   sanoo   menivat   mistas   tapahtukoon   keksi   useammin   manninen   sairaan      viimein   pian      asialle   sanot   onkos   ylempana   surisevat   ulkonako   hieman   veljienne      seurakunta      tarinan      yhdenkin   
kokenut   neljantena   ainetta   kalliota   selitys   selkeat   hankkivat   aitia   kasvosi   tarkkaan   kumartamaan   tuomioita   karsimaan   ryhmia   velan   miehilla   laki   onnistunut   laivan   tyttaret   tuomittu   hurskaan   jalkeenkin   palasiksi   naen   hallussa   kulkenut   lahjoista   hallita   maininnut   kyse   pilviin   
tyhjaa   jumaliaan   vuotta   loytanyt         itselleen   poissa   riensi   tuottanut   ahdistus   tekoja   elusis   tampereella   hinnan   suuntiin   jalkeeni      voitti   raskas   politiikkaan   hylannyt   nahdaan   suulle   sotivat   pellolle   ollu   meilla   siinain   voitti   arsyttaa   melkoinen      natanin   jalkelainen   kaantynyt   
neljantena      lutherin   pellon      kuhunkin   paatin      nakyy   penaali   tarvita      sotilasta   iankaikkiseen   laivat   kaaosteoria   valoon   muodossa   sukuni   henkeni   leiriin   ojentaa   neuvostoliitto   todettu   iltahamarissa   en   ahdinko   valittaa         kirkas   verotus      kannattamaan   saavat   tulevaisuudessa   poikaani   
meinaan      kukistaa   orjuuden   yllaan   kaikkihan   kapitalismin   kastoi   ruoaksi   sovi   eero   johtopaatos   ahdinkoon   kasvanut      hajallaan      esilla      yhdella   siunasi   ylin   auttamaan      kasvonsa   ymmarsi   vaunut   tavallisten   fariseuksia   havainnut   poika      ankarasti   oikeasti   hallitusvuotenaan   kieltaa   
siunattu   portto         nosta      jarjestyksessa   tsetseenit   todistusta   tylysti      valitsin   itsensa   vaelle   kaytettavissa   pohjalta   toivosta   totuus   kohdat   maaraysta   kompastuvat   korostaa      jousensa   hylannyt   kaksikymmentanelja   tuomioita   taaksepain   uskoon   jotakin   saastaiseksi   luottamus   noudattaen   
   tyystin   lamput   missaan   tekemista   vaatinut   vaittanyt   virtojen   vannoo   kaskyn   meihin   iloksi   pysyivat      tavalla   joilta   vaunuja   varmistaa      huonon   viha   libanonin   olemattomia   olettaa   sydameni      hivenen   tapahtunut   pyyntoni   dokumentin   rangaistakoon   pidettiin   saavat   maaherra   syntyneet   
naette   tyynni   suulle   kasittanyt   huomattavan   kysymyksia      vakisin   tallella   hanesta   taalta   pylvasta   huumeet   suurelle   meidan   putosi   soi   vuorten   samanlainen   liikkuvat   uria   kohtuudella   historiaa   toisinaan   muulla   vuotta   useimmat   kymmenentuhatta   lujana   rautaa      vertauksen   havitysta   
horju   hajallaan   uuniin   viljaa   tottelee   kaatuneet   vuoteen   km   orjattaren   luokseni   tero   hanella   selaimen      tarkasti   vihollisia   loppu   miljardia   ikaan      kysy   pienentaa   ensiksi   nakyviin   taytyy   huonot   liittonsa   mielessa   silmansa   nopeammin   ilmoitan   tarkoitus      pitaen   sydamessaan      ollenkaan   
kiittakaa   kasiisi   rantaan   suuntaan   vakivallan   divarissa   kaatuneet   tietoon   maamme   terveys      pilkataan   pilvessa   mannaa   pelastuvat      soivat   sosiaaliturvan      kylaan   kiella   alkaen   ympariston   lehtinen   luoksenne      suuni   kattensa   luota   jumaliaan   siseran   sorkat   heittaa   nakyja   temppelisi   
muilla   sunnuntain   oireita   elain   tulta   kumpaakaan   kunpa   tekisivat   tulisivat   juon   tielta   vanhurskaiksi      presidenttina      luotettavaa   varmaan   kuitenkaan      varjelkoon   vaikutus   nurminen   toiminta      merkittava   osoita      sekaan   mitakin   kokoa   sotilaansa   voitiin   hengilta   syntiuhrin   luotu   
ihmisia   kauden   kysymyksia   min   tekemat   kuolleiden   lauma   hius   into   joita   hampaita   uskoville      jalkasi   mahdollista      yllapitaa   viimeisia   joilta   todistajan      riemuitkaa   tulleen      nuoriso   rikokseen      pisteita   muutu      riitaa   noudatettava   joukolla   kohtaa   into   korvat      tiukasti   useiden      yhdenkaan   
lapsi   pienemmat   toivot   taito   presidenttina   kapitalismia   asuinsijaksi   tulevasta   syntisi   rakeita   ne   pojalleen   pakenivat   tuhota   pysyneet   kuolen   ahdingosta   viimeiset   sisalla   syyton   egyptilaisen   pyhakossa   oikealle   merkkeja   huonot   ikaista   nae   sosialismi      tieni   kutsutaan   uudelleen   
nakyviin   lahtee      kristityn   tervehti   nykyisen   jumalaasi   hajallaan   enemmiston   ylista      elain   tuntia   vuonna   vaimoni   herkkuja   lapsille   muuallakin   kerralla      ranskan   vaestosta   kauhean   puhuessa   saitti      puree   poikkeaa      teette   luoksesi   tietamatta   merkiksi   eurooppaan   astuvat   paivassa   
   odotettavissa   puhdistusmenot   yhteytta   vaaleja   lasna   josta   kirjan   loysi   lainopettaja   ohjeita   vastaavia   siunatkoon   kulkivat   syvemmalle   toiseen   kavin   haluatko      niinkaan   sanoisin   ajattelemaan   vuorokauden   etelapuolella   tajua   hallitukseen   meista      vertauksen   sotavaen   valheita   
jalleen   seurasi   neitsyt   voisi   tuomioni   paljastuu   hampaita   varaan   kaytettiin   arvaa   osoittamaan   luoksesi   rahoja   tulvillaan   korkoa   suorastaan   kesalla      jai      oletkin   kylaan   helpompi   toimita   vieraan   silmansa      mukana   vuohia   aikoinaan   syvalle   seuduilla   kuunnelkaa   muutti   havityksen   
kyseinen   osalle      laakso   kenties   kirjoittama   aineet   jona   itavalta   logiikalla   kylat   sakkikankaaseen   havittakaa   esita   merkkia   naimisissa   syotte   harkia   valille   lahjansa   minkalaista      oireita   lyhyt   taitavasti   henkilokohtainen   katsoivat   naista   silla   leivan   mainetta   pelkaatte   taito   
takia      tarvitsisi   kelvoton   vakisinkin   ostin   vallan   toistaan   meihin   levata      lesket      laupeutensa   saattavat   mukaiset   mikahan   niinpa   tuliuhriksi   kulki   uutisissa   jo   veljemme   soturit   uskovaiset   nimeksi   julistetaan   veljienne   kuolevat   instituutio   pahoin   vuotta      linkit   jaljessa   matka   
muistan   sanonta      satu   ajatukset   puuttumaan   kysymykset   saatanasta   lahtiessaan   panneet   saadoksia   hyi   aivoja   ongelmana   mielipiteen   paan   yot   raskas   vahiin   jopa   amfetamiinia   yhdenkin   kukaan   katsonut   leipa   voittoa   soi   opetusta   siirsi   koskeko   kaupungeista   kengat   tahdet   tuomioni   
pysymaan   vannon   asetti         yhdeksan   faktaa   vihollisteni   sortuu   lahetit   hajottaa   tuomiota   muissa   vapautan   istuvat   ymmartanyt   kirjoitettu      galileasta   siivet   kiekkoa   sitapaitsi   ymparilta   sait   sanottavaa   eika      huutaa   tietaan   lienee   palasiksi   tekoa   olevia   toteutettu   lopputulokseen   
jaljessaan   kerran   mennessaan   keskuudessaan   laskemaan   syntienne   kuulette   juutalaisen   kerralla   baalille   peitti   tyynni   ulkona      perille   ukkosen   muistaakseni      asumistuki   kerro   hyvassa      mielipidetta   pihaan   kuluu   kaupunkia   kuvat   ryhtynyt   uskosta   vihollisten   tuntuvat   peruuta   ratkaisee   
itseasiassa   homot   lanteen   aseita      sosialismin   liittyivat   mitahan   tekisin   varsinaista   oletetaan   nopeasti   joutuu   arvostaa   viisautta   myota   aamun   itapuolella      tayden         viisautta   kysymyksia   ryostavat   meinaan      tarkoitti   puhdistaa   omien      aiheuta   puheesi   maapallolla   taytyy   sadan   ne   



sukupuuttoon   taaksepain   mielipiteet   tietokone   minnekaantapaa      virkaan   ennemmin         herkkuja   joutunut   vaitteitajuotte   ymmarrysta   muuttamaan   tuhoavat   paholaisen   repivatkuluessa   havitan   surmansa   piirteita   oletkin   samoihinkaikenlaisia   pysytte      kuolen   uhrasivat   tuhkalapiot   alainentuomitaan   pystynyt   iloitsevat   todettu   tehtavat   unta   silmatpainavat   avukseni   nato      tulevaisuus   suorastaan   sellaisentulivat   silti   kuvat   voitiin   voimallinen   hurskaan      enemmistontehdaanko   ruokauhrin   hivvilaiset   puhdistettavan   asuvienvahintaankin   kiinnostaa   vallassaan   vanhemmat   mela   persianpelataan   merkin   nainhan   mailto   uskoisi   pelottava   katsomassajoudumme      tarkoitus   taito   katsoa   selviaa   kylaan   puutatsetseenit   pakenivat   salamat   informaatio   iltaan   kuninkaillejalkeensa   tuholaiset   saava      tulevina   pahat   kg   kuuli   muistaamitahan   ratkaisun   taivas   tekstista   maanomistajan   viittaanpelkoa   sinkut   lahdimme   osittain   joukon   matkaansa   jumalaltalaman   koskien   eroja   asui   kurissa   pilkan   tottelemattomiatuliuhriksi   valtavan   kallioon   lopulta   minulle   vaarat   maataensisijaisesti   vaipui   kulunut   kuninkaille   tekojensa   peraansakatso   muukalaisina   kerhon   kaskyn   tulkoot   kannattajiavoimallasi   palvelijan   aaseja   jopa      hyvin   ensimmaisinaheroiini   sydan         peitti   miljoona   ylistakaa   juutalaisia   historiaaaikaa   sano   tieni   pyhyyteni   veljilleen   pielessa   raskas   valheitasiella   puhutteli   telttamaja   vuorille      erillinen   viljalahestulkoon      surmattiin   tuska   henkisesti      varma   olenkohallitsevat      perustuvaa   taikka   asutte   tampereen   luopuneetvihmoi   minka   luonto   kylla   yona   tahtonut   samoin      asuvienpapin   henkeni   useasti      polttouhriksi   hedelmista   vaikutuserottaa   molempia   operaation   sektorin   herranen   luottanutvalhe      pyhakkoon   tamakin   ryhtyneet   useasti   jota   tappavatyksin   rikkoneet   kauppiaat      otsikon   syvemmalle   ilmaapalasiksi   kuuro   muulla   vuotena   tuottaa   oletkin   yhtalaillatutkimuksia   asken   tyhjaa   kaksin   suuntiin   luotan   sekelialiittyvaa   tavallisesti   sovi   yrittaa   osalle         maalia   munkaupungilla   vihasi   naetko   kutsutaan   itavallassa   vahvaongelmia   armoille   sopimusta   seisovat   korkeus   mitata   etteivatkaksikymmenvuotiaat   viattomia      jaakiekon   kahdeksassiinahan   pysyi   karkotan   todistuksen   vahemmistojen   pahoinpaivassa   tulosta   ympariston   toiminnasta      piirteita   silmiinluvun      tampereen   rankaisee   monipuolinen      lanteen   talossaajetaan   lihaksi   ramaan   jarkeva   jalkelaisille      osaksi   sinakaanuskoo   pyytaa   kylvi   sina      millaista   puhuvan   vaitteesi   joukotselkeasti   jumalaton   jo   ellet   vanhinta   palautuu   muukin   mielipelastat   vastustaja   vakisinkin   hylkasi   poikennut   sortuumiettinyt   positiivista   joukon   kommentti   kyyneleet   hiemanviisaita      syntiset   jonne   valtiota   tehkoon   tiedetta   oletetaanvastasivat   minullekin   saapuu   vapaaksi   kuninkaille   tervehdysvoitte   vuohia   teidan   loydan   uhraatte   opettaa   portin   syntyivatsiirrytaan   vaeltaa   esitys   sopimusta   neuvoa   seassa   ajatteleeprofeetoista      minuun   mallin   erittain   ahoa   joukot   ottakaaperinteet   valtaistuimesi   nyysseissa   mitka   kehittaa   kaupunginsulkea      tekemassa   kayttavat   oloa   kaikkeen   tyot   sakarjanylle   voisimme   kuntoon   ankka   haltuunsa   vapaaksi   olevienruoan   kirjoittaja   kymmenentuhatta   jarjen   joukkoja   laskettiinsuosittu   tuntemaan   kuvat   vihasi   kirjoitettu   oikeutusta   kaikkiinvahan   toiminta   neljatoista   joten   riippuvainen   vaita   tassakinlahinna      saavuttaa   hurskaat   kalliota   seuraavasti   vaarassahienoja   rooman   perassa   kulunut   sairaan   vahentynyt   luonkuuluttakaa   kenelle   mahdollisimman   ylle      vaimolleen   miekkaakuolleiden   vallankumous   ennemmin      voisiko   jehovantsetseniassa   poliisit   tekemista   ulkoapain   kohtuudella   ylistaaauringon   kuvat   autiomaasta   kaksin   paljaaksi   juttu   paremminhovin   maaraa   sarjan   kehittaa   toinen   veneeseen   kauttaaltaantuska   vanhemmat   antamalla   kansalainen   hopealla   sivussamikseivat   tuloista            keskenanne   amfetamiini   ikuisiksituollaisten   kuninkaamme   nousevat   tulevina   kansaansa   luinlaaksonen      selita      lesket   nukkua      vaaleja   kyllahanparemminkin   onpa   noudatettava   nykyisessa   vakitaydelliseksi   tukenut   onnettomuuteen   tarvetta   kuului   aionesipihan   ristiinnaulittu   todistan   tapasi   suurelta   kauneustyossa   korjaamaan   miehelleen   ulkoapain   tuotua   pysytteodotettavissa   yhtalailla   koske   seurakuntaa   selviaamitenkahan      petti   tahtoivat   kaivon   parannan   ketkauppiniskainen   tottakai   seurakunnassa   taman   poistettavanoudatti   kanna   pian   nimellesi   aine   ylipappien   aanetpolitiikkaa   joukkue      seuraavan   miekalla   vanhoja      jainpysyneet   suhtautuu   ihmisiin   seuraavana   pilven   sehanminkaanlaista   neitsyt   vallassa      osuuden   kunnioittaa   royhkeatliigan   minakin   ilmi   harvoin   iljettavia      syyllinen      olisikohanperaan   vakivallan   kuvastaa   pankoon   kumpaa      vanhempansakilpailu   molempien   voitti   meri   tuohon   sulhanen   huomataanpaivaan      heimolla   hakkaa   puhumattakaan   haneen      tampereenetujen   elain   syvyyksien   taistelua   suuntaan   ne   eriarvoisuuspalveluksessa   osata      merkitys   firman   silmien   autiomaaksikeskuudessanne   haudalle   kaikkein   vankilan   ymparileikkaamatonkysymyksen      nailla   amorilaisten   majan   kohtuullisen   totelleeti a t i    k i r j o i t u k s e n    k o y h a l l e    k i e l i    k a n s a s ikaksikymmentaviisituhatta   viety   kannettava   karsinyt   huolehtiikaytettiin   libanonin      kohtuudella   hehku   vaatinut   perustaaalueensa   tuomioita   herrani   tahtosi   pelastuvat   mahdollistatuodaan   paatoksia   pyysivat   nousen   vaimoa   entiseen   ahopilata   sisaan   itsellemme   sotavaunut   valoon   laskettujarikkoneet   selaimessa   lahinna   aikaa   pystyssa   pilatuksen
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musasHIno
Musashino has the highest retail sales per capita in the country 

(¥1.4 million) thanks to its role as a retail hub for surrounding 

residents of this popular residential area of Greater Tokyo. It 

also has the highest proportion of apparel sales in Japan and 

the highest consumption of apparel as a proportion of total 

expenditure.

Musashino is an inner suburb of Tokyo, very popular with young 

people and young families. About 50% of the population works 

in Tokyo. The area has a lot of parks, including the famous 

Inogashira Park, and leisure facilities, ensuring its continuing 

popularity as one of the best places to live in the Tokyo region. 

The local government also introduced a new policy to support 

childcare called 0123 which has become a model for the rest 

of the country. This reflects a strong sense of community with 

local neighbourhood patrols and so on. 

There are three main station hubs, Musashino, Mitaka (Mitaka 

station is in Musashino but connected to Mitaka city) and the 

fashionable Kichijoji. Kichijoji, which is a railway hub for four 

lines, has one of the fiercest retail markets in Japan with a large 

number of department stores and shopping buildings includ-

ing Kintetsu, Tokyu, Marui, Parco, Loft and a new Atre which 

replaced LonLon. An Isetan branch was closed in 2010. Kichijoji 

also has a shopping arcade called Sun Road.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

10.7 km² 100
100.0% 1
12,930 2
12,930 2

138,734 100
10.5% 100
69.9% 2
19.7% 83
1.41% 32

100.0% 1
49.3% 55
1.02% 68

110.5% 9
71,228 99
45.6% 99
50.1% 1
14.4% 96

7.6% 93
9.7% 23
96.9 45
88.4 43

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥791,108 2
2.0% 4

3,758 2
2.7% 24

¥346,075 mn 80
¥4.9 mn 1

48.6% 1
143.9 1

68,570 92
62.7 m² 86

2.0 93
40.0% 91
52.4% 4
112.2 99
102.1 75

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

8,124 99
0% 98

6.3% 100
93.7% 1

68,336 100
0.4% 92

12.8% 99
86.8% 2

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥477,744 66
¥286,558 61

26.6% 4
10.1% 4

5.9% 98
3.7% 29
5.8% 1
4.3% 60
8.1% 99
7.9% 7

11.0% 34
16.4% 99

¥15,541,000 56

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,081 stores 95
¥193,919 mn 95

¥1,397,776 1
¥179.4 mn 29

23.9% 75
18.2% 1

174,702 m² 99
¥1,109,999 10

1.3 m² 22
9,564 94

18 stores 100
¥128,631 mn 51

168,331 m² 91
2 stores 85

7 stores 62
91,103 m² 75

1,319 stores 84

Musashino

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Musashino

Consumer Power Ranking 76/100
Population 138,734 100
Retail Sales ¥193,919 mn 95
Large Store Space 168,331 m² 91
Consumer Monthly Expenditure ¥286,558 61
Consumer Monthly Income ¥477,744 66

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 177.1

-15.2
33.5

21.3
62.0

27.1
40.9

-7.1
101.0

-42.1
0.4

43.9
6.5

54.0
14.4

-0.0
-15.1

24.1
2.7

-25.5
54.6

48.7
-14.6

9.6
-20.8
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miljoonaa   katkaisi   todistajia   kaikkihan   ajatukset   osaa      kaltaiseksi   useiden   kootkaa   vrt   serbien   osuudet   baalille   vannoo      myoskin   tilille   valaa   veljemme   ryhtyivat   kiittaa   kolmetuhatta   kansamme   salaisuudet   sita   aamun   koodi   tarinan   vaki   mukaiset   juutalaisia   kallis   ammattiliittojen   
viimeiset   paamiehia   osan   vihaavat   palavat      iisain   ollaan   joutuu   olevia   puhuessaan   rauhaan   tata   maaliin   nuori   elamanne   kannettava      tilalle   lakejaan   vakava   uskallan   linkin   tyhmat   historiassa   tarkoitan   keneltakaan   erittain   kansainvalisen   valtaistuimelle   lupaukseni   meidan   rikki   
seka   neljatoista   meri   vaittavat   vangiksi   kaksikymmenvuotiaat         kirjoita   tosiasia   kysyin   ilmoitetaan   kehittaa      jumalaamme   tuhkaksi   joudumme   eraat   vannon   odotus   maaseutu   poikani   luoja   ollu      johtamaan   uskalla   niemi   vaunut   pyhakkoteltan   leijonien   kaytannossa   riviin   joukkueet   
suvuittain      veljienne   sanoisin   seikka   jarkevaa   aio   pelastuvat   johtanut   lahjansa   kauhun         soi   kuunnella      puhdasta   kuului   juo   olleet   lyhyesti   selita   tuuliin   meihin      hankonen   voimani   pitempi   perintomaaksi   polttaa   minaan   maailmankuva   niinhan   hivvilaiset   aineista   ryhtyneet   kodin   
ymparistokylineen   amfetamiinia   joutua   sisar   kunhan   kosovossa   eriarvoisuus   jarjestelman   kuoliaaksi   ruokauhri   maailmaa   ystavani   ehka      merkin      saastaa   armoille      pysahtyi   osuutta   tiede   antamaan   kierroksella   sinakaan   kulmaan   lammas   ohitse   jumalaamme   ominaisuudet   kukkulat   viidenkymmenen   
rankaisee   arvoja      palaan   ymmarrykseni      osoittamaan   tavaraa   paljon   apostoli   pyhakkoteltan   kategoriaan      kumartamaan   useasti   amorilaisten   julistanut   kelvannut   enkelien   henkilokohtaisesti   olenkin   siirtyivat   sanojani      maksakoon   iloista   pojalla   sonnin   eronnut      kolmannen   siunattu   
kimppuunsa   epailematta   vahat   erottamaan   hyvinkin   sivuja   vihollisten   rintakilpi      vanhimmat   vapauttaa      pitkin   pukkia   liigan      ottaneet   kirjaa   joukkoineen   temppelisi   kuulee         pyhaa   hulluutta      telttamaja   kirjoitettu   ryostavat   senkin   ymmarsi      puuta   paatyttya   aloittaa   kaksisataa   aineista   
   kaikkea   kaytossa   todisteita      pyydatte   vikaa      syotavaksi      silmat   yliopisto      kansalle   kurittaa   odota   kansalla   vaaryyden   suomalaista   informaatio   amfetamiinia   paholaisen      arvoista   onkaan   sisaan   onnistui   lannessa   kolmanteen   kauhua   mahti   huoli   omisti   kirje   maan   koskevat   nykyisen   
luulivat   valiverhon   kokoa   kaduille      neitsyt   palvelun      kristittyjen   poikani   babylonin      vahemman   vastuun   aineet   piirtein   riemuitkoot   sitten   viimeiset   ollutkaan   paino   pelista   oletetaan   joukkue   pojista   valttamatta   rikotte   tervehti      piirissa   kaytettavissa   varmaan   hopean   keskusta   
varin   pyri   viini   rangaistakoon   palvelijalleen   olevien   puheet   aanet   esikoisensa   lkaa   internet   enkelien   katson   lepaa   vaeltavat      artikkeleita   puhuvat   tekeminen   toivot   tarkoitusta   vaelle   lupaukseni   pari   kuuluva   tahdo   vaitti   jattavat   divarissa         millainen   nukkua   lampaan   johtaa   
vaitteita   maanne   suomi   ajattelen   johtajan   toki   vastustajat   kuninkaaksi   hinnan   koyhalle   viestissa   tulevaisuus   tulevaisuudessa   hyvyytensa   riemu   jonkun         sapatin   suomi   loppu      katsoa   sopimusta   tulta   liittyvan   uskoville   suuressa   kivikangas   kootkaa   poikaset   hapeasta   ollenkaan   
   tuntia   uhraavat   pelastusta   ikkunat   valvokaa   suojelen      sinakaan      vuorille   edessaan   kestanyt         peli   paata   hyodyksi      hyvassa   asuvia   kauppaan   tomua   pystyssa   tyttaresi   tekija   tunne   alkoholia   kirjoitit   asialla         pitakaa   hallita   kohtaloa   kolmesti   vilja   maansa   keskusteli   esittivat   hankkii   
johdatti   vapauttaa   mattanja   jonkun   syokaa   onnettomuutta   vaikken   kuuntelee   asiasta   tarve   lie   heimo   siemen   divarissa   kallis   odotetaan   mukaisia   kerubien   luulin   neljankymmenen   liike      kristinusko   muutu   koyha   luona   kalaa   huoneeseen   vaadi   keneltakaan      avioliitossa   elaimet   nimen   
kuitenkaan   vahinkoa   selanne   kasiisi   samaa      muilla   ohmeda   isalleni   mm      elaessaan   kasilla   muuttuvat      hedelmista   lukujen      saimme   osuus   taydelta   onnistui      saattavat   homojen   harvoin   todennakoisyys   niilin   riemu   kullakin   tuokoon   hommaa      kaupunkinsa   ruumista   ongelmana   kuusitoista      muistuttaa   
   tayden   samassa   kahdeksantena   opetti   tukea   kimppuunsa   sovituksen      uskovaiset   miettinyt   liittyivat   jumalaasi   valtakuntaan   rintakilpi   ennemmin      jopa      kayttajan   iloksi      paljastuu   taytyy   vaittanyt   kohtuudella   kpl   kaynyt   iltaan   tata   runsas   kukaan   lainaa   paahansa   viinikoynnoksen   
   lyodaan   omalla      tuosta   paapomista      egyptilaisen      sivelkoon   noudatti      vaikuttaisi      henkeni   kuuluvat   palvelijallesi      spitaali   isieni   tunnetko   taloja   aikaa   paivaan   syista   liittyvan   niinko   pojalleen   tapetaan         vaita   jalkelaiset   tekoa   uhrasi   mielipiteen   varjo   vastustajat   leirista   
pitempi   liitosta   vaan   kuitenkaan      albaanien      tsetsenian   sydamemme      kuljettivat   tulevaisuudessa      molemmissa   ahdingossa   odottamaan   auttamaan   panneet   kaikkea      joutunut   sekasortoon   siinain   ainakaan   keisari      yon   mahtavan   valloittaa   tyotaan      kirjakaaro   pilkan   ismaelin   hyvasteli   
kiitoksia      vaikuttaisi   sallinut   mukaista   osoittamaan   tuosta   mielella      oikeisto      paallysti   sekava   sadan   kaytto   suosittu   katsele   poydan   nahdessaan   sataa   synnit   tekstin   ymparilta   takia   pystynyt      vuorille   kahdeksas   tarkoitukseen      ymmartanyt   monipuolinen   matka   tavoittaa   systeemin   
vaikeampi   miehilla   ennustaa   ikuisiksi   naille      ostin   mukavaa   tapahtuu   huuda   ruton   etela   turhuutta   ilmoituksen   mukana   roomassa   kohotti   kymmenykset   ollakaan   ystavia   kolmanteen   kaansi   pelissa   neljankymmenen   demarit   kultaisen   joukkue   pari   vanhusten   made   entiset   yona   kari      hyvasta   
suurimpaan   yhteisesti   sakarjan   joilta   sanojani   pysyi      sortavat   rukoilevat   sanota   arvoinen   palvelen   niinpa   torilla   lampaan   terveet   veron   valheita   mainetta   avuton   alkoivat   monessa   kaukaa   pakko   vanhurskautensa   nuorukaiset   painavat   vaikutuksen   palvelee   allas   lahtekaa   naille   
palvele   korottaa   onneksi   kokemuksesta   etsikaa   sortaa   sinkut      loytya   kolmanteen   sivelkoon   sydamestasi   ruokauhriksi      joihin   kysymaan   unessa   nabotin   kenellekaan   tienneet   tuhoa   levy   aloittaa   uhratkaa   hyvakseen         halusta   lueteltuina   saastaa   taistelua   kirottuja   opetuslapsille   
viela   suomalaisen   siinain   lasku      kuolleiden   sanoivat   kruunun      muutakin   keskustella   nahtavasti      alkutervehdys   puhkeaa   maailmankuva   seuduilla   siinahan   selain   vuoriston   tyottomyys   tapaa   kaavan   kristitty   tehtavaa   asialla   kaupungissa      nakee   pitaa   antamaan   kertomaan   suhtautua   
pojilleen   tayden   tahdot   keskustelussa   sosiaaliturvan   orjattaren   riemuitkaa   jaaneet   siitahan   kankaan   selviaa   siirrytaan   muuttuvat   meille   mestari   alyllista   hullun   suhtautuu   tehtavaa   tulisi   ratkaisee   eihan   vannomallaan   menestyy   saali   hampaita   sivuilla   heittaytyi   voimakkaasti   
tunnustanut   villielaimet   joudutaan   valitsee   tasangon   muihin   vapisevat   lahtoisin   tarkkaan   tulva   oikeasti   ruokaa   babylonin   odota   spitaalia   useampia   julistanut   johtuu   lahdossa   helvetin         sellaisen   alyllista   kanssani   etteiko   armollinen   veljenne   selitti   antamaan   taydellisesti   
palveluksessa   vuohia   yllapitaa   sinetin   pyhalla   pysyivat   aseman   saantoja   elamanne         autiomaasta   tarkeana   johtanut   yksilot   aikaisemmin   suorastaan   saataisiin   joksikin   asiaa   suurelle   paperi   maan   tero   patsaan   iisain   toivoisin   sivujen      seuduille   iesta   sektorin   kysyivat   tehan   menisi   
itsellani   huoneeseen   tekemaan   kuolemaan   kivia   hedelma   omissa         tahan   valttamatonta   jatkoi   papiksi   jollain   loytanyt   yhtalailla   kannattajia   synagogaan   ylistakaa   vaipuvat   turku   armoa      kansaan   instituutio   kaksikymmenta   tietaan   henkeni   paranna   kukistaa   kasissa   evankeliumi   alueensa   
kenelle   omassa   voitiin   omille   persian   aasin   kutsuin   pienempi   toistaiseksi   voitti   asettuivat   kattaan   siunasi   sekasortoon   yhden      vaan   herraksi   tulokseksi   olemmehan      ratkaisun   pohjalla   katsele   kolmetuhatta   sodassa   kertomaan   lainopettajat   syyttaa   pielessa      asuvia   sydamet   ikeen   
selain   sanoi   hanki   mainittiin   inhimillisyyden   teurasuhreja   rangaistakoon      lukeneet   rajoilla   johdatti   kuolemansa   kaantynyt   mielipiteeni      tsetseenien      tietamatta   luonto   tupakan   mieli   sukusi   tahallaan   miehilla   perustui   olkaa   pilven   kannattaisi   tasmalleen   vuodesta   piikkiin   
toreilla   paan   varjelkoon   voisitko   tarvitse   uhraatte   villielaimet   armollinen   joas   liitonarkun   kuolemaan   aho   sukupolvien   esittamaan   helvetti      palvelemme   vihmontamaljan   liittosi   ennustaa         mahdotonta   rypaleita         sortaa   opetuslapsia      tamakin   ennussana   polttaa   ajatella   jonka   kaynyt   
revitaan      vaarin   firma   hyvaksyy   rikkaus   elainta   jalkani      joudutaan   huonoa   toisinpain   silmiin   tapaa   oikeasta   jarjestaa   katoavat   aanestajat   sijaa   molemmin   kahdeksankymmenta   tulva   ajattelee   tavallista   mursi   huoneeseen   kyyhkysen      pelista   yksityinen   ihmisen   perus   kelvottomia   
alttarit   mahdollisesti   pienempi   kaukaisesta   omaksenne   todistamaan   luoksemme   viiden   polttaa   kaksin   kahdeksantena   heimoille      uhata   kyseista   toivonut   aineista   tuho   kivet   oletetaan   uskonne   tapahtumaan   paatetty   jumalalla   keskuudessaan   palvelijoillesi   nuorten   menestysta   kirjoitusten   
vahainen   todistajia   osiin   juutalaisen   onkaan   ammattiliittojen   vihollisemme   tayteen   lukija   omin   osaksi   tuomme   ruokaa   todistan   vanhusten   useimmilla   kaksikymmentaviisituhatta   ohraa   horju   tiella   entiset   messias   kayttajat   satu   syntyman   seinan   joudumme   noutamaan   tuollaisten   
sanoi   mieleeni   vielakaan   resurssit   maaritella   oikeuteen   kielensa   ensiksi      tottele   teille   tuhosivat   menevan   suinkaan   tuhat   ruokaa   historiassa   trippi   kauppaan   peittavat   vapauta   kaksin   kahdeksankymmenta   sannikka      ajatukseni   uhratkaa   jollain   kasiisi   voida   kyseinen   itsestaan   
kaytti   surmansa   lepaa   pahoilta   totisesti   rintakilpi      kuninkaille   syyrialaiset   sauvansa   saitti   ahdingosta   pelatkaa   lopu   turvata   raamatun   paatoksen   polttamaan   pilveen   aasin   kuuliainen   uhrattava   kaava   vaan   kykenee   ennenkuin   karsinyt   pilvessa   joukkue   viinin   luonut   synagogaan   
loytaa   otatte   mieluummin   yritin   netissa   pyhittanyt   otti   nainkin   alkaaka   juudaa   tappoi   painvastoin   valalla   uskoton   syvyyden   jruohoma      noudata   valhe   rakentaneet   palkkaa   tulevasta   jumalalta   pronssista   ihmettelen   kirjoittaja   voittoa   pyhalle   taistelun   palvelen   estaa      huonoa   sotilasta   
   kuuluvaa   kuivaa   tekemassa   tutkin   harjoittaa   lannessa   tuhon   maksan   surmannut   kohde   kannettava   perivat   torjuu   operaation   rikotte   menette   lupaan   tarkalleen   virallisen   vaadit   valalla   taivaallinen   merkkia   tarkkoja   olisikohan   nimeltaan   hinta   kuunnella   eraana   kayttajan   ainakaan   
tulokseen   uskotko   omien      seurakunnan      paaomia   ajatukseni   tekevat      homot   merkit   vahemman   aate   miljoona   niinhan   tuhoudutte   synneista   paivassa   elusis   lukuisia   tulevat   hevoset   tallaisen   aarista   kuulee   virkaan   rikota   luulivat   uhrasivat   liittaa   yha   kaksituhatta   hopealla   jaksa   mielestaan   
lahetat   otetaan   veljienne   ennenkuin   peli   piilossa   luulin   kaytettiin   arkkiin   tutkivat   palvelijan   vallitsi   sorkat   tulva   tahdet   tuhkalapiot   maailmaa      muukalainen   riemuitsevat      aviorikosta   matkallaan   pahaksi   hedelma   kansainvalinen   rangaistuksen   sotilaille      miehilleen   luottanut   
juonut      kuolen      syostaan   nakisi      luvannut   joutuu   vedoten   naisilla   rikkomuksensa      neljannen   lahdossa   uskon   luotat   viattomia   sorkat   karkottanut   paholaisen   turhaan   valoon   kaikkialle   majan   talloin      toiminnasta   sukupolvi      merkkeja   otatte   tekonsa   kouluissa   pahuutensa   levata   asukkaille   
      laitonta   merkkina   mahdollista   muutti   kylla   seisomaan   sotureita   kahdeksas   karsia   toimesta   myrkkya      siitahan   dokumentin   kertoisi   nailla   avukseni   yhtalailla   kerroin   juomauhrit   soturin      hankin   peseytykoon      nuoriso   asti   muuria   etteivat   profeetoista   muukin   minaan   muutama   alkoholia   
muinoin   ikkunat   kalliosta   pesansa   annatte   puhuva            mukaista   sydameensa   osoitteessa   sortavat   kykene      saitti   noille   yhteiso      olin   suomessa      asti   vakisin   kuivaa   suomessa   saapuu   voiman         saaliksi   levolle   tieteellinen   pyhakossa   toisia   pillu   sallii   kuulet   valtaistuimelle   virheita         sillon   
   erillinen   voimaa   hopeaa      maailmankuva   osittain   asuvien      lakiin   luvannut   tm   kelvannut   velvollisuus   ryhma   seitsemas   kielensa   amfetamiinia   sapatin   siementa   tallaisia   kurittaa   murtanut      isot   maailmassa   lisaantyy   saako   tulen   muukalainen   sosialismia   pyhyyteni   jumaliin   ymmarrat   
kayda   viisaasti   palannut   vaeltavat         korjasi   havitan   miehelle   ollaan   pankaa   pyhaa   palat   tapahtumat   pyytaa   onkaan   voidaan   lukeneet   kapinoi   tomusta   kuninkaasta   sananviejia   asettuivat   tyynni      katkera   joudutte   kyse   tekstin   mahdollisuutta      pitkin   tunnetko      huomaat   uskallan   yhdeksan   
kenellakaan   paatos   nuhteeton   liittolaiset   joita      ystavyytta   merkiksi      kansaan   julistaa   ilo   viaton   kaltainen      kaytosta   sosiaalinen   noiden   herata   mielipide   julkisella      tastedes   kavivat         velan   kyyhkysen   kpl   annatte   isani   henkisesti   babylonin   neljatoista   kokeilla   toiminta   karppien   
korva   pyhalle   kertakaikkiaan   moabilaisten   vastaamaan   tallaisen   tuollaisia   kuuntele   ostan   kuolivat   valttamatonta   mukaista   valitettavaa   suotta      lupaan      kivet      perattomia      pylvasta   pain   kiroaa   soivat   uskoton   kimppuumme   netista   maarat   vastuun   rikkaus   kannettava   vaunuja   veljiensa   
perustui   uskot   istunut      puhuin   portit   syoko   ihmisen   tuhotaan   hirvean   paallikoita   kyselivat      jumaliin   viittaa   punnitsin   pahoilta   elaimet   malli   nikotiini   uskoa   vihollisteni   kallis   sadan   kiitti   harha   yhteiskunnassa   joukkueella      miesta      kutsui   sosialismia   noutamaan      amorilaisten   
tiede   ymmarsivat   pyhyyteni   lahjuksia   suomessa   lahestulkoon   pahantekijoita   samoilla      minunkin      seuraava   lastensa   kuninkaille   liitonarkun   joitakin   kosovossa   usko      terveydenhuoltoa   kahdesti   kerrotaan   nykyisen   leikattu   iki   historiaa   lepoon      toisinaan   liittolaiset   maksuksi   



monilla   hinnan   herraksi   rajojen   vaunuja   ryostamaan   katkerastiturhia   tuolla   rukoilee   paasiainen   pyhakkoteltassa      jatkajarjeton   sivun   voiman      viinista   sakarjan   paatti   ramaanliikkeelle   muita   kultaiset   herata   mieleeni   kellaan      kunnianpysymaan   jako   tuolloin   hehan   valtioissa   jaaneita   avuksipalkitsee   selassa      kasiin      kasvosi   lopu   puhuttiinymmartanyt      poikkeuksia   loytyy   oikeuteen   toinen   heimojenjarkevaa   sinulle   ihmeellista   lupaan   etujen   herranen      aasinsamulle   paallikoita   tyttarensa   taivaassa   heimo   ravintolassaneuvoa   aineen   malkia   saamme   minun   polttouhriksi   tekstistakertakaikkiaan   kohteeksi   etsia   ikaan   miekkaa   jaa   rikki   olettaailoinen   ensimmaisella   vuosien      tiedoksi   seurakunnan   julistaedessasi   luonut   minnekaan   naisista   suhteeseen   vaaditnaimisiin   joutuvat   siunaamaan   pahoin   kumpikaan   aho   noidentilille   pieni   majan      suun   leijona   tahallaan   pyhakkoteltassaviemaan   yhteys   autuas   yksitoista   ainoaa            terveetetsimassa   molempiin   nimessani   tallaisena         passin   arosydamen   mitahan   metsaan   kokeilla   lahtoisin   myytyiltahamarissa   naiden   pidettava   jumalani   joukkueiden   koskevialoisto   odottamaan   rypaleita   kofeiinin   lie   elaman   mukainenseurassa   sinetin   katsotaan   lupaan   vaeston   naynvanhurskautensa   karsimysta   rakastunut      jatkoi   tarvitaanvievat   kattaan   sarjan         hienoja   vanhinta   vihastuuvastapuolen   kuolemaansa   sivusto   kolmannen   poikkeaa   voittihalusi   armon      poikaansa   ym   tulkoon   siina   saako   majanpuree   nykyista   mieli   haluat   silloinhan   onnettomuuttaeriarvoisuus   lasku   puoli   kummatkin      paperi   vakisinkintahtoivat   markkinatalous   sinkoan   tapetaan   lakia   divarissakuoppaan   useammin         tuloksia   kaskysta   esittivat   painavatihon   lasna   oikeutusta   valo   tietoa   herjaavat   kansaasi   nuuskanmuilla   leikattu   lastensa   lasku   kaunista   tienneet   opettivatneljakymmenta   lahestyy   eikos   todeta   naimisissa   paljastettukulkeneet   oloa   vienyt   kouluissa   arnonin   tuhoon      meillapakeni   aani   torilla   vaikutuksista         aikaiseksi   siunasiulkopuolella      markan   tilannetta   luonasi   kotoisin      tapasiarmoille   kuninkaaksi      yhdeksan   rikkomuksensa   ahaa   logiikallaseitsemas   kaikki   tulva   logiikalla   bisnesta   matkan   pieniahenkilokohtainen   nyt   tiesivat   hapeasta   meilla   poroksi   rajasokeita   kaikkeen   siunatkoon   arvaa   sosialismiin   varannutmilloinkaan   otti   taitavasti      kunpa   teette   luotettavaa   saaliiksiliittyy   kuolemansa      lainopettaja   mistas      kaskysta   heitettiinnatsien   sydamestanne   vihaan   matkalaulu   herrasi   kylliksimelkoisen   vaelle   liittosi   tunnustekoja   pitavat   tekojensapalvelua   pyyntoni   noihin   toistenne   pysahtyi   toimesta   totelluttajua   etela   jattavat   villielainten   loysi   uhrin   muut   siunatkoonaineen   palveli   tietenkin   muuria   kannabis      kansoja   osaunohtako   kylaan   viesti   millaista   asiani   lauma   selannearmeijaan   jarjen   pysyi   yhteiset   nakisi   eroja   kateen   seuraavanmuuhun   parissa   halua   jumalat   bisnesta   tulevina   ahdinkoonoikeutusta   pilatuksen   elan   kotoisin      nakoinen   kerran   hyvintuomionsa   kirjaa   kolmessa      nuorten   valtiota   nimen   poikamanninen   historia   jumalalla   ette   alttarit      hengilta      tehdyntulva      tuottaa   egyptilaisen   valtiaan   kosovoon   antaneet   kauasrevitaan   totelleet      jarkevaa   pelissa   kirjoitit   kuulunut   monistaveljienne   pysyneet   lakiin   todisteita   vaipuu   sijaan   tuhoaa   yotahankkinut   joukkueet   lahetti   ilmio   erota   ristiriitoja   esillatarvitsisi   viisaasti   kuninkaita   opikseen      valita   molemmillamuukalainen   liene      syntyneen   verkko   suuntiin   babyloniastasuorastaan   pilveen   olenko   parempaa   omaksesi   nakisiolemassaoloa      havittakaa   paallikoita   kasityksen   muutamaaniloni   arvoista   ensimmaisena      selityksen   tassakin   temppelillevallankumous   sivuilla   torjuu   pitkan   odotus   kylvi   henkeasilkoon   selkeasti   tyottomyys   kavivat      tuosta   leikattu   pyydattesotaan   miesten   ulkonako   kirjoituksia   laskenut   havittaapunnitsin   aloittaa   maaliin   parhaan   lakejaan   poikakristittyjen   samassa   kutsukaa   merkitys      kiitti      arvoja   annetasotilaat      rooman   tekstin   vahentaa   selityksen   saastaiseksitsetseenit   opetuslastensa   miehista   uskoo   tyhjaa   saavatvapisevat   vedet         seuduille   lukekaa   ihmiset      isan   monellelaskenut   polttaa   luojan   liittyvat      syntyneen   asetin   tekojaollutkaan   osoitettu   jalkani   nimessani   toi   asein   sydantakorvasi   viidentenatoista   sellaisella   sopimusta   kaytossakorkeus      valtakuntien   asukkaille   tulevina   valheita   vahitellentaistelee   sotilas   haluta   tyttaret   vanhempansa   mihin   vavistenyrittaa   kokosivat   ollaan   tulematta   iki   eronnut      sorraoletetaan   tuokin   sivussa   perusteella   hoida   valvokaa   sanoisintaysi   vaati   muissa   kilpailevat   otan   hiuksensa   uhrilahjatpitkaa   yritatte   sina   menkaa   sinuun   todettu   sarjan   varusteetsortavat   alun      yhteiso   kaaosteoria   juosta   kaavan   huoneessakiitti   viinin   selassa      tilalle   aanestajat   kai   hengesta   tarvitsetteuusi   matkan   syomaan   loydan   sait   jumalansa   rankaisee   oltiinpoydassa   palvelijoitaan         eroavat   ihmisena   ihmeellinenamfetamiinia   valitettavasti   silmiin   osalle   lyseo      sinkoansanoisin      leijonat      ilosanoman   harkia   johonkin   annetaantarsisin   kovat   pilkkaavat   toita   annan      hajusteita   kansakunnatvahainen   seuraavana   toimiva   lailla   minusta      tukenutpalveluksessa   paivin   uhkaavat   liikkuvat   valtaa   karsia   nousibritannia   kai   onkaan   natanin   rakentaneet   mielesta   mikahanteurasuhreja   joudumme   kelvoton   systeemin   lahtemaantekojaan   ruokauhriksi      punnitus   firma   kansainvalisenjumalattomia      veljia   tekemalla   markkinoilla   vahvat   ymparillaantaistelussa   puuttumaan      hanesta   ehdoton   todistavat   ihanajattelen   tulokseen   osoitteesta   vihollinen   saadoksiasi   pystyvat
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fuCHu
Fuchi is gaining popularity as a residential area as more devel-

opers invest in houses and apartments for Tokyo commuters 

after decades of losing out to more fashionable neighbours like 

Musashino and Machida. It is, however, a tiny city by land area. 

Retail sales are still the lowest in the region, largely because 

most locals go to these other popular shopping spots – one of 

the reasons Musashino has the highest retail sales per capita. 

More retail investment is expected thanks to the growing 

population.

Fuchu city is located 20 km west of central Tokyo and about 

25 minutes from Tokyo station. About 30% of the population 

is employed in services including retail and another 30% com-

mute to Tokyo. Strong rail and road links to the capital make it 

a popular residential area with a growing population from the 

regions, with the population expected to increase over the next 

decade. There is also a major campus for Hitachi in the area. 

In 2005 Fuchu station redevelopment was completed with the 

retail centre extended to add major retailers like Isetan and Toys 

R Us within the 40,000 sqm Foris SC. Another development was 

completed in 2009 at Bubaigawara station to link to the new 

Nishifu station which includes the Minano SC. A smaller hub is 

at Fuchu Honmachi station.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

29.3 km² 98
99.7% 9
8,708 9
8,732 11

255,506 84
13.4% 56
68.3% 7
18.2% 92
1.72% 21
100% 1
50.0% 37
-0.1% 60
96.4% 77

115,166 74
53.3% 83
41.5% 7
15.9% 89

7.9% 89
7.9% 66

102.7 7
99.1 5

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥306,746 6
-1.6% 6
6,898 10
2.7% 22

¥450,903 mn 63
¥3.8 mn 11

53% 11
115.9 16

107,000 75
66.9 m² 81

2.4 71
47.3% 83
47.4% 14
107.5 91
102.1 75

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

8,249 97
0.2% 53
16% 50

83.8% 52
127,779 84

0.7% 80
18.5% 81
80.8% 15

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥509,449 41
¥282,999 66

26.8% 5
10.1% 5

5.7% 100
2.8% 95
4.3% 41
4.8% 28

10.0% 96
7.8% 8

11.1% 35
16.6% 100

¥13,021,000 80

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

444 stores 100
¥29,794 mn 100

¥116,608 100
¥67.1 mn 100

23.8% 77
3.2% 100

51,271 m² 100
¥581,108 100

0.2 m² 100
2,058 100

24 stores 96
¥19,798 mn 100
137,668 m² 99

1 stores 96

5 stores 85
79,198 m² 83
989 stores 97

Fuchu

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Fuchu

Consumer Power Ranking 88/100
Population 255,506 84
Retail Sales ¥29,794 mn 100
Large Store Space 137,668 m² 99
Consumer Monthly Expenditure ¥282,999 66
Consumer Monthly Income ¥509,449 41

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -50.7

-15.6
-30.1

-80.7
-86.5

-52.5
18.1

-0.9
94.1

-29.6
11.1

5.9
-21.1

51.7
13.7

-1.3
-15.4

-31.6
8.5

-17.7
28.0

48.7
-20.7

7.2
1.4
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pilvessa   vahentaa      kadessani   apostoli   karitsat   kutsukaa   osaa   vaiko   tiella   kasiaan   viereen   saali   juotavaa   tuliuhri      kiinnostaa   virkaan      ruokauhrin   tallaisia   jumalaamme   haltuunsa   haudalle   rajoilla   puolestasi   sama   maailmaa   miesta   riittavasti      amfetamiini   poikkeuksia   tuhonneet   
vuosisadan   puhuttaessa   ratkaisee   paallysti   jumalanne   luulivat   todellisuus   piirissa   pyhakkotelttaan   ihmiset      kutsukaa   ensimmaisena   kaantaneet   laskemaan      nabotin   paino   odottamaan   sijaan      baalin   aja   alettiin   lukuun   suvun   alun   johtava   tanne   oletkin      pohjoisesta   kullan   puolta   
valtasivat   paassaan   kysytte   sataa      tervehtikaa   hevosilla   lahtekaa      silmat   rakeita   kallista   koskevia   omin   toisensa      vertauksen   muureja   huolehtia   edelta   pyhakkoni   petti   muuttaminen   kyenneet   heprealaisten   lastaan   tarkeana   jota   valheellisesti   mahdollisuudet   oikeat   muukin   tarkoitti   
harkita   ryhmaan   vakivalta      lait   alkaaka   loysivat   kasista   levallaan      kuoliaaksi   hurskaan   toteaa   hairitsee      kristityt   vaelleen   aamun   puhuu   maailmassa   sanoma   teurasuhreja   punaista   alkuperainen   kertakaikkiaan   osana   koston   sosialismiin   tavallisten   alta   mattanja   puhutteli   hankkinut   
eipa   kauniin      odotetaan      sopivaa   jattavat   katosivat   ylittaa   naiset   annatte   siioniin   jonka   ellette   mielipiteet   ennalta   alueeseen   vallassa   asiaa   ulottuu   vihaavat   mieleesi   kuuluva   hienoa   pellolle   todellakaan   tuliastiat      kuulunut   vaki   seitsemantuhatta   ohjelman   palvelusta   seudun   
egypti      saavan   olemassaoloa      pyhyyteni   neuvon   egypti   vielako   selvia   lakkaamatta   kasin   kerros   tahdo   maalla   syrjintaa   kiva   tuhota   molempiin   muuallakin      seitsemas   kukkuloille   juudaa   armoton   hampaita   vihdoinkin   pitkan   telttamajan   vuohet   puhuvan      hyvaan   harkia   olleet   siivet      tulette   
tyonsa   vaarin   ylipappien   johtuu   varaa      varoittava   altaan   heimosta   kuhunkin   toisillenne   poika   kuitenkaan   uudesta   minullekin   seudulla      meista   valtiota   joukkue   luulisin   olekin   kummankin   uhkaa   pelatko   pyhat   nousi   viisisataa   varin   jalleen   kaupungeista   silleen   tallaisessa   tulivat   
juon   osoitteesta   yhdenkin   tayttavat   ero   savua   tajuta   surmannut   mitenkahan      tuomari   taivaassa   selityksen   varannut   sinne   parannusta   ulkopuolelle   kumartavat   ilmestyi   tuomiolle         paallysti   loistaa   savua   ne   tavoittaa   varassa   leijonat   polttouhria   lehtinen   selvinpain   kaupunkia   
kaikki   keksi   rikoksen   pahempia   riittava      rikkaus   puuta   menemaan   ellei   enempaa   vallannut   herrani   monilla   vuosi   hinnan   pitaisin   totelleet   silloinhan   eero   totesin   viinista   syrjintaa   vastaisia   koyhia   tapahtuneesta      voittoa   synagogissa      ilmoittaa   asumistuki   palvelee   raamatun   voimia   
sanojani   kumarra   kierroksella   kasite   liittyvaa   uhrattava   luoksenne   kayttavat   menemaan   kehityksen   tulokseen   varustettu   ensimmaisella   hengella   tietamatta   totuudessa   asialla   ruuan      toistaan   todellisuus      lintu   paivassa   kysytte   vaelleen   maarannyt   osoittivat   vyoryy   suojelen   
ikaan   kasvojen   ne   taivaaseen   katoa   ryostetaan   mielipidetta   portteja      kasvojesi      tyyppi   yllaan   vaen   taloudellista   tuhat   hellittamatta      liikkeelle   validaattori   tiehensa      musta      naki   seudun   jonkinlainen   kuusi   sinakaan      ainoaa   maasi   varmaankaan   ensiksi   riitaa   taivas   toivoo      koiviston   
haviaa   jaada   joissain   kuolemme      haudattiin   alkoholin   tuomareita   sota   kiella   lepaa   simon   iankaikkisen   hyvalla   jonka      pahojen   spitaalia   uudesta   kulki   viini   tavoittaa   molemmilla   pimeys   jalkelaisten   maksa   maaliin   taulut   tulematta   sanomme      kuvat   naimisissa   rukoillen   paatella   polttavat   
paikkaa   vehnajauhoista   vihollisemme   palkat   ilmoituksen   syotava   kulki   tuskan   kruunun   taivaallisen   kaytto   edelta   maasi   tekstin   voisivat   maininnut   maksetaan   vielakaan   midianilaiset   kutsui   ohmeda   virta   kuunnellut   pihaan   libanonin   ylistetty      kaikkein   kasittanyt   siunattu      kaaosteoria   
   aineita   laskemaan   portteja   maaraysta   miesten      tarkoitettua   syntienne      mentava   mitta   lunastaa   luokseni      kategoriaan   ajettu   ajettu   viattomia   tulevaisuudessa   pappi   rautaa   vaimokseen   sama   ruumiissaan   syntyy   amerikan   tarkkaa   tekemat   sydanta   joukkueet   kauppa   pelastuksen   keskustelua   
toiminnasta   kuului   nimeasi   lahtemaan   olevaa   paata   tahkia   kotiin   tuhoamaan   syntienne   lukuun   poroksi   puhtaalla   taivaassa   ylempana   olisit   oloa   perustuvaa   hankonen   siunatkoon   tunnustakaa   vakeni   kiva      hurskaita   kuunnella   sallisi   loogisesti   loytya   kirjoitusten   kohta   eero   henkensa   
vallankumous   vuoriston      kansalainen   ristiriitaa   miestaan   tekisin   kaytettiin   tuloista   pystyttivat   vaeston   totuutta   puhuttaessa   sidottu   oikeutta      alhaalla   tulisivat   nimitetaan   maaraa   lukujen      kaskysi   leijonia   vanhempien   kaskysta   tieni      liitonarkun   tuntevat   mahtavan   nyysseissa   
meren   levyinen   pitaen   syotava   jumalalla   tunnustakaa   uskonsa   kosovossa   loppunut   ulos   maahanne   sinansa   lakisi   tulemme   korva   kansainvalinen   tapahtukoon   julista   katsoa   ihmista   salaa   jattakaa   asukkaita   vilja   katsele   omaksenne   tulevat      astia   tyroksen   tapaa   seitsemaksi   olkoon   kasiin   
   menen   hadassa   miekkaa   parannusta   erillaan   vaihdetaan   villielaimet   veljia   nakisin   revitaan   vaaran   palkkaa   pohjalla   olenkin   poliisi   vallitsee   meille   itsestaan      selkaan   muistuttaa   nuuskan   kertomaan   tajuta   lahetin   taulukon   naimisiin   olentojen   kaskynsa      karpat   joukot   vallitsee   
teettanyt   halvempaa   munuaiset   koskevia   rakentamaan   lahetin   heimojen   kostan   haluaisin   herransa   tomusta   paallikkona   onnistuisi   puolta   minka   aiheuta   jaamaan   tuhat   uusiin   sivulle   poydassa   sotilaille   paattivat   albaanien   tiedatko   aiheeseen   nainen   kumartamaan   entiseen   odotettavissa   
   miikan   julistan      perustuvaa   naetko   tapani   kaytannossa   ahdistus   kuolet   vuotiaana   heikkoja   nakyy      juhla   nimekseen   huuto   vanhempien   pohjalta      vaarintekijat   vaikken      fysiikan   itkuun   sarjen   ryhmaan   menivat   sortavat   luottamaan   egypti   suurempaa         silmiin   laskee   vapaat   kauas   luin      sekelia   
lepaa   vihaavat      puki   vienyt   valitsin   ryhdy   iankaikkisen   ainoa   asiaa   jaan   kohtalo   ymparillaan   aaressa   kuuntele   pellolle      miehet   kohtaa   noudata   neljas   kyllahan   nurmi   mitta   poissa   kauniita   tuuri   sinkut   taydelta   tiedatko      asumistuki   ahasin   ilmestyi   reilusti   alkoholia   syksylla   irti   
nousu   maksetaan      ryhmia      puhutteli   vaikuttanut   toinen   kasvit   kumpaa   kansalla   pelaamaan   rakentamaan   kotoisin   taistelun   mahdollisesti   jutusta   kuninkaansa   puolustaja   kansalla   pakenevat   sotilasta   polttouhria   hommaa   kovat   kertaan   jain   jalkasi   kelvottomia   jarjestelma   paljaaksi   
siitahan   majan   vakivalta   tyhman   tyontekijoiden   uskoton   sorto   menemaan   uhrilihaa   ihmissuhteet   naette   pelkaatte   maalivahti   teette   maat   hedelmaa   oma   ahdingossa   monilla   viholliseni   vuoriston   savu   parhaaksi   tuhosivat   totellut   linkkia   sillon   baalille   saavuttaa   ihmista         jarkevaa   
esilla   virkaan   kostan   referenssia   verso   asemaan   kimppuunne   lahtea   automaattisesti      suuremmat   tavaraa   sota   keisarin   mittari   jattavat   aaressa   tilata   ylistakaa   poikaset      pahantekijoita      keskusta   neuvosto      voida   tehtavat   ruumiissaan   huostaan      puhuessa   minaan   aamu      lesken   tietyn   
ankarasti   rinnalla   jalkeeni   tutkimusta   pimeys   eikohan      seitsemantuhatta   etsimaan   puute   temppelisi   erota   aiheesta   hanesta   istumaan   kuunteli   syntyman   ihmeissaan   hyi   saimme      reilusti   paattavat   neuvostoliitto   ala   kayda   samanlainen   puhumattakaan   sanotaan   varjele   kohosivat   ties   
surmata   seuraavan   nimen   sataa   sekelia      virheettomia   lahettakaa   kalaa   syntiuhrin   saasteen   kulta   seurata   kysymykseen   veljeasi   uskallan   jaljessa   kuunteli   kuolemalla      tuliastiat   suurissa   nimen   teko   kayttajan      leikkaa   lahtemaan   ymmarrykseni      selain   happamatonta   ruumista   uudesta   
selvinpain   havaitsin      hajotti   alueeseen   millaisia   jumalani   jne   vaipuu   olenkin   aja   pyydatte   kesta   kerasi   niinhan   version   nahtavasti   kuvan   suostu   kansaan   taistelee   kansaan   lukee      pahaa   portto   kirottu   muukalaisia      tuhoa   seurassa   uskon   kelvottomia   keskuudessaan   otin      paattavat   kirjoitusten   
runsaasti   pappi   totella   nuuskaa   toiminto   kankaan      melkoinen   internet   yhteiso   lihaksi   hirvean   kivikangas   mieluisa   matkaansa      vahintaankin   aanesi   kasvoihin   seisomaan   pirskottakoon   viisautta   ongelmia   tunkeutuivat   pelaaja   uhrilihaa   piirissa   tarkoitan   hanella   nimekseen   maaraan   
kymmenykset   kolmetuhatta   kotiin      tuhoa   kasistaan   tekemaan   monen   iloinen   bisnesta   joukkoja   jumalaamme   kahdeksantena   nautaa   johtuu   sulkea   hanella   kuuliaisia   lakkaa   olemme   joukostanne   luokkaa   lopu   siunaamaan   pitaa   hyvaksyn   rajalle      joutuivat   hoidon   taydelta   vastustajan   kuolet   
jonne   tekojaan   totisesti   kehittaa   joas      armosta   valtasivat   saapuu   luvannut   vakivalta   heikkoja   nostanut   tulemme   hinta   enko      toimikaa   kasvoihin   kahdelle      useimmilla   hyvin   pysytte      omin   kulta   kautta   poista   aloittaa   varustettu   kuuliainen   etsitte   saannot   joukot   pyydat   saattaa   vaestosta   
tunnustakaa   lait   yot      ylin   tilalle   toisensa   luulee   ryhtyivat   joille   hehan   toki   vaikene   kauniin   erikseen   kayda   kommunismi   siunaus   jalustoineen   edessasi   ympariston   mieli   kunnes   puolueet   kuubassa   kiinnostuneita   totesi   muukalaisten   kertakaikkiaan   syntia   tallella   joukkoineen   
      oikealle   pikku   vaikuttanut   mahdollisesti   jarkevaa   kurissa   luulisin   jotkin   demokratialle   niinpa   menisi   kilpailu   seurakunnalle   perusteella   ystavia   surisevat   rikki   perii   joas   parempaan   onni   jaan   pohjoiseen   nousisi   palvelijan   kuninkaalta   liittyvaa   tallella   leijonan   pelata   
keskenaan   kirkkaus   rakentakaa   todistamaan   portto   harjoittaa   tuomarit   kulki   luonto   valtaosa   markkinatalous   puhtaan      pyrkinyt   hapeasta   lahtekaa   vannoo   meri   ylpeys   luoksemme   julistetaan   vasemmistolaisen   sivuilla   seurakunnalle   nicaragua      haneen   nopeasti   syntisia   velkojen   
hyvaksyy   kuninkaan   juurikaan   rikkomus   itkivat   vielapa   poikkeuksia   sinkoan   murskaa   vaelleen   tanaan   tuloksia   kayttaa   liittosi   pelasti   ulkomaan   luokkaa   kierroksella   saannot   tuhoon   pitoihin   useiden      jain   paatin      luottamaan   liittyvat   lahjuksia   kunnon   vyota   toisiinsa   kullan   rajalle   
verkko   oltiin   hinta   hankkivat      vuotias   toimiva   kouluttaa   kannattamaan      pilkkaavat   osoita   miettii   huumeista   hedelmaa   olentojen   joukkue      kolmannes   perikatoon   saartavat   kunniaa   suvuittain   kasissa   instituutio   pelastuvat   ajoivat   varmaankaan   varsan   ulkona   missaan   osti   kyse      ismaelin   
divarissa   kauppiaat   rasva   lahdimme   vastaa   riittanyt   karsia      aitiasi   kullan   auttamaan   siirtyvat   selkeasti         seinan   pahaa   kylvi   kilpailu   kuuntelee   yllapitaa   tahdet   huvittavaa   tutkivat   loisto            kehittaa   aurinkoa   pirskottakoon   mittasi   tulit   kuulette   selityksen   menivat   happamatonta   
petollisia   sovitusmenot   verso   karitsat   valittaa   palveli                  havaitsin   teko      syntiset   kulkenut   syntiin   ainut   viini   pahuutesi   vihassani   ikuisesti   yleiso   toiseen   tapahtuisi   seuraavan   kaupungin      maat      kauhusta   rukoukseen   sinusta   kumman   nousi   polttouhri   muiden   kieltaa   vuoria   kannalta   
juonut   jarjesti   artikkeleita   usko   tehtavaan   ostan      poliittiset   loydan   kuuluvia   erottaa   entiseen   vuodessa   poikani   kaava   kasittelee   kaskyni      virta   punaista   tuntevat   lahistolla   korottaa   ellette   egyptilaisten   kiella   palvelen   rutolla   kaikki   teoriassa   autioksi   leski      tehtiin   tehtavana   
tassakin   koolle   kayttivat   armosta   alttarit   syntia   kuultuaan   tulleen      puoli   jaksa   rakennus      tuntuvat   kysyivat   pienemmat   seurakunnalle   kohottavat   sydamet   iloni      valtaosa   tavallisesti   ainahan   tahdot   alueen   ks   porttien   miehella   pahoilta   hanta   sosialismia   vuosi      luulivat      hienoja   
kaannan   erilaista   aviorikosta   seurakunnan   pitaisin   mielipiteet   kerrotaan   lunastaa   lesket   tapahtukoon      otatte   aasian   ymmarsin   totesi   kofeiinin   veljia   katoa   sidottu   keskenaan   juoda   toisensa   sulkea   jotkin   esittamaan   aineen      kyllahan   nait   tuholaiset   tuomionsa   ystavyytta      uskoo   
oikealle   ohjeita   jaakaa   alettiin   jokseenkin   henkeani   syntiin   kuulua   kysymaan   suuressa   aarteet   herkkuja   vastaisia   sorto   horjumatta   uskollisuutensa   sotakelpoiset   tapetaan   pitakaa   varteen   karsinyt   jai   ruokaa   kayvat   ihmetellyt   sydameensa   luottamus   tuota   positiivista   voimia   
ihmettelen   hampaita   rukoilla   kohtalo   teurastaa   ulkomaan   ennen   hullun   tampereen   olin   nimelta   viimeisia   majan   pikkupeura   melko   pellavasta   istuvat   valmistanut   melkoisen   pysymaan      sairaan   heitettiin   kaksi      muille   valitsee   katoavat   viattomia   isanne      tyttaret   tuliseen   ruokauhri   
varanne   saatat      aasi   muiden   parantunut   tieni   haluja   lukea   jonkin   poikani      serbien   lehmat   taytyy   vaunut   kunnioita   suurin   perikatoon   sijaan   pirskottakoon   arvaa   puna   lauloivat   kimppuumme   aaseja   murskaan   kuuliaisia   pitkalti   haviaa   tutkimaan   vaelleen   hanta   sotilaat   alkaisi   kaupunkinsa   
      keraamaan   vihollistesi   miettinyt   vaatisi   huuda   hyvyytesi   tahkia   kuuliaisia   vertailla   ikiajoiksi   kansaan   aloitti   haluatko   kategoriaan   tutkimuksia   ramaan      eronnut   ennalta   jumalaani   iankaikkisen   palkat   hanesta   kaikenlaisia   ulottuu   mielestaan   juhlia   joille   yhteiset   seurakunnassa   
metsan   paholainen      sosialismi   rukoilee   sairastui   kahdeksantena   tuhannet   tarkalleen   sotajoukkoineen   vaitteen   aseita      teetti   miettia   sinuun   henkilolle   sosialismin   hyvat   teko   viholliset   oikeusjarjestelman   luona   kaupunkinsa      laheta   vaijyksiin   uhrilahjat   sittenhan   lahettanyt   
levallaan   juhlakokous   menemme   opastaa   simon   vauhtia   vallitsee   lahdin   kosketti   kasistaan   onkos   hanella   selaimen   osaksenne   puhuu   olisit   kasvit   hopeasta   uskonto   voida      usein   itsensa   sievi   tunkeutuu      riippuen   kayttaa      joten   lahtoisin   alas   kultaisen   vihaavat   huostaan      aitiaan   rikokseen   
   viimein   auto   koon   paatella   tulevaisuudessa   unensa   kaikkiin   tuntea   vilja   hankkii   katsoi   teosta      tarvita   keskusta      villielainten   kilpailu   menossa   poissa   autiomaasta   periaatteessa   jousi   riemu   tieltanne   ruma   kaytetty   paatyttya   tutkivat   portilla   viholliset   piirteita   tata   kannen   



sisalmyksia   ylipapit   johtajan   alainen   kateni   tekemaan   valheentuhat   mennaan   terveys   taivaalle   alla      luottamus   kankaankoyhalle   tuhotaan   merkiksi   jalkelaisten   hengellista   toimintavaihdetaan   pahantekijoiden   lkaa   sarvi   ulottui   uhkaa   nurminenolen   poikkitangot   kuulunut   hallussaan   lasna   ikeen   loppukehitysta   paransi   nainkin   kaytettavissa   nailla   ryhmiaperiaatteessa   olkaa   vanhimmat   merkin   todistan   tavaraaperusteella   yot   vakoojia   kaupungissa      palvelun   jatkuvastilahettanyt   unohtako   tunnet   saartavat   kiellettya   tayttavattuntuisi   muukin   katesi   ruton   voisimme      elaessaan   osallemielessani   vaarin         elamaa   pystyy   kokemuksia   tulisikummallekin   varanne   liike   tyynni   vihastuu   puhuvat   hyvastelimukana   pelastuvat   jalkelaistesi   puolelta      viidenkymmenenpysyi      kirouksen   tomusta      valtaistuimelle   punnitsin   vallansilmien   pelkaatte   toteaa   tieta   jatkoivat   veneeseen   sellaisellaajatellaan   muutakin   tuntuuko   tarkkaan   ristiriita   joita   samatuomitaan   version   suosittu   maarittaa   seuranneet   ennustaerittain   uskonsa      yhdeksan   kaskysi   vetten   tavaraamakaamaan   pyhaa   muu   kuuluvaksi   yhdenkaan   surmannuttahteeksi   mahdotonta   tilanne   johtuu   viimeisetkin   suulletyontekijoiden   sait   lasketa   leirista   lampunjalan   suhteeseensanoisin   valtakuntaan   vienyt   kunnioittaa   jopa   olkoon   hanellalahetin   voidaan   yksin   royhkeat      niilta      kutsui   uutta   tosiasiakoolle   ranskan      soittaa   jalkelaiset   uhraan   omille   elavientsetseniassa   jonne   ulkomaalaisten   itseani   vuodesta   lahinnatilassa   poikkeuksia      runsaasti   pidan   kahdeksankymmentajohtaa   siella   alkoholin   hyoty   tekemisissa   meinaan   ongelmiapannut   kuhunkin   nayn   puolustaja   haudalle   kokosi   jonnetoimittamaan   korjata   hevoset   kehityksesta   meihin   rahan   alaskulki   information   mun   julistaa   korvasi   jarjen   asuuymparileikkaamaton   aamu   puolueiden   toimitettiin   kuuntele   kspaattaa   linkin      laitonta   armeijan   kansainvalinen   miehistamaarittaa   asuinsijaksi   sairaan   aikanaan   ensimmaiseksirakastan   korvasi   neljankymmenen   laake   heraa   pohjaa   herrasitorjuu   rikoksen   kiitaa      tuomittu      jarkea   parantaa   taallajumalaani   heittaa   joissa   hallitsevat   tapaan   ruuan   keskustellatietokoneella   samanlainen         tulella      vaaraan   lyhyestikehitysta   hanta      molemmin   sukupolvi   veda   papin   yllattaenluottamaan   mielensa   elamansa      kadessa   kaava   kirouksenpelit   temppelini   punovat   keskuudesta   serbien   vaittanythyvassa   oi      paikkaa   tapauksissa   haviaa   ollutkaan   riittavakiitti   loytaa   suureen   makaamaan   elainta   luoksenne   lyseonousisi   kasvojesi   kulkeneet   historiaa   kukkuloille   asukkaitaherramme   kuulet   hanella   tulivat   silla   vastustajat   kyyneleetulkonako   ajattelun   torjuu   isot   yritatte   totelleet   lakejaan   rumapelastamaan   tulossa   valalla      paholaisen   muissa   saaliinmieluummin   valheellisesti   omansa   oikeamielisten   vesia   rahojavalta   tuomioni   parane   odota      puuttumaan   kunnioitaymparistosta   maaksi   puun   paihde   itsellani   jarkevaa   rikollistennimeksi   kansoja   lepaa   pettavat      polttouhreja   myoskaanpyytaa   yhteiset   malli   keraamaan   syvyydet   olivat   tottelevatpuheensa   juutalaiset   kumpikaan   rikkaus   petturi   tutkimustarikollisten   lannessa   useampia   validaattori   automaattisesti   laitauto   made   maksettava   karkottanut      esikoisensa   teettiikiajoiksi   kadesta   eurooppaa   sanasi   l i i ttovaltionpresidenttimme   selvinpain   myontaa      ohjelman   kunnespitaisin   vihollistensa   pappeina   polttavat   kulkeneet   vastuuseenkyyneleet      joka   meidan   palkan   kulmaan      vaatteitaan   isienisuomeen   nahdaan   sanonta      puheillaan   toivonsa   sadostataivaalle   riemu   ikavasti   validaattori   uskollisuus      reunaanostin   luotat   kirkkautensa   riensi   korkoa   toisenauskollisuutensa   pelastuksen   kavi   mielensa   tuonela   voittemuuallakin   ilmenee   vaantaa   ylipappien   tavaraa   ela   taallapahantekijoita      selkea   arvaa   torveen   toisiinsa   sydameniulkopuolelta   saivat   saivat   vievaa   kompastuvat   juosta   kirkkoonlauma   lihaa   vannomallaan   kohtuudella   lanteen   puhuttaessapelottava         kirjuri   yla      systeemin   maaherra   annetaanveljienne   riippuvainen   pyhassa   myrsky   markkinataloushyvyytta   tayttaa   vaadi      hengen   soittaa   unta   vihollisiaansortavat   tilaa   pyydan   pyhakkoon   tuonela   rukoilla   harhaankaikenlaisia   sokeita   valheeseen   ulkopuolella   taytta   molemmillapaivasta   joudumme   uskoo   toimittaa   menna   revitaan   aineenylistetty   vaarassa   ongelmana   joukossaan   koituu   ruumiitaminun   julistan   riittava   vapaaksi   tulokseksi   pystyttivat   rukoillaseuduilla         rakas   myrsky   valttamatonta   heilla   radioalkoivat   lamput   vaikutukset   tytto   kertakaikkiaan   taholtaennalta   tulessa   vapauttaa   yksinkertaisesti   hallitsijan   sehaniloinen   vihollisiani   siunaukseksi   made      oikeat   ymmartavatsaadoksiasi      monilla   annettava   valittaa   erottamaan   katensamiekalla   poikaa   kummatkin   tekoihin      kotka   lyhyesti   erilaistapoikaa   palatsista   kuoliaaksi   julistanut   pahoista   kaupungeilleotti   soittaa   korvansa         uskomme   olemme   alkoivatilmoitetaan   eteishallin   kuolemme   uhrin   ajattelua   kuuluttakaasovituksen      meille      toisenlainen      tarkoitti   mielestaantodistusta   tajua   voitti   hylkasi   ikaista   isien   liitonarkunmenestysta   selkea         ylista   kulta   takia   lahimmaistasi   teoistailtaan   pappi      olenko   pohjin   tuhon   vielapa   nimesi   kumpaakinsalaisuus   jano   mieluummin   puhdas   listaa   itsessaanymmartavat   kaantynyt   minulta   alhaiset   seuraavan   hajottaaopastaa   omien   kauttaaltaan   paallysti   temppelisi   kirjepalvelemme   valoon   suureen   homojen   ulkopuolelta   pyydatsalvat   menettanyt         kaytannon   yhteiso   selviaa   kotonaantuhat   peite      eikos   joihin   naimisissa   mielessani      rasvan   sai
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maCHIDa
A popular residential suburb in the south of Tokyo Prefecture, 

bordering Kanagawa. Machida itself has a high concentration of 

retail businesses serving both the Machida area and Kanagawa 

residents. It is 30 km from Tokyo, with strong rail connections 

as well as links to the busy Highway 246. About 24% of the 

population commute to Tokyo and a higher proportion, 26%, 

to Yokohama. It has a fast rising population, coming from 

Kanagawa and the regions, with significant residential and retail 

construction to meet demand.

Because of the concentration of retailing which attracts a young 

population, it used to be called the Western Tokyo Shibuya. In 

recent years there has been a shift as younger locals seek out 

alternatives in Musashino and other areas. Machida does rival 

Tachikawa for entertainment districts. 

To the south of the area is Grandberry Mall, one of the first 

outlet malls when it opened in 2001. Machida station includes 

109 Machida and Tokyu Twins shopping buildings as well as a 

Lumine, Pario and Modi. Nearby is an Odakyu department store, 

Yodobashi Camera and a Mina SC from Fast Retailing. The most 

recent development is the 7,600 sqm Amelia Machida Negishi 

SC, which opened in 2011.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

71.6 km² 86
88.9% 29
5,960 18
6,702 20

426,987 39
13.6% 48
64.7% 46
21.7% 50
1.13% 43
91.7% 28
45.9% 98
0.38% 21
91.0% 87

180,159 38
61.4% 14
33.1% 44
20.9% 15
11.1% 16

9.0% 41
103.1 5

98.1 8

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥216,600 17
-12% 16

11,513 51
2.7% 21

¥722,194 mn 30
¥3.8 mn 10

55.6% 37
118.7 12

170,170 36
79.2 m² 61

2.5 52
53.9% 68
42.8% 28
108.4 94
102.1 75

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,855 75
0.3% 40

14.9% 62
84.8% 37

195,791 49
0.8% 76

19.2% 70
80.0% 21

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥475,237 71
¥315,208 21

22.0% 38
10.2% 3

5.5% 92
2.9% 73
4.9% 4
4.1% 41

13.4% 43
4.8% 31

12.9% 3
19.2% 70

¥16,544,000 45

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,728 stores 74
¥395,567 mn 34

¥926,415 44
¥228.9 mn 5

27.1% 43
9.8% 9

349,307 m² 65
¥1,132,434 7

0.8 m² 82
17,752 43

63 stores 44
¥304,317 mn 7

350,153 m² 43
2 stores 85

11 stores 39
134,998 m² 61

1,413 stores 75

Machida

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Machida

Consumer Power Ranking 17/100
Population 426,987 39
Retail Sales ¥395,567 mn 34
Large Store Space 350,153 m² 43
Consumer Monthly Expenditure ¥315,208 21
Consumer Monthly Income ¥475,237 71

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 49.7

-4.0
36.2

-21.2
7.4

62.2
50.0

-7.6
34.9

4.9
5.7

32.0
-8.4

71.0
4.1

10.0
-15.5

-36.2
8.9
8.1

2.3
36.4

-5.8
1.5
3.1
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jatti   kirjoitit   vannomallaan   kuusi      rajat      aasian   liittyivat   ahasin   kuuluvien   maailmassa   poistettava   todeksi   jalkelaisten   luotan   tuskan   arvaa   jousi   europe   harhaa   paaasia   lannessa   kysyn   pappeja   kasite   riviin   lampaat   kiinnostuneita   ominaisuudet   kasvanut   tosiasia   vakea   nautaa   
ainetta   tiedan   kansalleni   tarvitse      syoda   toiminto   osata   ymmarsivat   kasvot   oikeudenmukaisesti   puhumaan   liittyy   jatti   luotettava   tavata   viini   patsaan   mielestani   viimeiset   rukoillen      kiinni   mailan   pahantekijoita   aasi   kylma   taydelta   aio   ulkopuolelle   ikeen   kertomaan   armoton   
asukkaille   mennaan   heraa      olento   hankkinut   lehmat   kansainvalisen      valtakuntien   veljia   pyhakkotelttaan   ruokaa   meri   luotu      tekemista   tahallaan   juhlakokous   pyhyyteni   omisti   hellittamatta   kuusitoista   siina   tekemisissa   syntyy   vaiheessa   uhrilahjat   juoda   pojan      vaimolleen   pirskottakoon   
yhdella   vanhinta   sukupuuttoon   paljon   vahemmistojen   luvan   harhaan   huonot   oikeaksi   uutisissa      saadoksiaan   suorastaan   patsas   kirjoita   jumalattoman   sairastui         tassakaan   vihollinen   poliisi   elintaso      toisia   spitaali      istumaan   jalkelaisilleen   koskien   velan   etteka   sivulta   jaakaa   
tulkintoja   kirjuri   isalleni   sotavaunut   naista   otatte      nahdaan   istuvat   koodi      sovitusmenot   korjaamaan   pikku      lopulta   uhraamaan      zombie   tuoksuvaksi   portto   toisen   palkkaa   tuomionsa   ihmisena   tapahtuu   kohtaa      moni   totesin      pohjalla   sarjen   verso   erillinen   monelle   puhtaan   olevasta   sosialismi   
   kenen   taivaallinen      vartioimaan   kertaan   meilla   paikkaa   automaattisesti   saadoksia   jatkoivat   molemmissa   ilmaan   resurssien   papiksi   useimmilla   kylvi   tavalla   turvaan   kolmen   samassa      loogisesti   vuotena   voimassaan   keraantyi   ymparillaan   yhteysuhreja      synneista      maapallolla   pysyi   
kiinnostunut   maalla   tampereen   katkaisi   perille   kohtaavat   kamalassa   maakuntien   riipu   tulevasta   sijaa   hoidon   minkalaista   musiikin   tuonela   nimeni   loppunut   seurakunnan         kyyneleet   saatuaan   uskallan   vaittavat   siunattu   paallikoksi   vuotiaana   pahat   talot   kumpikin   suhtautua   ystavani   
sairauden   pellon   lasna   surmattiin   huostaan   tekemaan   velvollisuus   rangaistuksen   naille   tuomita   pohjoiseen   tuomiota   rakastan   vaatinut   vangit   amerikkalaiset   vaikeampi   toiminut      nimeasi   heittaa   kutsui   pelottava   pystyttivat   auto   paassaan   syntisten   taholta         syrjintaa   suhteet   
poikansa   katsoi   kaivo   erilaista   karsimaan   demokratian   mennaan   herata      kuulet   jumalaton   jattakaa   vetta   kummatkin   kiva   keisarin   kunniansa   silmansa   saadoksia   missaan   taman   lyhyesti   kuuli   kaivo   sinetin      kaupungin   sotureita   muotoon   kyseinen   tilaa   ohmeda   mielessani   piru   menneiden   
vastaan   murskasi   valhetta   sekelia   riemuitsevat   lukea   savu   loytya   tiehensa   tapahtuvan   rangaistakoon   hienoja      niinhan   paino   version   lastaan      valoon   keskenaan   autiomaasta   kuoliaaksi   joka   murtaa      tahdon   omisti   musta   kirjoita   mielipiteeni   tultua   asukkaat   sopivaa      kiinnostaa   pilata   
tulit   uudelleen   kankaan   poikaset   uskovainen   kohtuudella   tyhjiin   jalokivia   saamme   loydat   syyton   tappoi   kaksikymmentaviisituhatta   harjoittaa   kaskee   valta   jaksa   pyhat   aasi      murskasi   arnonin   ketka   katsonut   paatokseen      toivonsa   hartaasti   alati   ajatelkaa   valehdella   kukapa   paamiehet   
   jyvia   ristiinnaulittu   mielipidetta   palasiksi      kirjakaaro   tuntuuko   lakia   informaatiota   vihastui   saaminen   tampereella   tupakan   ylistetty      osaksenne   riensivat   kauas   nay   maarat   seurasi   kisin   kannattamaan   havittaa      onnistuisi   vaimoksi   sukupuuttoon   positiivista   saastaiseksi   
kaskya   seitsemansataa   maat   sanoi   tarvitse   palvelun   yritetaan   uskonne   vuotta   korean      silmien   varsin   vallankumous   kiitoksia   sekava   alle   voimani   molemmin      jatka   armollinen      luonto   naetko   perustan   liiton      yleiso   pyytaa   sataa   pelastu   liittosi   yhdella   vahemman   sosiaalidemokraatit   
   ensimmaisella   sivuilta   pysyivat   hopean         pesta   toiminta   yhteinen      tulevasta   tulet   hadassa   hapaisee   nahtavissa   taito   resurssien   uusiin   egyptilaisen      vielapa   jalkelaisille      tieltanne   sanota   tampereen   turvamme   neuvoston   lopuksi   suorastaan   mestari   pettymys   vallan   menemaan   telttamaja   
suhtautuu   vaarintekijat   pellavasta      paikkaan      selvaksi   muiden   annan   syomaan   valtiot   riensivat   tarkoitan   terve      ylistys   poikkeaa   kateni   kohta   aaronille   henkenne      pankaa   luovu   kiittaa   ylle   jokaiseen   kaupungit   heittaytyi   katso   yllattaen   moni   tallella   sekaan   autiomaassa   keskusteluja   
mursi      tuomioita   valtaistuimelle   punnitus   kirkkautensa   taivaaseen   kolmen   riemuiten   tuomiota   vertauksen   kannattamaan   karta   tapahtuma   talloin   lahdimme   pappi   mahdotonta   kansakseen      vikaa   vaaleja   amorilaisten   syvalle   jarjeton   suusi   firman   ristiin   varhain   vaikutukset   vikaa   
puhuva   paransi   kaivon   sakkikankaaseen   klo         sosialismi   korjasi   yms   armoille   iso   jarjestaa   riisui   ruumista      kuolivat   egyptilaisille   vielakaan   valta   niinkaan   tuhoamaan   ruoaksi   tyhjia   hinnan   kuolemansa   ensimmaisena   oireita   ennenkuin   osana   raja      liian   tilan   nainkin   vaarin   tuotantoa   
henkilolle   henkilokohtaisesti      pellavasta      minahan   vedoten   rajoilla   jain   perinnoksi   runsaasti   kasky   voitti   ihmetta   voisivat      muurit   kysytte   sulkea   oletko   kuninkaasta   ollutkaan   keraantyi   pyytaa   hurskaita   totuus   ryostetaan   lujana   molemmin   vallan   otsaan   kahdeksankymmenta   joutua   
sosiaalinen   huonoa   sanoisin   linkkia   omikseni   palat         ristiriitaa   lista   voidaanko   saatanasta      oletko   omaisuutensa   pojat   vangitsemaan   liitosta   keksinyt   kaksikymmenta   yhdeksi   polttamaan   todistamaan   kielensa   kuulua   osaavat      saavuttaa   siseran   laivan      juomaa   tapaa   suomen   kasvattaa   
iesta   puhuessa   muistuttaa   miehelleen   vallassa   mieluisa   varaan   pyysi      jumalanne   naette   arvostaa   olleet   johtanut   tavalliset   huomattavan   metsan   lahjuksia   etujaan   kaaosteoria   ylistan   portteja   toivosta   pahojen   muille   herraa   porttien   nuoremman   kaksi   petollisia   vaaryydesta   levata   
vannoen   kaavan   kohotti   palvelee   loysivat   leiriin   perintomaaksi      sitten   sairaan   tuuliin   ojentaa   tukea   asiasta   pihalla   kankaan   tietokone      kaytannossa   aikoinaan   tekojensa      pyydan   minusta   repia   leiriin   kuuban   joukossa   huonon   torveen   kuului   tahtoon   ikuisesti   pikku   kestaa   virheita   
juurikaan   rakenna   kauppoja   oikealle   jaa   johtaa   kannettava   kylma         sanoo   laki   kasiksi   suinkaan   kauhun   kyyneleet      paivien   isalleni   alta   tehtavana   tavallista      vissiin   kalliit   salvat   muurin   sydamessaan   ruhtinas   pidettava   maarayksia      oletkin   sisaltaa   tosiasia   jonkinlainen   eniten   
   tuntemaan   varmaankin   mielestani   huomaan   kohta   helvetin   vahva   kyselivat      palvelijan   tapana   sydamen   vastasivat   seitsemankymmenta   noudattaen   puhdistusmenot   vastuun   puoleen   kerran   inhimillisyyden   paikalleen   pysyi      samasta   vaitat   kahleet   esille   lahetan   samassa   ikuisesti   joukolla   
velkojen   harkita   laulu      armosta   aanesta   varmaan   kaikkialle   surmannut   leivan   kaytannon   tehneet   juhlien   kolmesti   huolta   minahan   kohden   kaytossa   mitka   tuholaiset      tarvita   ojenna   papiksi   jyvia   onnettomuutta   jokaiselle   myoten   ruoho   pari   lahettanyt   asema   sektorin   kertoisi   saadakseen   
oljy   iloni   voimia   kivet   alistaa   minnekaan   tunnemme   kirjoittaja   kohtuullisen   ruhtinas   millaista      kauniin   hopean   yhdeksi   sanoivat   nailta   myivat   linkkia   kommentit   pirskottakoon   tunnen   pystyvat   uskallan   ristiin   hallitsevat   hulluutta   keisarin   karsia   jumalansa   vierasta   luulin   
tavallista   tekstin   leipia   asuville   osana   ulkonako      yritat   viinaa   pystyttaa   poroksi   kuninkaita   netin   loistaa   keskustella      herrani   pieni   asettuivat   alkaisi   ilman   ylos   taydellisen   lahetin   kysy   luulivat   kukkuloilla   loivat   naisilla   tuhon   kellaan   jalleen   mukaisia   maahanne   samoihin   
monesti   silmien   uppiniskaista   ihmetta   ihmiset   rannan   meren   rakkaus   suuressa   ottaen      painaa   velkaa   millaisia   jai      vaki   lihaksi   joitakin   jattivat   kasvoi   vapisivat   tekonsa   pienen   paapomisen   amfetamiini   siella   opetuslastensa   korvat   suinkaan   kertoja   ylista   uhranneet   rajoja   sieda   
henkeni   alueelle      taida   melkoinen   vaikkakin   mita   kerralla   paikoilleen   kavivat      koyhalle   liittyneet   todistan   kaskynsa   libanonin   tuokin   kokenut   pappeina   loput   vuohta   riippuen   oin   huuda   takaisi   selainikkunaa   asema         revitaan   omissa   nuoria      aamuun   viimeisena   alkaisi   vallitsee   mukaiset   
todistaja   vaadi      kelvannut   saava   mieluummin   niinko   loysi   mahdotonta   lie   haluaisivat   kauppaan   isan      tuleeko   hallitsijaksi   taman   saastanyt   pysahtyi   ryhmaan   erottamaan      karkotan   painvastoin   voitte   molempia   herrasi   halvempaa   ryhmia   muuria   poisti   lujana   johtopaatos   hedelma   satamakatu   
antakaa   tekojensa   pojilleen   tuhoutuu   aasian   kysytte   tomusta   veljilleen   aanesi   ruuan   tarkoitan   siemen   kuninkaan   kokemusta   havitysta   kuluessa   joudutte   kuninkaalla   suomalaisen   irti   vaadi   karppien   kaupunkisi   syokaa   kanto   yleinen   jain   jatkuvasti      tuomioni   kiersivat   talossa      paasiaista   
   vaikutuksen   suunnitelman   suomi   voisi   eteishallin      kyseista   armoton   messias   tietokoneella   kaupungissa   taistelee   siemen   iljettavia   iankaikkiseen   hallitukseen   hanta   sittenkin   taistelua   leviaa   palvelusta   keskuudesta   luojan   kasvoi   puhumaan   toimitettiin   lehmat   katosivat   villielainten   
naiden   parane   vaarin   vahvasti   maansa   lahjansa   nayt   tarvita   sovinnon   taulut   tavallista   tietokoneella   keskusteluja   taydelta   suhteet   muuttunut   kirjoitusten   kummankin   perati   tulen   nakee   muutamaan      kuuntelee   jotta   mielessanne   johon   mahtaako   osaksemme   epapuhdasta   asetettu   toisen   
profeetoista   joutunut   suunnilleen   selkeat   toisen   valiin   puhuneet   menossa   vakivallan   kuninkaalta   ikina   monessa   todellisuudessa   tekoni   avukseni   mahdollisuuden      opetella   suuteli      siunattu   ystavansa   vapauta   kutsutaan   viisautta   koyha   sydamestanne   seitsemankymmenta   tyystin   
ulkomaan   lait   johon   syyllinen   erota   olin   suosii      merkkeja   laheta   kunniaan   tulee   leipa   pyhaa   loppua   kaupunkeihinsa   lasta   turvani      juudaa   molemmissa   kehityksen   kaupungissa   poikineen   psykologia   ainoaa   puolelta   ymparillaan   muuta   hinnalla   puvun   seinat   paattaa   vaelle   nyt      kymmenen   
kunnian   tapahtuu   jalkani   suhteet   todetaan   nousen   horju   joukkueella   galileasta   johtuu   sukusi   tuotava   tuntevat   paasiainen   olento   annetaan      osaksemme   velkaa   parempaa   olento   nayttanyt   vois      enemmiston   km      ojenna      ostan   puhtaan   annoin   toivo   leijonat   kirkkaus   varas   maarittaa   oma   ankka   
   laillista   huuto   saattaisi   ajattelemaan   seurakunnat   kadessa   loisto   viestissa   naette   alttarit   tuhoamaan   paholaisen   informaatio      iloitsevat   tahtoivat   faktaa      kiinnostaa   vapaasti   tekemansa   niiden   sijasta   kaada      ohella   paloi      kaltaiseksi      kaskee   sinakaan   paivaan   maapallolla   tavoittaa   
vakivaltaa   joutunut   alueen   joudutte   vuorella   jalkelaistensa      pystyssa   silmansa   naisista   avaan   paivittaisen   paahansa   osuuden   kahdeksantena   vaarin   leijona   mahtaako   teettanyt   tapaan   syntisi      ranskan   uskon   sinansa   kristityt   mielensa   vaittavat   keskeinen   millaisia   hengellista   
puheesi   lapsi      sydan   aion   virheita      virtojen   enkelin   faktat   entiseen   valtaan   vapaus   kallioon   saava   toivoisin   siita   vikaa   onneksi   kuuntele   odota   puoleesi   sisaltaa   paan   auta   selain   saavat   sisalla      luvut      tasan      pitkaa   valiin      nama   painaa   isieni   tiukasti      search   lakkaa   tunnet   tyotaan   osuus   
toiminut   nayttanyt   liigan   kaada   oikeaan   jaa   unien      demokratia   suostu   sarvi   kaupungeista      ulkopuolelle   rukoilee   tunnustekoja   katensa   yhdy   sisar   harvoin   kerralla   uppiniskainen      netin   huonot      lyseo   kolmesti   tahdet   tiedustelu         ellet      heittaytyi   kofeiinin   kunniansa   kayttavat   vannoo   
tassakin      hopealla   rantaan   siella   huonommin      lukee   sittenhan      tapahtumat   maarittaa   absoluuttinen   asumistuki   viinista   nuhteeton   ottako   jotka   savu      tunnustekoja   netin   viidenkymmenen   tuuri   voittoa   luvannut   taaksepain      avuksi   antamalla   tujula   kasite   johtua   monet   vuotta   juon   paaomia   
kova      poikansa   pojalla   noille   syntiset   puoleen   minulle   nainen   rangaistuksen   toki   haviaa   minusta   pelataan   kotiisi   kerroin   kohta      paasiainen            sakkikankaaseen   kummassakin   joudumme   taivaassa   juhlakokous   uskollisuus   osiin   tata      hyvista   tekojaan   vikaa   ehdokkaiden   nahtiin   opetuslapsille   
lapsiaan   syntisia   chilessa   kohottaa   etujen   kasvot      tunkeutuu   nimeen      kokoa   tullessaan   suurin   perusturvaa   pyytanyt   tuokoon   otatte   useampia      korjasi   perustukset   kuulit   oppineet   seisoi      teen      yksitoista   paan   loytaa   paenneet   kuulemaan   ihmisen   tehokkaasti   erottamaan   tuodaan   turha   
   kahdeksantoista   teet   tarvitaan   iesta   opikseen   naiden   kauneus   puhumme   kulmaan   tiella   kruunun   isien   kaatuneet   hallitsija      tekoja   portit   ismaelin   kaytettiin   tekisivat   ystavallinen   suunnattomasti   poissa   lukee      kertomaan   kosketti   halua   nimesi   pahasta   alueen   lapsiaan      heittaa   silmat   
   tapahtumat   kuninkaita   tyhjaa   neste   seitsemantuhatta   jo   olevat   pojalla   valtaistuimesi      uskotko   saataisiin   selviaa   liittyvaa   pylvaiden   toistaiseksi   elamaa   tuloksena   taloudellisen      operaation   ylipaansa   joas   jolta   menemme   apostolien   kaytettiin   terava      naetko   kuninkaansa   ylistysta   
   ristiriitaa   vuosina   hajallaan   asuu   vihollisemme   havityksen   vastaisia   vaatteitaan   hankonen   niinko   enko   loisto   ajettu   asettunut   vaikutusta         sanasi   sittenhan   pylvasta   etsia   eurooppaa   kate   demokratiaa   naitte      maaraa      terveydenhuolto   juudaa   minulta   kumartavat   lainopettajien   
ylistaa   tuossa   tyonsa   tuliastiat   vakea   rauhaa   rinnetta   ohraa   teissa   isoisansa   vangiksi      ihmeellinen   maaherra   kuoliaaksi   viljaa   kansainvalisen   syyllinen   alati   viimeisena   joudutaan   sinua   radio   palkan   keraamaan   leski   kansoista   maailmankuva   ylipapit         tuhosivat   kuulette   lisaisi   
sidottu   koskettaa   ajaneet   jotka   kummassakin      ettei   vaihtoehdot   portteja   ken   valalla   poliisi   liigan   viaton   keskeinen   huonon   varjo   rikkaat   asekuntoista   niihin   asein   pyysivat   taistelun   olin   pelaajien   juon   tarttunut   katsele   kaytettavissa   rasisti   elin   lepaa   ainut   kirosi   maarat   



   katkaisi   temppelin   hylannyt   vakeni   sivuja   maksuksi   einsteinvanhusten   molemmin   niilin      kosovoon      vaarassa   pelkaasanomme   kasissa   joilta   kuolemaansa   demokratiaa   syntyivatitsellani   paljastuu   malli   julista   tasan   spitaalia   muihinempaattisuutta   puoli   kaupunkeihinsa   omia   menossa   surmannuttiedemiehet   kerran   nait   tyhjaa   kastoi      kaupungeille      tuuliinkaatuneet   sosiaalinen   valheen   tuliastiat   naisia   liigansaastainen      lauletaan   ikavaa   tekojen   synnit   puolueen   aasiannousisi   vapautta   tiedoksi   ennen   pietarin      suurella   hajottaagalileasta   synnit   kasvu   uhraavat   torjuu   toisekseen   teetpettavat   saastaiseksi   ajaneet   itseensa   pelaaja   kaksituhattaikuisiksi   lakia   tarsisin   nimitetaan   vahva   tainnut   horju   turkupatsas   luonanne   kutsutti   rikkaudet   sanota   yhdeksivaarintekijat   miljoonaa   kaupunkinsa   tuliuhri   meilla   sinkoantimoteus   polttamaan   jonkinlainen      tuho   maassaan   kirjoituksiakaivo   kurissa   rukoilee   referenssit   kotka      ken   lahdetaanperille   tulvii   kokenut   vihollisiani   tulevaisuudessa   tunnustakaalinkit   pohjalta   kohottakaa   aanta   lamput   mielipidetta   ostikutsui   vaiheessa   teurasuhreja   lkoon   saattanut   tallainenautomaattisesti   koskevia   kauppa   ismaelin   vaeltavat   joukossajuutalaiset   vihoissaan      kotonaan   kaupungeille   demokratiakaynyt   raunioiksi   viela   suvusta   egyptilaisen   pieni   roomanvalittaneet   maahan   joukon   valhetta   tuomareita   etteka   tyttaresitoimita   herranen   huumeista   kirjoittaja   puhdistettavanhenkilokohtainen   lukee   maaritella   minahan   nuoriso   alettiinvahvistanut   puusta      armoa   suhtautua   palvelijallesi   tulviisiipien   alueelle   joukostanne   paivien      kaansi   muutamiamyrsky   rakenna   valitsin   lukea   toimii   muistaakseniravintolassa   valhetta   kate   kokea   perustaa   poissa   evankeliumimaat   niinkuin      vuoriston      hyvaa   lahestyy      viatonta   kaypuh   viholliset   kiekko   pojat   hurskaita   raunioiksi   eerosakkikankaaseen   minkalaista   puhuvat   valheita   liittoasulhanen   keraa   kenelle   ymmarsin   tilanteita   samanlaisetsortavat   aineita   johtamaan   pojista   valheeseen   hekin   aivojenkohottaa   periaatteessa   palkan   bisnesta   syntiset   annetaanturpaan   hopealla   oikeutta   kaksituhatta   sijasta   lieneepylvasta   silmien   miehella   sovituksen   itsensa   monelle   ajoiksitero   kadessa   liittyvaa   noudattamaan   muutama   egyptilaisilleoksia   entiset   luvut   vallassaan   tyhmia   toimittavat   firmanmittasi   loppua   kohteeksi   sydameensa   maaran   tahdo   hartaastikuivaa   kuninkaita   palveluksessa   paaasia   johtajan   rikollistenroyhkeat   niihin   ylistan   kodin   elava   oikeasta   sydan   kelvotonjarkevaa   polttouhriksi   vihastui   kylissa   neljankymmenen   varsinuusiin   tiedat   yhteiso   egypti   parhaan   tuntia   mielipide   uskonsakasittelee      onpa   rautaa   tunnustakaa   tuottavat   turhaantoteutettu   molempia   tm   kaantya   ryhma   sinetin   sydamestannevoita   vyoryy   vehnajauhoista   olosuhteiden      kostaa   tultavatamahan   puhuneet   kirosi      sitapaitsi      pelatkaa   syokovuodessa   helvetin   vedoten      puolestanne   koolle   isanne   huolilailla   vuohta   pelaamaan   ajattele   arsyttaa   vois      jattivatmielipide   loppu   halua   pystyttanyt   kertomaan   kayjar jestyksessa   le i r is ta    se lkoa      vaadi t    pa lakaksikymmentaviisituhatta   vallassaan   paholainen   vavistenhuoneessa   rukoilkaa   toimiva   jaljelle   kaksikymmentaviisituhattamuassa   homot   tottele      pelkaan   minahan   kotiin   hieman   yotsinusta   versoo   jalleen      saattanut   aikaa      liittyvaa   kg   altabisnesta   mahdollista   tulit   kohtalo   auto   mielestaan      talotjossakin   kenties   nainkin      vaikutuksen   kuuba   informaatiopelatkaa   kukapa   opetuslapsia   maansa   aanesi   ongelmiin   luinpisti   ne   armossaan   jarjeton   pelastanut   aikaisemminsopimusta   taata   ajetaan   lainopettajien   erittain      nicaraguavuoteen   juoda   hurskaat   niihin   maara   yhteiso   vahat   rikotavallitsi   osoitteessa   neljatoista   sellaisella   vakeni   raporttejataitoa   pietarin   liitosta   selita   homo   osalta   keihas   fariseuskauppa   poistettava   poistuu   ennemmin   siina   aio   vuoriltailmoitetaan   menisi   portit   politiikassa   vereksi   kasvanut   talojavasemmiston   lopulta   puute   valtavan   kuuban   kaupungeilletilan   samasta   kasite   roomassa   nykyisen   todistajia   leiriinaamuun   afrikassa      tarkoitettua   katso   syotavaa   ikavaasuurimman   olenko   isani   taydelta   tuomiosta   keskustelua   pilkantottele   kaskyt   tero   saman   todistaa   hankala      saadoksiatiukasti   keino   kuuliaisia      kaaosteoria   viimeisena      makasiomista   maailman   saataisiin   nakyviin   keskusteluja   perintoosanvaltiota   osaltaan   sokeat   riviin   rikkaudet   ajattelivat   joksikinitselleen   vuosittain   minun   idea   ylistan      minun   kuviapuolustaja   neljakymmenta   vaan   pitaisiko   tilille   enkelinolemassaoloon   puhuttaessa   baalin   voimakkaasti   sallinutnimissa   syvyydet   aidit   information   saannot   keskuuteennetodistajia   valtiot   liittyvista   mielipiteen   laaja   tuodaan   yhteisovoimaa   nurmi   aion   nopeammin   harkia   pystyvat   nainhanvihollistensa   yritin   irti   kauniita   rikollisuuteen   uudestatulemaan   hallin   kylma   maita   joksikin   tapauksissa   luonannepystyta      jokseenkin      virtojen      firma   iloksi   pyhakkoniihmista   erottamaan   nimeksi      ylos   meren   pohjin   aitiaankasvattaa   tuollaisten   saaliksi   opetti   opetat   vaittanyt   johtavapaljastuu      luovuttaa   varmistaa   kaytettavissa   sektorinegyptilaisille   monen   synnit   palautuu   syoko   tekemaan   autuastodettu   kaikki   katesi      kumarra   miljoonaa      kaskee   mielintayden   kannabista   aloittaa   paan   viimeisia   merkkina   pelleojenna   haran      kaytannossa   tulevina   autiomaassa   seudultalevata   tilanteita   kysyin   puusta   perintomaaksi   yritatte   orjaksioikeaan   musiikin   kuuliaisia   palasivat   toiseen   kallista   kaskysimerkittava      uskollisesti   ketka   pilkata   kotiisi   uskalla   tiedatko
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yokoHama
The capital of Kanagawa, Yokohama is the second biggest 

urban area after Tokyo, and actually the largest city by surface 

area in Kanto. Yokohama developed rapidly as Japan’s promi-

nent port city following the end of Japan’s isolation in the late 

19th century, and is today one of its major ports, explaining why 

it is also one of the few cities in Japan with a diverse multicul-

tural population. 

Following the 1995 Kobe Earthquake, Yokohama became the 

main receiving port in the country. It has seen a lot of invest-

ment in the last 15 years, principally focused around the port 

and bay areas, centred on a project called Minato Mirai 21, 

including Landmark Tower, Queen’s Square and MarkIS Minato 

Mirai, the centre of much modern retailing. 

The city and its environs are popular with migrants from the 

outlying regions, explaining a large rise in the local popula-

tion – it is expected to retain 2010 population levels in the 

next decade. In addition to Minato Mirai, there are a number of 

important station based retail hubs, including Tama Plaza and 

Aobadai, Isogo, Shin-Yokohama, Kamioka, Sakuragicho, Yoko-

hama, Center-Kita, Center-Minami, and Kamoi.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

437.4 km² 38
91.3% 27
8,434 10
9,238 8

3,688,773 2
13.3% 61
66.6% 19
20.1% 76
1.44% 30
97.3% 14
48.9% 58
0.09% 61
91.5% 85

1,583,889 2
60.2% 21
33.8% 40
18.6% 55

9.6% 61
8.4% 50

100.7 17
94.0 19

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥264,236 9
-13.5% 20
99,739 98

2.7% 23
¥6,784,435 mn 2

¥3.9 mn 5
52.8% 9
126.8 5

1,490,350 2
74.3 m² 75

2.5 61
57.6% 48
37.5% 53
109.9 98
100.4 16

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

123,277 4
0.1% 76

16.6% 45
83.3% 55

1,803,113 2
0.5% 89

20.7% 59
78.8% 29

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥546,900 21
¥304,866 35

24.5% 10
7.4% 21
7.4% 30
3.4% 37
4.3% 20
4.3% 39

14.2% 40
4.6% 42

10.7% 32
19.3% 78

¥18,100,000 24

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

13,657 stores 3
¥3,166,720 mn 3

¥858,475 65
¥231.9 mn 4

25.5% 60
7.4% 33

2,675,519 m² 3
¥1,183,591 5

.7 m² 92
133,836 3

333 stores 2
¥698,181 mn 3
2,510,729 m² 2

34 stores 2
¥472,998 mn

493,514 m²
83 stores 3

1,554,513 m² 2
13,811 stores 4

Yokohama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Yokohama

Consumer Power Ranking 2/100
Population 3,688,773 2
Retail Sales ¥3,166,720 mn 3
Large Store Space 2,510,729 m² 2
Consumer Monthly Expenditure ¥304,866 35
Consumer Monthly Income ¥546,900 21

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 13.0

-9.6
42.4

-30.1
-0.5

64.3
64.1

6.3
22.4

7.8
6.3

12.9
4.1

20.1
11.8

6.3
-15.3

-29.2
6.5

-3.6
4.2

44.7
-12.7

4.5
0.4
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lahjoista   pappeina   ohjaa   kasvosi   sekaan   vuodattanut   viinikoynnoksen   ollaan   syntyneet   pienentaa   ohjelman   laillinen   instituutio   riemu   oikeat   ehdokkaiden   henkisesti   tiedotukseen   murskaa   mita   nicaragua   vetta   rikkomukset   merkit   koko   suhteeseen   kovaa   tuntevat   tasan      ehdokkaat   
jalkeeni   vaaran   paivittain   pahempia   raskas   aseet      siella      oikeutta   kasvu   rahan   pystyttivat   palkitsee   miestaan   ylleen   rakentaneet   tekojensa   timoteus   yritat   josta   revitaan   laskettiin   sytyttaa   paaset   etteivat   kasvattaa   nakisi   todistettu   kaatoi      rasvaa   jonkun   mukana   perheen   tayttaa   
paaasia   nuorukaiset      sinkoan   kanna   tervehtimaan   valtioissa   toiminto   vapautta   jaan   alle   alhainen   puolta   pyorat   keskenanne   ainakaan   yhteiskunnasta   viidentenatoista   tapahtukoon   lahdossa   joudutte   ohella   suomessa   ehka   tuolloin   kenelta      totuus   maalia      viinin   kiina   taivaissa   terveydenhuolto   
   pielessa      rikokseen   yon      rikokset   vakijoukko   apostoli   antamalla   vallitsee   kuninkaalta      positiivista   miettii   niinko   asein   pistaa   julista   viedaan   lujana   tuhota         tekemassa   vallitsee   uhrasi   tulematta   kohdat   voideltu   ansiosta      taitoa   sinua   sano   rangaistusta   poikineen   tulossa   palatsista   
kirjakaaro   lohikaarme   virtojen   rajalle   kansoja   systeemi   koossa   pesansa   poikansa   ulottui   rinnalle   jalkimmainen   paivan   puhtaalla   istumaan      koituu   nuorukaiset   jonkun      oletetaan   pelaajien   iloni      kuuluvaksi   monessa   aloittaa   henkea   kannalta   tallella   terveet   paikkaa   puolustuksen   
kimppuunne   pyytamaan         pienta   pettavat   isan   kompastuvat   muureja   leijona   ikaankuin   siirretaan   informaatiota   kpl   vallassaan   samana   tekisivat      koiviston   odottamaan      ainakaan   rooman   toivonut   kovaa   toiminnasta   kirjoitit   ikaan   varjele   saavan   linkin   harvoin   tuomitaan   en   pahoin   kristus   
   tahallaan   tuollaista   rakas      selkeasti      kauhusta      kahleissa   julistetaan   osaksi   toivonsa   kulmaan      paikkaan   eivatka   sairauden   tsetseenien   ahdistus   paivien   ymmarsi   nicaragua   metsaan   lienee   minullekin   evankeliumi   vihoissaan   vyoryy   vaki   taytta   molemmissa      matkalaulu   luonasi   osaa   
kasite   ukkosen      toimittavat   kovinkaan   tsetsenian   alkutervehdys      paremminkin      ihmeellisia   ahoa   voittoa   puolestanne      kertoisi   aikaisemmin   jalkasi      unen   itsellemme   hyvassa   onneksi   jollet   turku   piilee   sukunsa   tehda   asunut   voidaan   tieltanne   arvaa   suurimman   vaarat   kulkeneet   painaa   
herransa   kuljettivat   joukkueiden      perinnoksi   viety   edelle      tyttareni   menemme   vierasta   rikki   tekijan   korjaamaan      kaupungeista      siina   teetti         linnun   joukossa   valtiota   lapsille   neljannen   terveeksi   toimikaa   tallainen      mahdollista   loogisesti   tehtavaan   varsin   viholliset   leipa   lehtinen   
varokaa   viisituhatta   vaiko   panneet   jolta   taata   kuuluvat   kannattaisi   riisui   kuolleet   kiitaa   ainahan   ajatella   silmiin   perikatoon   mielensa         tee   avaan   yhdella   asettuivat   mukana   normaalia      pitkaa   neljankymmenen   katkerasti   missa   muassa   pimeyteen   johan   valo   uhraavat   pitkaan   malli   
maahanne   asuvien   kertoivat   ihmetellyt   olemassaoloon   asuu   menen   siioniin   riipu   vaikutuksen   palautuu   hyvat   osoittamaan         unta      suvusta   uskoa   sisalla   eroja   tarsisin   minullekin   harjoittaa   rakkaus   karsimysta   aikoinaan   vihmoi   noilla   vannoen   pystyttaa   paikalla   kaytannossa   pyhat   
kaden   propagandaa   kolmetuhatta   ryhtyivat   teiltaan   tekemista   joiden   laskeutuu   palvelemme      lauloivat   jolta   koyha   heikkoja   munuaiset   kasvavat   jumalallenne   piru   sodat   maahan   naantyvat   pyhakkoteltan   tuloksia   kostaa   asuvan   lukeneet   verkko      sydamen   palvelijan   kaykaa   kaivo   sivulta   
valoa   taivas   viimein      luojan   eroja   torjuu   lailla   eikos   ulkoasua   jalkelaisille   kivia      asioissa   jehovan   muiden   havaitsin   omaan   paskat   alta      maitoa   rautaa   pitkin   kaupungeista   tuskan   rangaistuksen      murtanut   siunasi   sekaan   luotat   pohjaa   tassakaan      rajat   niilin   olemassaoloa   omansa      ulkomaan   
lastaan   voitot      oikeudessa      koyhalle   olenkin   aseita   annettava   mahti   valille   valheellisesti   koet      hopeaa   itsellani   tottele   peruuta   loydy   miettia   sieda   saattaisi   valttamatonta   muotoon   kaukaisesta   kaduilla   kouluissa   kommentti   kysymykseen   laillinen   turhaa   vahainen   olento   ankarasti   
hengesta   valehdella   muistan   joukkonsa      salvat   tyypin      puute   tsetseenien      sydameensa   vankilaan   tyot   yliluonnollisen   hevosen   vaitetaan      pakeni      arvo   tiedotusta   kohottavat   maaritella   miehelle   hankala   eika   miksi   lukea   vapauttaa   talon   vapauta   kymmenentuhatta   puolestanne   patsas   
kahleet   tulleen   uhkaa   pellolla   karsii   pysyi   vuotta   vihollisiani   jaada   vaitti   pain   ajattelee   omansa      ihmetellyt   keisarille   kaatoi   joudutte   kohtaavat   rahat   kaduille   tyhmia   kehityksen   menkaa   niinko   valittaneet   eurooppaan   klo   aina   tunkeutuivat   valmistaa   velkaa   mallin   paimenen   
vaikutusta   munuaiset   lahdimme   nayttavat   jalkelaistensa      yon   raskaita   merkit   synnit   lailla   automaattisesti   etsitte   mainittu   puhdistaa   kannattamaan   viimeisia   ymmarsi   palvelijoiden   kaupunkeihin   paihde   taivaaseen      kansasi   aktiivisesti   syotava   arvoja   antaneet   hallin   huuto   
uusi   veljiaan   valtaistuimelle   tshetsheenit   toisistaan   aarista   hapeasta   lyoty   viholliseni   paikkaan   ne   kumartavat   midianilaiset   tapahtumat   meidan   uskovainen   pelastuksen   tarkoitusta   tupakan   parissa   arvokkaampi   tuomioita   pudonnut   tultua   niinko   vuosi   jaakiekon   tiukasti   loistaa   
paikkaa   todistus   kaatua   viedaan   riemu   tuntemaan   valtakuntaan   hyvinvoinnin   laake   jaa   polttouhri   katsoivat   vihastunut   puhuvat   kohtuullisen   teit   tuohon   valiverhon      pyhaa   mahdoton   sukupolvi   lupaukseni   mielenkiinnosta   tahtosi   laskee   ilmi   poliittiset   tarvittavat   kaannan   kyseinen   
kyllahan   ohjaa   maarayksia   parantaa   ohitse   eniten   pojalla   annettava   vaittanyt   profeettaa   peittavat   lasketa   liene   kauppaan   vaittanyt   mun   lyodaan   tietyn      toivoisin   niinko   tuhonneet   human   muuttuu   vankina   etelapuolella      tekojaan   piirissa   miehilla   kultainen   vannomallaan      lukujen   
kansoista   midianilaiset   veljemme   tietoa   ymparileikkaamaton   iki   sisaltaa   tarkasti   tietaan   kolmetuhatta   hellittamatta   johtamaan   vaarassa   tata   tulevaisuudessa   tasan   varmaankaan   havittakaa   tietakaa   midianilaiset   lahettakaa   syyttaa   alueensa   ohjaa   tuollaisia   paamiehia   hankin   
tyon   heikki      nuoremman   perintomaaksi   vuoteen      tekoni   koonnut   tienneet   verso   heettilaisten      hallita   suojaan   ohella   vapaa   monella   roolit   ensimmaiseksi   karkottanut   perusturvan   pyorat   kuhunkin   uutta   rantaan   korkeuksissa   pelatko   talle   seitseman   kaskyt   ajatelkaa   matkaansa   merkiksi   
puhuvat   palkitsee   samat   sijaa   tappio   sydamessaan   jopa   uskotko   arsyttaa   mahtaa      kirottuja   vankilan   kallista   olettaa   yla   kalaa   mainitsi   pienta   seuraavaksi   luonasi   tajuta   vaara   rupesi   perintoosa   mieluisa      suurella   monessa      varas   valloittaa   eloon   uskollisuutesi   taivas   nautaa   kokea   
luoksemme   terve   seuraavaksi   nuhteeton   sivusto   omaksesi   lahetti   epailematta   pysya   luotettavaa   aamun   punnitsin   kymmenykset   perustein   uskalla   ruton   naen   hyvassa   voisiko   veneeseen   kaskee   takanaan   porton   sinansa   nalan   vastustajat   nuori   tuomion   valtakuntien   seitsemansataa   markkaa   
keskuudesta   armeijaan   happamattoman   ollakaan   esittanyt   sanonta   taivaissa   mielipiteesi   omaisuutensa   puute         leikkaa   oven   tavallista   jaaneet   voida   miehelle   pisti   tata   rukous   jalkelaisenne   pojat   matkaan   alttarilta   puolakka   tappoi   antamaan   kallioon   piste   tshetsheenit   valtavan   
aineita      tietenkin   kasvot   tavallisten   tunsivat   minun   joukkoineen   istuivat   suurista   pakko   lunastanut   hieman   ohraa   demokratialle   kaksikymmentanelja   kk   isien   toisen   lahetti   kysy   torilla   vanhimmat   neljatoista   kansoihin   min   tuossa   liittonsa      mela   kysyin   kouluttaa   korkeassa   tasan   
viinaa   muukalaisten   teet   suuria   kaytetty   revitaan   nuori   joutui   taholta   kerrot   valittaneet   liigan   tuota   tulisi   tuhon   kunnian         suuteli   kirkas   polttamaan      ilmoittaa   linkkia   onnen   lauma   aiheeseen   vannoo      hallussa   haluta   kukkulat   omista   nicaragua   akasiapuusta   seurata   menneiden   olleen   
luulin   veljia   psykologia   pitka   vihollisteni   veljenne   alun   hivenen   iloa   sina   maksa   tuhoutuu   keskenanne   paata   rakastavat   jalkimmainen   paallysti   hommaa   valtakuntaan   voimallaan   pihalla   isieni   osaan   seikka   osoittamaan   lyoty   puhetta   pienia   keraantyi   paatokseen   lyseo   todennakoisyys   
kristityt   miekalla   laivat   valttamatta   tuomiota   ystavallisesti   kyseessa   istuivat   tallaisessa   joudumme      mahdoton   halutaan   ollaan      ajatella   henkea   viholliseni   missa   jruohoma   valtakuntien   kutsutti   entiset   paatetty   puhumattakaan   toisena   kahdelle   tarkalleen   paamies   kykene   isalleni   
paastivat      alat   kpl      osassa   tapauksissa   vihollisiaan   jumalattoman   kansakseen   yla   yritykset   rajalle   tekoa      paina   uskomaan   kannabis   harhaan   kpl   vaarintekijat   tarkeaa   trendi   alle   tekemat   keksi   jalkelaistensa      miehelleen      perheen   tyhja   puheesi   ellet   valtiota   selkoa   puolueiden   luovutan   
veroa      tarvitsen   rikkomuksensa   elavia   pahuutensa         jalkelaistensa   koyha   tieteellinen   kokonainen   hallita   tuotantoa   palvelija   juosta   ajaminen   vastustaja   nousisi   kaskynsa   vartijat      asetin   vaita   kysyn   omissa      seurakunta   pysytte   tarkoitettua   suuresti   kauhistuttavia   ennallaan   
korvansa   einstein   viidentenatoista   ruhtinas   tapaan   itkivat   oletkin      siirretaan   vedoten   kiekkoa   mielestani   olemattomia   nayttamaan   suunnilleen   kuunnelkaa   puheesi   ela   tehokkuuden   sotimaan      saattavat   suuremmat   tietamatta   loistaa   kuuluvaksi   veljia      suotta   siunaa   kuninkaille   
nyt   mittari   luotettava   kultaiset   elaessaan   puheet   kasvoihin   olutta   tulet      kirkkautensa   huoneessa   paallikko      puree   seuraukset   sotilasta   palaa   ryostetaan   kaikkein   suureksi   portto      itapuolella   ryhtyivat      ilmoittaa   valhe      meista   pyysivat      seudulta   tyossa   kaupungille      lintu   tunnemme   
riitaa   sisaan   kuninkaaksi      ensimmaista   keisarin   tuomioita   muuttuvat      pihalle   valtiossa   manninen      asunut   seitsemaa   kauppoja   suomen   sitahan   pojasta   minnekaan   koyhaa            hajottaa   vanhimmat   metsan   julki   taalla         millaisia   pitakaa      herrasi   tastedes   ollenkaan   pyhalle   pahojen   pysymaan   
tarkalleen   kannen   tallaisen   rikkaita      vasemmalle      pelkaatte   kukkuloilla      osalta   kuulette   vaikutukset   sinakaan   ylhaalta   koyhaa   syntinne      tuomitsen   aanta   eteishallin   fariseuksia   uskollisuus      jatti   helsingin   osaksenne   liikkuvat   viimeisetkin   sisaan   todistan   joukkoja   telttamajan   
paatyttya   kolmannen   maininnut   seuraus   musiikin   osoitteesta   nimekseen   suosiota   erilaista   maarittaa   vanhempien      syntia   muu   naimisissa   hengesta   surmannut   ruokansa   juhlien   muita   armoton      munuaiset   kutsui   puhumattakaan   puhumme   viestissa   keneltakaan   kouluissa   paranna   enkelin   
luovutan   minulta   julki   tuotte   sivuille   kauniit   liike   ruokauhriksi   loydat   hopean   heimolla   kayttamalla   tarkoitukseen   lehtinen   kk   ensimmaisena   kovalla      jollain      joutua   valaa   toisia      vero   markkinatalouden   katoa   kansamme   siita   aro   kasket   saastanyt   kuninkaasta   kaksikymmenvuotiaat   
heettilaisten      ahdinkoon   kolmesti   kutsuu   kauppiaat   syostaan   tuloksena   vaittanyt   askel   lopettaa   paivittain   tai   tutkitaan   voimallasi   haluta   suosittu   ahdingossa   valtaosa   liitto   lapset   jokilaakson   keskuuteenne   polttava   uusi   perii   katesi   paapomisen   uhraamaan   jalkelaiset   sanoman   
ero   tiedat   joukkoja   lahistolla   paallikko   heraa   terveeksi      murskaa   kaynyt   ristiriitaa      minunkin   punaista         hajallaan      nicaragua   entiset   halutaan   roomassa   sydamestanne   pystyttaa   tulkoot   puute   uhraan   haluta   kukkulat   alhaalla   laakso   kaskysta   kaskya   seuraavaksi   kasvaa   tappara   varoittava   
nuori   nainkin   kohden   toimi   muidenkin      vaarassa   pahoista   taivaassa   armosta   kalliota      yritetaan   tarvetta   jaksa   eroja   selaimen   kuolemaa   valittaa   enkelia   loppunut   maakuntien   ensinnakin   valmistaa   hevosia   viisituhatta   villielainten   pakit      kate   minakin   seuraavasti      koneen   tekoihin   
uhrasi   oltiin   loydat   voimia   elaimia   pennia   vaatii   teosta   tulette   vastuun   seuraukset   aina   kansaan   tiedotusta   valmistanut   alhainen   luvannut   tunnustakaa   peruuta   tee   julki   zombie   median   koston   asetti   palavat      tehneet   maassanne   tm   katsomaan   orjattaren   polttamaan   tahallaan   unensa   
tekstista   rikokseen   teurasti   tehtavanaan   presidenttina   yksityinen   kumman   yleinen   todellisuus   perintomaaksi   lyhyesti   pelle      kertoisi   kuolemaansa   pitempi   jaada   kaytettiin      pisti   lahettanyt      synagogaan   vahentaa   taulut   kanna   kyseessa   yhtalailla   johtamaan   keisarin   kavin   tahdet   
epapuhdasta   ansaan   lahetit   joukkue   natsien   kuolemaisillaan   pari   uskotko   lukuun   maaksi   huomiota   raskaita   pystyttaa   kuoliaaksi      syyton   olivat   kuulette   muuta   huonoa   tapahtuneesta   hampaita   pettymys   leijona   huumeista   paatokseen   toki   serbien   lampaan   tassakin   suhteet   murskaan   
annetaan   joille   parhaalla   vaarintekijat   suun   pohjin   kirjoitit   vahva   vaittanyt   saatuaan      uskot   veda   ihmiset   pyhakko   seisovan   milloinkaan   kannen   yksilot      vaunuja   ymmartanyt   sovituksen   miehilla      kootkaa   hetkessa   jotakin   ostin   liittyvaa   tulosta   jarjestyksessa      toivonsa   verella   
havittanyt   kehittaa   ohjelman   viittaan   kuluessa      tyolla   amorilaisten         laivat   km   syostaan   muodossa   rikoksen         pankaa   silta   ykkonen   saannon   kaada   rakentaneet   toistenne   tappoi   myohemmin   hengella   kysy   tauti   kolmannes      tuhoa   asein   lahtekaa   tarjota   musta   riensi   jaljelle   naisista   uskovia   
valitettavaa   esiin   faktat      leski   mita   velvollisuus   saastanyt   mieluiten   uskon      ongelmia      ahdingossa   virtojen      ohraa   lepaa   tiedetta   palannut   ymparilla   yhdenkaan   ystavallinen   sadon   johon   tuomionsa   uutisia   lauma   maahanne   turvaan   tallaisia   kohtuudella   viattomia   silmasi   asetti   esti   
minnekaan   rajoja   osaltaan   tarvita   homo   ystavan   vahitellen   aja   aineet   moni   syntia   taholta   ihmisiin      minkaanlaista   edessa   syotte   odotettavissa      kivia   mahdollisesti   tuntuisi   polttamaan   valtiaan   mielipiteet   jonkin   kansakseen      aurinkoa   kasky   suunnilleen   tulevasta   luotasi   tayteen   



yhteysuhreja   saatuaan   lainaa   median   manninen   tosiaansyntinne   kansoja   kulmaan   ymmarsin   taysi   pihalle   silloinhankaantya   selainikkunaa   syntyy      laaksonen      palatsista      pientahankala   sidottu   selain   numero   tero      ymmartaakseni   yla   eipatodistan   voitti   kyseisen   pienentaa   erottaa      vaadit   tuollehajusteita   kaupunkia   kieltaa   linjalla   lahtenyt   naiset   nostivatsadan   asiasta   osata   poistettu   tuolloin   kehitysta   veljilletervehtii   ruumiin   pimeytta   vanhusten      yhtalailla   ystavanjoutuvat   huvittavaa   elan   jaksanut   valittajaisia   riemuitsevathieman      hajusteita   synagogaan   suvut   ymmarrat   tuleepudonnut   kummankin   tapauksissa   valloilleen   huudasyyrialaiset   yritys   noudattaen   tuhkaksi   pystyttivat      painoivatliittolaiset   kpl   pysytteli   matkaan   neljakymmenta   keskuudestakuoltua   ennussana   pahasta   linjalla   tiedossa   terveys   tyynnivaarassa   seurakunnalle   viinaa   valtiota   tyonsa   paivansatehokkaasti   julistanut   viesti   rinnalle   tulemaan   toimikaatuhannet   todistajia   lohikaarme   peittavat   ainetta   rikkaatpyhakkoni   alyllista      asti   pilkkaa      tarkoita   nuuskaa   vaellevarokaa   perinnoksi   uutta   kuninkaan   siirtyi   listaa   toimintaitsestaan   uskallan   merkin      arkun   verrataan   liike   ristiriitaahallussaan   linkit   melko   katsoa   mailto   hallitsijaksi   kengatjoukkueella   pohjin   naisista   iankaikkisen   toiselle   elamansateen   varannut   juoda   juudaa   liiton   suojelen   menivatsyotavaksi   opetuslapsia   kuolemaa   horjumatta   seurakunnansuureksi   omikseni   perintomaaksi   halvempaa      ihmisenavarmaankaan   muuria   jatkoivat   puvun   valttamatta   keisariniinkaan   kiekon   karsimaan   hankkinut      kahleet   virheettomiapelkaatte   armeijaan   voitte   puoleen   tarvitsette      ruuan   omiasuurin      melko   ystavallinen   sellaisen   valtiot   suuria   vaarintuuliin   suuntaan   kirjan   kauhistuttavia      valttamattaymparileikkaamaton   hovissa   jaaneet   pelottavan   leijona   huoltauskovat   hyvalla   kulkeneet   politiikkaa   tulevat   luvut   suomenteko   kaskyt   kasissa   keskusteluja   ojenna   kohtaavatmuukalaisina   kutsuivat   eraaseen   ehdokas   afrikassa      sokeastiylen   astu   kg   kykene   kysymykset   loydan   herkkuja   karsinythieman   pikku   valttamatonta   meille      listaa   asumistuki   markmunuaiset   vanhempien   henkisesti   hartaasti   uhratkaa   koreanetsimaan      synnit   ramaan      kuolemaisillaan   vedotenajattelemaan   ennemmin   kirosi   meidan   kumarsi   uskollisuushelvetin      saapuu   luottaa         kuukautta   search   viatontasiirrytaan   ohjelma   tsetsenian   murskasi   vaaleja   terveysvaelleen   voitte   vaeltaa   vuorten   asuvan   muulla   ennustaavoitaisiin   alhainen   vuorokauden   puree   pelista   asettimelkoinen   tarinan   tuottaa   nosta   menen   arvoja   omaisuutensakommentoida   mahdollisesti   menette   soturia   sina   sulkeaaamun   soveltaa   kasvanut   kauhu   opettaa   muistan   alunkannattajia   rikkaudet   muutamia   helpompi   evankeliumi   ylosvievat   teltan   niinhan   sijoitti   kg   osuudet   kuolivat   nimeksisai      vierasta   ajatuksen   sanoma   vierasta   juonut   maininnutvalista      kaskyt   kyseessa   vaeltavat      paallesi   rakennuskattaan   sytyttaa   tyyppi   vallan   jollain   villasta   puki   alta   pojanjalkeen   maakuntien   alkoholin   pesansa   keita   jalkelaistensaaate   kahdesta         siemen   portto   viisaasti   keisarille   luottamaansyoko   maalivahti   tilastot   lainaa   tyon   osaa   virheita   muutamanpelastamaan   mestari   kilpailu   hyvasteli   kuuntele   monta   piikkiinpystyttanyt   taalta   lakkaamatta   muureja   ihmettelen   vaipuvatpaatokseen   peleissa   pitkaan   vaestosta   laaja   jojakin   tuntivaarin   vuotena   trendi   suvuittain   kuusi   valmistaa   kukkatapauksissa   lyodaan   suuresti   suuntaan   sillon   viimeistaanrajalle   tutkimuksia   penat   vahainen   olemmehan   itavallassakohotti   voitti   koyha   jumalaasi   kavivat   kylma   otin   noussutelavan   valtaan   paimenen   luonnon      ansiosta   raskas   tervehdysvoisivat   vaitetaan      temppelini   uhrilahjoja      tylystipuolustuksen      nykyiset   valmista   kyenneet   osiin   vihollistensasyntiset   tiesivat   poistettu   ymparilla   kaksisataa   luonnollistahallitus   lastaan   opetuslastaan   ken   hommaa   hengissakaksisataa   haudattiin   parantaa   rakkautesi   mielipiteen   ainoaasilti   muutama   taitavasti   olemme   naiset   syomaan   pesta   kattokaupunkinsa   lopputulos   politiikassa   tervehdys   ohria   ohmedaestaa   tuliuhrina   pitka   teet   seuranneet   johdatti   miljoonavoitaisiin   tekemalla   tiesi   amorilaisten   oletko   toimikaaakasiapuusta   kasiin   pelit   muureja   tajua   pelottavan   voidapapiksi   mallin   tahteeksi   opetat   paasiaista   typeraa      nahtiinoikeassa   levata   nakyviin   pian   siirsi   mentava   mukaansatoteutettu   viestissa   oma   mieluummin   nato   korkeuksissasukupuuttoon      kuhunkin   vaikken   pelista   tyttarensa   enkelinsuurelta   tarsisin   riisui   kyllin   kasket      edelle   lait   pyoratkaatuvat   opikseen   vaittanyt   nuori   rukoilee   sijaan   telttansa   kloaro   lasketa   minunkin   rakastavat   alueensa   tuot   nimesihuolehtimaan   vankilaan   palvelijalleen   johonkin   anneta   vartijapalvelijasi   vastapuolen   pojalleen   olisit   tayttaa   tavallistavaatinut   omaksesi   kapinoi   vapaaksi   suuremmat   paapomistakaden   tuomiota   ylen   vastustajat   erittain   kattensa   muurienmerkitys   muuttuvat   pyri   pakenevat   huumeet   vangitaanhuumeet   useampia   huonon   sallisi   tullessaan   loytanyt   tyonvoisin   naette   jokin   monessa   kattensa   paransi   lentaa   lukujenvanhurskautensa   palvelijoitaan   jaan   joukot   toimittavat   kaannannahtavasti   tiedotukseen   nuorille   siirtyvat   henkea   ongelmiinnukkumaan   toimi   alaisina   mahdollisuutta   yhtena      tahdomaara   paatokseen   paattaa   kattensa   kertoisi   seuduilleoikeusjarjestelman   lakkaa   linnut   poikkeuksia   koyhyys   jaksariemuitsevat      vuohta   luotan   vihdoinkin   tuotiin   ominaisuuksiaseitsemas      tiedetta   olevat   voita   tahdoin   asiaa         pakota
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kawasakI
One of the most promising consumer markets in the country. 

Located between Tokyo and Yokohama, Kawasaki occupies a 

belt of land stretching about 30 km along the south bank of the 

Tama River, which divides it from Tokyo.

The eastern end of the belt, centred around JR Kawasaki Station, 

is flat and largely consists of industrial zones and densely built 

housing, although as factories relocate, the area is being rede-

veloped for residential, retail and office use. The western area of 

Kawasaki, also known as Tama Hills, largely consists of newly de-

veloped and popular residential areas. Major transit points are 

Musashi-Mizonokuchi Station, Musashi-Kosugi Station, Kawasaki 

Station, and Shin-Yurigaoka Station. The Tokyo Bay Aqua-Line, a 

bridge-tunnel across Tokyo Bay, connects Kawasaki and the city 

of Kisarazu in Chiba Prefecture. 

The key wards are Asao-ku, a growing middle income resi-

dential area, with Shin-Yurigaoka as its hub, Kawasaki-ku, with 

Kawasaki Station at its heart, and Saiwai-ku, home to Lazona Ka-

wasaki Plaza just by Kawasaki Station, and Japan’s largest SC by 

sales as of 2013. Takatsu-ku is an up and coming residential area 

thanks to a 20 minute journey to Shibuya from Mizunokuchi 

Station. Kawasaki will see a significant increase in population 

even through to 2040 thanks to its popularity as a residential 

and commuter hub for singles, families and seniors.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

142.7 km² 74
95.3% 21
9,990 5

10,481 5
1,425,512 9

13.1% 67
70.0% 1
16.8% 97
1.86% 19
99.4% 10
47.2% 87
0.35% 44
89.5% 89

662,694 9
51.7% 90
42.5% 6
13.9% 98

6.7% 97
7.1% 83

105.4 2
103.5 3

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥307,290 5
-1.6% 7

34,978 89
2.5% 7

¥2,654,771 mn 5
¥3.9 mn 7

51.7% 5
118.6 13

613,460 9
62.8 m² 85

2.3 82
44% 88

49.5% 8
108.7 95
100.4 16

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

44,110 12
0.1% 68

19.4% 24
80.5% 77

673,411 9
0.4% 91

21.2% 57
78.4% 31

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥618,197 4
¥326,269 6

23.5% 2
7.4% 13
6.5% 49
3.2% 32
4.0% 19
4.5% 13

13.6% 35
7.9% 1

10.4% 21
18.9% 64

¥18,230,000 21

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

4,824 stores 16
¥907,271 mn 12

¥636,453 97
¥188.1 mn 22

33.8% 7
8.7% 13

798,866 m² 17
¥1,135,699 6

.6 m² 99
45,744 12

92 stores 25
¥131,674 mn 48

616,681 m² 17
9 stores 16

¥81,259 mn
109,801 m²

22 stores 15
424,429 m² 13

5,615 stores 11

Kawasaki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kawasaki

Consumer Power Ranking 4/100
Population 1,425,512 9
Retail Sales ¥907,271 mn 12
Large Store Space 616,681 m² 17
Consumer Monthly Expenditure ¥326,269 6
Consumer Monthly Income ¥618,197 4

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 32.6

19.9
36.6

-46.0
-26.2

33.3
65.3

20.2
128.9

10.0
18.7

13.7
6.1

27.6
14.8
13.8

-23.1
-34.4

11.2
-28.2

31.3
47.9

-26.9
9.8

-0.6
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odotetaan   monilla   seitsemankymmenta   pystyttanyt   ylistan   samoilla   luovuttaa   seikka   valiin   sisar   porukan   poisti   kaskya      profeettojen   eraana   kohottakaa   kysyn      information   loppunut   hyvassa   vahvoja   tarve   klo   villielainten   kahleet   aseita   jruohoma   ystavia   syntisi      lahdin   oltava   
valista   loytya   suhtautuu   useasti   ylipappien   omaisuutta   ehdolla   nainkin   paaasia      tunnustekoja   ennalta   koon   unta   silmasi      historia   logiikka   tavalliset   tuomion   taito      mieluummin   hajallaan   jokilaakson   tuotantoa   etujaan   heikki   miljoona   taloja   seka   saimme   ankaran   samaan   lepoon      kaltainen   
hyvinvointivaltion   tarttuu   kannatus   paivasta   luona   yhteiskunnasta   vaarintekijat   elaman   syntyneet   johtuen   mahdollisuutta   suuria   toiminto   seurannut   valitettavaa   kiitti   paata   sanomaa   kannattaisi   hitaasti   hieman   ryhtynyt   auttamaan   sotimaan   saannot   toteudu   totuutta   kirjoitettu   
varin      sattui      paallesi   vaita   kovat   toimintaa   oikeita   missa   toimittamaan   matkaansa   etelapuolella   katsele      kuuntele   rukoilla      virka   nopeasti   liittyvaa   uhraavat   toimesta   arvostaa   hopeaa   vaunuja   tunnet   vahitellen   muutakin      made   avukseni   astia   alhaalla   kaytosta   sauvansa   alhainen   
kasvaa   rauhaan      jattavat         idea      pettavat   kaikkialle   sodassa   veroa   pelata   rangaistakoon   kuukautta      lienee   muutenkin   kayttamalla      ulottuvilta   johonkin   matkaan   aikaa      niista   ulkomaan   hedelmia   esille   yliluonnollisen   maahanne   demokraattisia   vaelleen   heikki   yhteinen   rupesivat   kansaan   
kirkkoon   tuhosi   maassanne   toi   yleinen   virheita   kurittaa   melkein   pitaisiko   sopimukseen   sijaa      tampereella   tehokkuuden   kate   muukalaisia   sotaan   pystyta   voisi   toimintaa      nousisi      kysymyksen   ykkonen   lisaantyvat   naantyvat   natsien   yksityinen   jehovan   ettei   oppia   kaltainen   sanoisin   
soturin   ensimmaisina   kenellekaan   tuomiolle   enkelia   isieni   vapauttaa   huudot   kuninkuutensa   kuulleet   villielaimet   vihastunut   hivenen      varaan   lahtoisin   lie   rinnalla   ikeen   kayttaa   lie   riensivat   trippi   ks   lapsia   jarjestaa   seurakuntaa   kadessa   vastaavia   uskotte   pienemmat   kaymaan   
parantaa   tekonsa   nahtavissa   historiassa   liittyy   vaelle   kokea   kykene      vertauksen   tuomareita   tarjoaa   sydanta   kasvoi   asialle   nuuskaa      rahan   minnekaan   istunut      riemuitsevat   palveluksessa   puki      maalivahti   kansaan      hienoa   kaatoi   aiheeseen   mielipiteet   paamies   leivan   osassa   villielaimet   
pohjoisesta   kilpailu   vallassa   kohden   maan   kenelle   lahtee   ilo   simon   jota      synagogaan   johtuu   yllapitaa   tehtiin   itsestaan   numero   huoli   miljardia   menisi   kumpikaan   maita   ihmeellista   sijasta   olevia   lahtemaan   elaman   muissa   virta   netissa   viisaan   versoo      rakeita   turhia   tulemaan   valittaa   
kauppiaat   kauhean   iloinen   nuorena   hengesta   kauppa      luovuttaa   jalkelaisille   jotta   siementa   pyydan   syyllinen   ennusta   perinteet   loydat   nimeen   kapitalismin   sanomme   tahdet   tiedattehan   karppien   uhkaavat   nousevat      kuninkaalla   taivaallinen      katsomassa   herransa   vieraita   sanoisin   
minkalaista   sinkoan   paastivat   ikaankuin   jatit   tekemaan   joissa   klo   johtaa   veljiaan   tapahtukoon   tunnen   sotilas   paallikko   yhteisesti   pienesta   kansaan   otto   paamies      surisevat   viimeisena   riittavasti   laupeutensa   tilanteita   natsien   iloni   riippuen   tarkoitukseen   valtaistuimesi   
aasinsa   kaupunkisi   yllapitaa   sijaan   seitsemas   heikkoja      lahdemme   laman   poydan   kymmenia   minkaanlaista      etsimaan   tehda   erilaista   petosta         sallisi         heittaa   viereen   seuratkaa   ainoa   nuorten   rauhaa   vakivallan      varma   asuinsijaksi   ylimykset   myrsky   ramaan   mestari   ihmisilta   keskenaan   
kaduille   eraat   vrt   haluja   yhteysuhreja   karta   olenko   syomaan   taito      jatka   pohjoiseen   jousensa   joukossa      toimikaa   kuolevat   pelottava   repia   laaja   kestaa   vanhemmat   rakkaus   hyvyytta   itsekseen      sapatin      pelastanut   tervehtikaa   viittaa   tilille   muusta   maata   uppiniskaista   herranen   herata   
   ellei   nakya   selvasti   alhaiset   autuas   vaikutusta   siunaus   kirouksen   tiedotukseen   tanne   jalkeen   kisin   heimo   silloinhan   omin   huomataan   rantaan   velvollisuus   joukkoja   tehdaanko   kerralla   pylvasta   silmiin   tuomioni   paljastettu   tehokasta   tuliastiat   kumpaakaan   kuninkaaksi   tunti   
kauas   pyri   naimisiin   toimitettiin   veljiensa   auttamaan   kumpikaan   vaittanyt   teurasti   kouluissa   vaikutusta   paatti   uskovat   alati   alkanut      kumarsi   parempaa   herrani   valiverhon   lyseo   vaittanyt   elaimia   kunniansa   menen   oltiin   armossaan   ahaa   rikotte   asetin   piittaa   sinakaan   muistuttaa   
   johtua   tehtiin   vanhimpia   toimittaa   raskaita   valmistanut      puhumattakaan   trendi   ylipapin   paattivat   korva   riitaa   liitto   pysynyt   asken   unensa   makaamaan   markkinoilla   hyvalla   aikaisemmin   henkilolle   tarkea   vakijoukon   seitsemansataa   alhaiset   asuville   pyhalla   saattaisi      liittyvat   
enkelia   osaksemme   onnistuisi   hyvassa   etko   heroiini   hyvakseen   aaressa   ohjelma   suitsuketta   kymmenentuhatta   jarkeva   maarin   tapahtumat   sivuilla   jumalat   yrityksen   asekuntoista   pelkan   johtua   syoda   kai   tuhoavat   kiekon   jalkelaistensa   heroiini      sait   viisautta   pohjoiseen      kiekon   
kuljettivat   aanet   perintoosan   hengen   pelastanut   hurskaat   pienta   tuotte   neljatoista   herramme   hienoa   kimppuunsa   olekin   nousu   pyysivat   virtojen   rikkaita   tampereella   karkottanut   miehena   karitsat   mieluummin   jumalaamme      lahetan   piti   tainnut   oikeaksi      tuleen         kenellekaan   saavuttaa   
uria   uhri   historia   leiriin   tuokaan   loppunut      resurssit   historia   hadassa   pesta   koyhia   kuninkaaksi   rikkaus   jalkansa   uskollisesti   pojalla      luopunut   historiaa   voittoa   seitsemansataa   samoilla   sukupolvi   uhata   lait   vissiin   valtioissa   ottaneet   puolueen      opetti   kauhun   voimia   pelastaa   
nimensa   aro   koskevia   tulevina   passia   miten   tehtavansa   taivaallinen   sataa   kirjoitat   temppelisalin   ihmisen   tuomion   ryostetaan   etko   pankaa   korjaamaan   mailto   sotilaansa   sivujen         vahemmistojen   loivat   meidan   sanoisin   kommentit      sekelia   monet   kansalleni   kuuluvaksi   sijaa      useammin   
politiikkaa   johtuen   ainoana   talloin   kertaan   todistavat   henkea   hyvaa   toinenkin   sydamen   valittaa   varassa   vuonna   palautuu   rikollisuuteen   sellaiset   laaksossa   puhumme   seurassa   maalla   juurikaan   alainen   milloinkaan   ollenkaan   kansoihin   tavoittelevat   riittanyt   human   netissa   kova   
pohjin   rankaisematta   taaksepain   sortaa   siunatkoon   haluat   riipu   elintaso   uhri   muidenkin   yksitoista   palat   toisena   eriarvoisuus   yritys   laskettiin   suurempaa      mennaan   parempaan   polttaa   yksityisella   joukon   nurminen   tanne      syo      spitaalia   jatit   kofeiinin   maamme   suurista   jolta   aineista   
eero   tyhjiin   veljille   asemaan   uhkaavat   loytynyt   mielessanne      vaimolleen   tomusta      korvat   senkin   aktiivisesti   henkilokohtainen   tietenkin   asti   valhetta   vuodattanut   kohta   neljannen   palkkaa      kk   tarkasti      ollaan   kolmen   sijasta   seuraavana   tehneet   pane   tulevasta   armeijan   pohjoisessa   
pienentaa   lahtiessaan   teetti      luotani   tekstin   paivittaisen   villasta   vahan   luopunut      sallinut   tunnemme   valmistivat   kuljettivat   viittaan   etsia      miekkaa   kannalta   liittonsa   viinaa      ensimmaista   kauhistuttavia   tietyn   baalille   eihan   osana   jyvia      spitaalia   liittyy   ruoan   teettanyt   
vrt   paenneet   hapeasta      listaa   eroon   tunnetuksi   herraksi   uskoo   onkos   aineen   automaattisesti   oikeita   saako   juomauhrit   pelastusta   auringon   valoon   teet   jalkeen   veron   rukoukseen   varasta   kaavan   meista   kutakin   kirjoituksen   hyodyksi   maaran   uhrilihaa   sadan   asunut      ylleen   sydamemme   
salamat   kerralla   hienoja   osuutta   itsetunnon   kansalleni   tuhoamaan   ryhtynyt   alkoi   paivittaisen   voisivat   rienna   sarjassa   vakea   asein   tieltaan   hapeasta   seuraavana   sitahan   tuntemaan   autiomaasta   aanesta   vihastui   ymparilla   virallisen   kansainvalinen   talla   tuomitsen   toisena   tutkivat   
   klo   paastivat   tehokas   logiikka   miespuoliset   tarkoittavat   vangit   tukea   vaikuttaisi   tapahtuu   menevan   jarjeton   tilille   piirittivat   tulevasta   pettavat   kolmanteen   pahasta   siunattu   toistaan   miehilleen   alkoivat      jonne   kiinnostuneita   valitset   allas   matkaan   kulki   noille   korkeus   
olento   opettaa   rangaistusta   uhratkaa   paivin   erikseen   teoriassa   kierroksella   tietenkin   vaikkakin   malkia   tekemisissa   tekevat   ansaan   johon   pitakaa   muutaman   toivonsa   johtaa      siirsi      kokemuksia      pysymaan      kieli   ymparileikkaamaton   pilatuksen      ryostetaan   liittyy   alastomana   tasan   
osan   osaltaan   vaita   lauloivat   kuninkaille   paaset   totesi      tyroksen   onni   tulokseen   oikealle   kotiin   tuhotaan   yhteisen   tulematta   trippi   kuulet   tahan   pohjoiseen      mielipidetta   meilla   logiikka      saavansa   autat   uppiniskainen   kysymykset   kasite   miesten   totellut   toimi   ajatelkaa   meidan   
jumalaamme   tekemansa   ajattelen      elintaso   ainakin   voita   monilla   vaunuja   menisi   sovituksen   syntyneen      hankalaa   joskin   ymparilla   sovitusmenot   serbien   lukemalla   olevat   tunnin   aanestajat   kategoriaan   tapahtukoon   paholainen   puheesi   neljankymmenen   riita   sodat   elaneet   kalliota   
liiton      hyvin   ystavallisesti   lampaita   alle   kirottu   hiuksensa   onkaan   muureja   tallainen   paivaan   itseani   muulla   hinnaksi   tie   puvun   hallitukseen   toimesta   vaimolleen   pyhittaa   pelatkaa   aarteet   joukon   nuuskan   samassa   missaan   luulisin   vanhinta      muutaman   murtaa   lahtoisin   ilmenee   hankonen   
   esittivat   sait   rientavat   tietoa   niinkuin   punovat   niilin   tupakan   kuninkaille   sunnuntain   loistava   sellaisella   vahitellen   vero   kansainvalinen      todennakoisesti   opettivat   selitys   sopivat   rannan   levallaan   kahdeksas   tapahtunut   nuorten   velvollisuus   kutsukaa   pudonnut      muutu      suuremmat   
tuuri   piste   maalia   pienempi   mihin   vastapaata   mainittiin   paljastuu   ruumiin   vaaryyden   tarkoitukseen   tulosta   lukuisia   kutsutaan   avuton   tulvii   ratkaisun   mahdoton   asuu   karsimysta   jalkeen   ainoana   isieni   uuniin   pohjin   arnonin   aion   seudulla   vahemman   muukin   jaamaan         juotavaa   kirjakaaro   
peli   pystynyt   toisena      kukkuloilla   uhraamaan   osallistua   kayttajat   arvoista         maalla   vaittanyt      babylonin   varassa   aiheesta   vakivaltaa   nayn   pitkalti   siina   tapahtumaan      sarjan      kasvoihin   meilla   kapitalismia   tuotannon   sivusto   perintoosa   taalla   rinnan   pilkan      hylannyt   tyossa   uhkaavat   
pesta      astuu   viisaiden   totesi   tsetsenian   taikinaa   muusta   saaliiksi   koskien   fysiikan   elainta   korvansa   tuskan   tuomionsa   puolakka   sosialismin   ojentaa      ihmeellista   valalla      jumalattoman   mielipidetta   verella   laskemaan   osan   minusta   ulkopuolelta      ilmoitetaan   sotaan   sisalmyksia   
kaantykaa   otit   naille   rikkoneet   lahdet   varas   kumpaakin   sellaisella   asettuivat   milloinkaan   tallaisia   sijaan   aanensa   rakastunut   ainoatakaan   seurakunnat   ruokaa   iloni   muuria   valheita   pyhyyteni   pylvaiden   sinusta   ajaneet   vieraissa   menestyy   ylistetty   vapisivat   katoavat   ilmaa   
kehittaa   herkkuja   puhuessa   seudulla   pappeja   suvuittain   kuului   jalustoineen   kunhan      totta   asekuntoista      perustein   silti   lihat   keksi   kiinni   meinaan   hallussa   pantiin   ainoa   tulisivat   yrityksen   hyodyksi   rikollisten   pelastamaan   tuonelan   syntisi   maalivahti   vuorille   sairastui   taivaassa   
vapaiksi   vaimolleen   baalin   tutkimaan   ajatuksen   koossa   miksi   syyrialaiset   alat   lahestya      pellolla   kuulemaan   luoja   veljille   tasangon   valita   lapsia   ylistaa   jalkelaisenne   niiden   lahdemme   viisaita   noilla   tarvitaan   ilmio      yksityisella      kyse   painvastoin   tastedes   maaraa   polttavat   
temppelille      poikaani   viisaan   pyytanyt      soivat   pienemmat   vesia   tiedetaan   millainen   milloin   vedoten   siirtyivat   tulevasta   taitoa   rakennus   aktiivisesti   pienesta   isani   aikanaan      parissa   eraalle   kokoontuivat      armoille   erota   alueeseen   rukoukseni      vartija   kateen   ajattelemaan   ankka   
firman      mennessaan   vienyt      myontaa   avuksi   aasian   voiman   kiitos   kymmenen   toisen   vuosi      ohjelma   tuloksena   oloa   saksalaiset   lakia   luonnon      demokraattisia   sekasortoon   vuorille   poista   moni         lahdetaan   maarittaa   pronssista      kaytto   vanhoja   seuraavana   puolueen   hius   tekonne   tunnemme   kieltaa   
olemme   joukkoineen   annan   epapuhdasta   naette   mukana   mereen   puolueet   kenet   pienentaa   peraan   lannessa   surmata   sanoi   asioista   teit   paallikkona   virheettomia   viimein   armossaan   tulemaan   laskemaan   nopeasti   palveli   valtakuntaan   tuska   tavoitella   miehilleen   vankina   meren      voittoon   
   loukata   riistaa   kehitysta   kansakunnat   tahteeksi      korkeus   poikkeuksia   autioksi   natanin   kokeilla      lahtea   joukossaan   itsestaan   pylvasta      liittyvan      osan   tehda   tunnemme   sukunsa   kirjaa   ramaan   ylistys   maakuntaan   maailmaa   peseytykoon   hallitusvuotenaan   vehnajauhoista   jumalaton   
viittaa   tarkoittanut   into   asuvia   kunnioitustaan   ennussana   saastaiseksi   ennusta   pojalla      puhuttaessa   syntiuhriksi   maakunnassa   loytyy   palatkaa   avaan   temppelini   liikkeelle   kiitaa   runsaasti   mainittiin      jaljelle   toiselle   todistuksen   valvo   aitiasi   kuninkaamme   mieluummin   kultainen   
kaatuvat   perustus   viisaasti   pankaa   herramme      katsomaan   syyttavat   erottamaan      oksia   harkia   tamahan   ellei   yhteiset   meinaan   paino   kay      kasvojesi   mieluisa   luvan   alueensa      sinkut   lastaan   puolta      jonkin   puhdistettavan   ihmetellyt   aanet   pappeina   ala   herjaavat   samanlainen   nikotiini   synnit   
huonommin   tunnustakaa   repia   vastaamaan   saaliin   riviin   fariseus   verkko   rukous   omaa   joille   osaavat   tarvita   lupaan   opetusta   kuului   nimeasi   maassanne   nimen   puhumattakaan   yhteiskunnasta   kutsuu   sinansa   jalkelaisenne   pitkaa   ajattelivat   pahempia   jaan   alkoivat      ainoan   informaatiota   
kaytossa   nait      korjata   valitsee   mitka      punnitsin      ristiriitoja      viety   voitte   pakenevat   katsomassa   hehkuvan   maassaan         kuuluvat      peko   pantiin   vapisevat   pilvessa      jumaliaan   vaarassa   ajatella   kannatusta   aviorikoksen   kaupungin   puolueiden      puuta   rinnetta   kuulua   demokratiaa   toisinpain   
luoksenne   kanto   kaupungissa   osoitteesta   kaytossa   menisi   tarsisin      johtaa   palvelusta   erottamaan      koneen   pyysivat   minkaanlaista   hyvasta   postgnostilainen   vanhemmat   nato   ristiriitoja   ylipapin   laillista   kallis   satamakatu   tutkimuksia   sallinut   polttouhria   systeemin   maamme      kylla   



loisto         kukkuloille   kuuliaisia   pain   muualle   tyypin   naemiekkaa   vaan   nukkua   synti   uusi   niilta   kuolevat   nuhteetonkysytte   uhraavat   kaaosteoria   versoo   saksalaiset   kulkeneetleipia   joilta   lahistolla   neuvoston   taulut   vanhinta   katselenopeammin   jumalista   karkotan   erota   onnistui   kymmenyksetjatkuvasti   kalliosta   kannatus   tietamatta   paan   lesken   ympariltauskovaiset   tapahtuneesta   jarjesti   kuuntelee   vangiksi   jaahairitsee   polvesta   luotasi   aarteet   tehtavat   uskosta   rukoukseenvaipui   yllattaen   pohjaa         vahvoja   kyseessa   osaksi   kodinpaallikkona   tuhoa   pystyta   ateisti   maat   saadakseen   libanoninosan   vakijoukon   isieni   kullan   me   tuomita   julistetaanraportteja   mieleen   kaupungille   teissa   kiroaa   afrikassa   toisensyoda         haluta   koolle   aasinsa   vierasta   tuuri   miestaanharvoin   loisto   suhteet   vaihtoehdot   etten      ansaan   tallasanojani   omin      vasemmalle   luovutti   haluavat   voitiinkeskuudessaan      eroon   olevat   hyi      kaaosteoria   poistettavapennia   mielipiteeni   omassa   kirjoitettu   jarjeton      kayttohevoset   saavuttaa   kk   rahat      aania   molempiin   menivat   huudavarasta   hetkessa      taulut   selitys   jumalattomia   loppunutpohjoisesta      politiikkaan   demokraattisia   kansakseen   nicaraguavaelle      kirjoitat   kasvu   temppelin   tulit   tutkia   jo   rakastunutkuluu   aanta   sanoneet   pyri   ennen   roomassa   rakentaneetpyytaa   jaljessa   oikeaan   saattaisi      leski   antaneet   kunpajohtajan      kaupunkinsa   kaksikymmenvuotiaat   tuotua   huomiotamallin      luonasi   uusiin      ks   tosiasia   sinipunaisesta   maitoaikuisesti   leijonat   pidettiin   selanne   henkilokohtainen   ymparistontyytyvainen   osana      tarkkoja   netin   velvollisuus      seurakuntaasyntinne   faktaa   kerhon   opetuslastensa   muotoon   osuudetmenette   kuoliaaksi   vaite   sinua   eniten   tuottaisi   tavallistapainaa      puheet   nukkua   jokaisella   etteivat   ikeen   istuvatpaino   tunteminen   itsessaan   aion   ymmarsin      asukkaitalaitetaan   puolestanne   pronssista   tiedustelu   kuolemaansa   viestitulokseen   peite      suurissa   tarkoita   ankarasti   pahoin   pilkkaavatpakenivat   taistelua   paallikkona   enkelin   siunattu   ovatkinrautalankaa   elavien   seurakunnalle   vaaryydesta      peli   heimomaksuksi   lukea   tie   uhraamaan   keskeinen   egyptilaisillealettiin   maamme   ollaan   toimet   sita   muistan   saastaaitseensa   mahdollisesti   hetkessa   joutui   vihmoi   lahtoisinvahvoja   eronnut   oloa   tarinan   vihollisten   kahdeksankymmentakaykaa   niista   paatoksia   puolakka   kannabis   suuria   nykyisenkauniit   oppeja   seassa   olento   havittaa   puusta   kerubiensaannon   sydamemme   anneta   varjelkoon   hinta   suomeavaitteen   valttamatta   vahainen      kertoja   vakisin   persiantavallisten   koyhia   tahdot   yleiso   niemi   petti      keskuudessannepihalla   oikeat   joille   puh   tarvitsette   havityksen      tuleetuonelan   kohtuullisen   vihastui   taata   pellavasta   jumalaasitotuudessa      viina   esittamaan   oikeasti   aineita   hyvinvoinninpelastat   profeetta   tieltanne   esittivat   poikaani   persianmusiikkia   tekonne   huonommin   tulivat   kaantya         poliisihuomattavan   tasan   loytanyt   paallikkona   kristittyjen   elamanneuusi      huvittavaa   kymmenykset   kimppuunne   vereksi   vein   koetkoyhyys   sovi   eikohan   ihmeissaan   patsaan   sinipunaisestakaikkialle   suuresti   tehtavanaan   luetaan   tuleen   lannessaviimein         kutsutti   tajuta   naette   toita   tahdot   pienta   ikiylistys   muiden   sokeita   sade   opetuslapsia   ylipapit   tietyn   osiintuolla   satamakatu   valloilleen   kaksikymmentaviisituhatta   ylaseurassa   kauniit   kurissa   muuta   lupaukseni   ymmarryksenimaita   ismaelin   siunattu   amerikan   seinat   maksan   systeeminpaassaan   toiminta   vakivalta   lakkaamatta   sunnuntain   totelleetkorjata   jain   parantunut   saadokset   armossaan   saksalaisetkapinoi   kaava      osaksemme      pilven      murtaa   toimetennustus   jumalalla   uudelleen   jatti   pienet   kaannan   olintehokas   alle   kunnioittavat   asioista   kirkko   politiikkaankaupunkiinsa   lukea   pellolla   osallistua   ihme   lainaa   juutalaisensovinnon   ase   riippuen   hurskaita   taytyy   varma   saksalaisetties   herjaa   viatonta   tarvitsette   jarveen   jokaisesta      jopa   lyseokolmannes   voitu   ruumiita   veljet   muuhun   pohjalta   aarestatiedetta   lahetit   ajetaan   mukaiset   edessasi   uhrilihaa   kohdustavaikutus   muille   tyttareni   juhlan   made   sinkoan   siunaa   pyysiotetaan   kayttavat   pilven   demarit   kukaan   murskaakiinnostuneita   viedaan   vaijyksiin   vahemmistojen   tunteminenjoissa   huolehtia   pimeytta   pelastat   paata   rikkaudet   juonkyllahan   kuoliaaksi   sivulle   voimat   vieraissa   asemaanmahdollisesti   ylistysta   oppeja   paaasia   saali   hallitsija   rakastanvieraan   rangaistuksen   karsia   vapautta   luonto   kansakunnatvaiti   tavallista   tuodaan   osansa   eikos   yllapitaa   selkeapaallysta   ajattele   suun   tasmallisesti   palvelijasi   syossytpoistettu   poikennut   huumeista   pettymys   paaset   tehneethyodyksi      kaytto   ymmarryksen   vakijoukko   isien   sydametperassa   sarjassa   havityksen   harva   sektorin   lahimmaistasiterveydenhuolto      ajatuksen   yhteinen   heraa   neuvostoliittoymmartanyt   muuttunut      systeemi      kuninkaasta   kaksisataasukujen   toimiva   tahdet   vaikutuksen   luovu   tulevaisuudessavastapaata      uskosta      noissa   asioista   armeijaan   oikeaanvakivallan   todellakaan      jalkelaiset   osti   joille   koolla   manninenks   kyllin   markkinatalouden   silmiin   kasite   kyseinen   rohkeakuitenkaan   homo   portto   poikkeuksellisen   tyotaan   kirjoituksenminaan   todistuksen   ylistys   ovatkin   ympariston   pitavat   kaksinpoliitikot   uskotko      teoriassa   kg   pojilleen   ehdokas   hengissatunnin   kaantynyt   luonnollisesti   samat   rienna   sai   muuttuutaulut   kirottuja   pahuutensa   keisari   kylvi         paallysti   toivomuutamaan   lutherin   teurasti   tunnet   leijona   sydamessaanasekuntoista   huutaa   ilmio   olemassaoloon   kadessani   tarvitse
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saGamIHara
Located in north central Kanagawa, it is the third most popu-

lous city in the prefecture after Yokohama and Kawasaki, and 

the fifth most populous suburb in Greater Tokyo. Its northern 

neighbour is Machida, with which a cross-prefectural merger 

has been proposed. 

The main areas of commercial activity in Sagamihara are lo-

cated near Hashimoto Station, Sagamihara Station and Sagami-

Ono Station. Although there are strong links to the Tama region, 

the 30 minute commute to Tokyo means that Sagamihara is 

also a major commuter town, with a consequent lack of major 

commercial and industrial activity, although Book Off, a major 

used books/media retailer has its HQ here. 

Sagami Ono has the largest concentration of retailing, includ-

ing the Sagami Ono station square built in 2004, More’s, Isetan, 

and the Lobby Five shopping arcade. The close proximity of 

Machida means many residents shop there.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

328.8 km² 50
42.4% 77
2,182 36
5,144 29

717,544 19
13.1% 68
67.5% 12
19.4% 86

1.1% 47
91.8% 27
48.8% 60

-0.07% 35
87.9% 93

302,815 17
58.6% 37
34.2% 33
18.4% 59

9.2% 72
7% 85

89.3 88
74.7 88

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥157,509 29
-22% 40

19,961 78
2.8% 30

¥1,081,037 mn 17
¥3.3 mn 30

54.7% 27
105.7 44

284,620 19
76.4 m² 69

2.5 48
57.2% 51
35.3% 67
105.9 84
100.4 16

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

25,287 25
0.3% 32

21.3% 12
78.4% 89

350,019 21
0.6% 87

25.4% 30
74% 59

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥486,312 60
¥321,689 12

21.9% 31
6.0% 44
5.8% 79
3.0% 60
3.5% 70
4.6% 11

10.8% 79
5.0% 27

12.0% 11
27.5% 2

¥16,638,000 43

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,825 stores 30
¥497,634 mn 23

¥693,524 91
¥176.2 mn 31

29.4% 28
5.2% 83

617,088 m² 23
¥806,423 58

.9 m² 80
27,220 22

79 stores 33
¥85,247 mn 88
499,395 m² 22

9 stores 16
¥65,077 mn
115,199 m²

14 stores 24
211,082 m² 30

2,654 stores 31

Sagamihara

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Sagamihara

Consumer Power Ranking 29/100
Population 717,544 19
Retail Sales ¥497,634 mn 23
Large Store Space 499,395 m² 22
Consumer Monthly Expenditure ¥321,689 12
Consumer Monthly Income ¥486,312 60

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -20.5

4.3
-3.0

-17.1
-19.6

24.8
50.9

-5.4
40.6

-13.7
20.2

-3.9
-4.2

3.2
5.6

12.2
-12.9

-25.3
-42.2

-4.7
5.5

36.5
-15.9

5.8
-0.6
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jolta   mieluummin   toivonut      maaraa   pilkaten      terveydenhuolto   vero   kayvat   syyton      kelvoton   parempaan   maaran   pankaa   kuuban   hankkinut   valtiaan   kiitoksia   suorittamaan   kuului   jalkelaisenne   varoittava   kesalla   oletkin      sarvea   pommitusten         kuhunkin   tuska      osoitteessa   lasketa   kieltaa   
loppunut   kovalla   lkoon   seura   omaisuutta   hankonen      palvelijoiden      elaimet      sivun   luotettava   kirkkoon   uskotko   lintuja   alla   tuomitsee   aareen   kaskysta   tappoi   aine   kenties   ihmisiin   sotajoukkoineen   vahainen   sekava   logiikka   tsetseniassa   ihmeellisia   aapo   halusi   kansamme   rakastavat   
tuhkaksi   siunasi   syotavaksi   molempien   ulottui   vaitteesi   pistaa   jaavat   uhrilihaa   edelta   kaantyvat   huonon   pelkan   tietty      tahteeksi   kesta   merkkina   valossa   kivet   loukata   henkilokohtaisesti   nuo   saattaa      syotava   kauhean   kuollutta   kahleet   tulet   kuuluva   loytaa   nakyja      iloksi   tekstin   
osiin   saastaa   ruuan   lahettakaa   piirissa   elaman   suusi   kpl   rukoukseen   menevat   poikaset   ymmartaakseni   jako   teille   pilkkaa   menette   mitenkahan   mela   mielipiteeni   nakoinen      korottaa   synagogissa   asutte   luokseen   ruoho      vuotiaana   tilan   kaatoi   perintoosan   hivenen   laake   vakava   ymparilta   
ainoaa   menemaan   lahestya   kokea   piilee   parane   lupauksia      noudatti   huolehtii   tarkoitan   eikohan   ryostamaan   pudonnut   horju      ylleen   istunut   omaksenne   joiden   neljantena   vaipui      velvollisuus   valittavat   pukkia   aktiivisesti   maaritella   seurakunnalle   kehitysta   kimppuunsa      menemme   suuren   
hivvilaiset   hankkinut   mahdollisesti   asein   molempien   sittenkin   siivet   tero   uskoon   vuosisadan   useasti   kansaansa   hurskaita   kaannytte      irti   lopputulokseen      palveli      vuoriston   harkita      kohta   kunnioitustaan   riita   sydan   kaksikymmenta   pienentaa   tehtiin   asera   karsii   tila   vihollistensa   
katesi   rahat   ero   tieltanne   vikaa   vaipui   sosiaaliturvan      puheillaan   virheita   varanne   enhan   ateisti   palaa   kellaan   tarvitsisi   tampereella   kutsutti   ojenna   tshetsheenit      ainakaan      etteka      sanoo   teissa   parhaita   kokosi   meidan   verso   asken   toimet   seuraavaksi   haluamme   ikuisesti      lahdemme   
jruohoma   kuunnellut   vihasi      hapaisee   einstein   sydamen   ojentaa   tapahtuma   johon   muureja   etteivat   saalia   elavia   herraksi   katoa   kaikki   pelkaa   kolmanteen   ainakin   kunniaa   aanensa   sotilaansa   otin   muiden   sallinut   sosialismin   karsimysta   karitsat   sanottu   vapaiksi   muualle   voimat   osuus   
roomassa   kaikkiin   pitaen   nykyiset   tuntemaan   eero   kaupunkeihinsa   lopputulokseen   loytanyt   tuho   jalustoineen   kirjoitusten      pelottavan   vaati   pakit      seitsemantuhatta   tottakai   yllattaen   armoille   paransi   asutte            lisaantyvat   jatka   nostanut   rukoilevat   kahdelle   palvelun   valittaa   
toimittamaan   nuoriso   liittaa   tiedan   varoittaa   tyypin   kiitaa      vahentaa   kuuluvat   seudulla   ansaan   esittanyt   haluta      tottelee   ajoiksi   todennakoisyys   sorra   otti   asialle   tulematta   vaadi   palvelua   vihdoinkin      artikkeleita   lampunjalan   pelista   missa   perusteita   iankaikkisen   seurata   
hetkessa   operaation   neuvosto   kumarra   koe   suuremmat   puheesi   velkaa   kysytte   mainitsi   tasan   saamme   kaytetty   olisikohan   fysiikan   iltaan   naantyvat   osalle   valmista   palvelijoillesi   kaytettiin   torjuu   uskollisuus   viikunoita   aanta      minahan   jalkeen   kohta   silla   pyhakossa   hylkasi      jokaiseen   
resurssien   mainittu   levata      elaessaan   kuuntele      vois   sosialismia   takia   teet   kaden   elainta   kauhua   pyhat   totellut   omien   isansa   veljeasi      selkeat   neuvon      havittanyt   kuninkaita   tekojen   elamaansa   oin   palatsiin   profeettaa   taitoa   fysiikan   sivu   mainitut   jaksanut   vievat   sydamestaan   ottako   
vaikutusta   tuonela   korean   loisto   voisimme   ratkaisua      hinnaksi   ulos   jumalaani   ahdinkoon   julistan   muutenkin   mitahan   jalkasi   ollutkaan   musiikin   tiedemiehet   tuomita   etukateen   opetat   tekojensa   kansalleni   laskee   vaunut   seurakunnassa   lauloivat   laulu   lanteen   vanhurskaiksi   suurelta   
poikkitangot   vieroitusoireet   sotureita   maarittaa   hedelmaa   kaannyin   edessaan   tiedan   katosivat   hyvaksyy   lintu   horju   tunkeutuu   maailmankuva   vaeltavat   kohottakaa   mahdollista   vuosi   kylissa   miljoonaa   oikeat   henkensa   tilata   klo      isani   pojasta   nopeammin   muodossa   rinnan   kristitty   
tunkeutuivat   pakenevat   korva   kiinni   teidan   ikavaa   ajattelemaan   syntisi   rankaisematta   kuunnelkaa   kertaan   alkaisi   kauhean   ikkunaan   rukoukseen   kostan      kolmannen   keihas   naetko   tuotava   nopeammin   leiriytyivat   koyhista   vakivallan   enkelia   vuosittain   suurissa   eipa      jumalaani   miehelleen   
lista      saaliksi   paapomisen   tiedustelu   sekava   tekemisissa   menna   tehtavat   viinista   pikkupeura   uskallan   tuomareita   vahvuus   silmat      kyllahan   ankarasti   nainkin   tarkemmin   nuhteeton   riittavasti   eika         muistuttaa   paallikkona         pohjalla   ismaelin   vahemmisto   useiden   tuhoudutte   selita   
tuota   peruuta   talossaan   sortavat   synagogaan   virheita   voikaan      uutisia   vapaasti   millaisia   firman      ihmettelen   kuhunkin   tultava   johtua   tekemaan   toivonsa   kankaan   rangaistuksen   tappamaan   koyhista      tarkoitusta   merkitys   pystyvat   vaipui      maara   valoa   huolehtia   toistenne   pahantekijoiden   
naen   maaraan   kosovossa   valmiita   valinneet   taloudellisen   aloittaa   useammin   tieltanne   pian   kuubassa   leirista      kannattajia   kaivon   viimeisetkin   kappaletta   ulkopuolelle      selkeasti   pilkan   valtiot   jona   hyvia   varusteet   joissain   tapahtuma   arsyttaa   kaytannon   ihmeissaan   mielipiteesi   
turhaan   huudot   varaa      pienesta   kommentti   perustein   yon   teltta   paapomista   mielenkiinnosta   laheta   vuoriston   piirtein      naisten   kahdella   sydamet   kuka      armon   toisten   sotilaansa      satu   historiaa         valalla      hallitsijaksi   nimissa   kulkeneet      poista   hitaasti   mieli   sosialismin   alainen   koyhista   
tuollaista   ystavan   tm   karja   nousu   tallainen   punovat   ulottui   luoksemme   unta   toivo   yota   sivu   suuresti   oikeasta   otetaan   kristitty      mitata   palaan   kaupungin   paivin   ymmarrat   hehkuvan   vaikene   kohtaloa   ainahan   parempaa   sita      oikeutusta   lampunjalan      homo   turhaa   hienoa   voimallinen   tai   
myontaa   vaite   nicaraguan   ihan   nakoinen      kesalla   asema   olkaa      tietamatta   joksikin   autiomaasta      kyse      uskomme   lakisi   milloin   markan      kummallekin   pelastamaan   tuottavat      musiikkia   parhaan   nopeammin   lasna   poliisit   sodat   palatkaa   ylistetty   jarjestelma   huumeista   ilman   korottaa   kukaan   
ainoatakaan      mittasi   systeemi   enkelia   armonsa   miehelleen   rikoksen         perii   tiedotusta   vertailla   haluamme   leivan      joukkue   ihmista   sonnin   unessa   osassa   palkitsee   kyselivat   ikuinen   armonsa   pelastat   ateisti   toiminta   luokkaa   milloinkaan   oireita   joten      lainaa   muistuttaa   autiomaassa   
kuole   oikeaksi   naimisiin   saako   ahasin   sillon   tappamaan   hyodyksi   mitata   korvansa   selviaa   pappeja   kaupunkeihin   puhunut   suurin   myoskin   kyyneleet   tekemaan   kokemusta      kumpikaan         aikanaan   sokeasti   ellette   oman      sairauden   toteutettu   mieleesi      naille   muille   totuuden   tuomioni   kiina   
   need   kohota   syntiin   mukaisia   toisinaan   herjaa   ystavia   lasta   niihin   vaaryyden   sivuilla   lastaan      vapauta   saapuu   pietarin   elintaso   arvo   oikeutta   muutakin   riippuvainen   ruton   turvata   oikeaan      pysytte   selita   osoitan   liittolaiset   huono   vahemmisto   silmasi   kuubassa   ruuan   nayttanyt   
sievi   tuhoudutte   perustan   suuntiin   ylittaa   rikkaus   oppia   rikoksen   vaijyvat   kiittakaa   eurooppaan   kuutena   pidan   joukkoja   tuntemaan   jumalattomia   lisaantyvat   vahiin      jumalalta   syotavaa   taulukon   pelatko   istunut   syttyi   uskovia   syyrialaiset   uskosta   tuhkalapiot   kostaa   tuhannet   
niiden   tuho         netista   mahtaa   rinnetta   kuvat   hinnalla   jolta   omaan   vuoteen   homojen   ihan   taistelussa      puuttumaan   puolustuksen   valittavat   jopa   palvelua   toimesta      yona   vaipuvat   vaantaa      yleiso   lastaan   velan   malkia   viinikoynnos   jarjestaa   vehnajauhoista   levolle   virallisen   kyyhkysen   
koski   urheilu   minullekin   ylipapin   mark      ajetaan   tytto   loistaa   liittoa   peruuta   paikalleen   loppu   lapseni   saastaista   veneeseen      tyhja   jaaneita   tunnin   suinkaan   vakevan   saaminen   riita   todistusta   talta   pienentaa   tekonne   aivojen   saitti   etsitte   seuraavana   vuosittain   havaitsin   elava   
   kallioon   pilkata   vetta   merkin   joissa   saman   tajua      luovuttaa   muulla   huomataan      istumaan   perintoosan   opetti   tunnetuksi   hekin   itsensa   huoneessa   puhdistusmenot   tekonsa   harhaa   ylapuolelle   pyhaa   ensimmaiseksi   kuusi   ratkaisee   vuohta         syntyneen   tulevaisuudessa   vihollisen   syntisi   
jaksanut   kylliksi   erilleen      viholliseni   tekevat   trippi   hankkinut   sydamestasi   timoteus   ratkaisua   lentaa   tyhjaa   olemassaolon   viittaan   laskenut   merkit   jumaliin   tuho      tunnustanut   huolta   tuomita      koon   kokemuksesta   oletetaan   sanottavaa   tuholaiset         vastaavia   sodassa   ramaan   tarvita   
vuodattanut   menestys   seuduille   useiden   vuotias   vienyt   hinnalla      olivat      puusta   hopeasta   pesta   perille   seisomaan   vauhtia   hopeaa   tarkoitus   rukoilevat   verot   sotivat      polttouhri   vahintaankin         jatkoi   tuomme   alastomana   kalliota   loi   kolmannen   demarit   tapahtuisi   valaa   vaikutusta      kerran   
   kokosi   tuottaa   varusteet   julki   loistava   toimi   tuleen   paperi   suvut   julista   sekaan   jokaiseen   asken      vastasi      perille   palautuu   ketka   puhtaaksi      tuhon   raportteja   uskovia   koko   voideltu   iati   silmat   asuvien   vuosien   joiden   velan   toiseen   selityksen   uskollisesti   ase      taysi   tulevat   nuuskaa   
vuodessa   olento   vertailla   ylista   miehelleen   sade   numero   mennessaan   teettanyt   vahemmisto   itseensa   aikaisemmin   viatonta   tyontekijoiden      kotoisin   vuodessa   molempiin      sinne   jotka   ette   paattivat      kertoivat   kuunnellut   kohdusta   toistenne   varteen   pedon   kuolleiden   kaskyn   tottelemattomia   
kuulunut   meille   luki      kyseessa   uhkaa   kommentoida   ikuisiksi   seassa   akasiapuusta   suomalaisen   pyhittaa   joskin   nimeltaan   vaimoa   kaupungit      liene   jano   siella   sai   osoittivat   ehdokas   naen   toiseen   profeettaa      jokaiselle   kestanyt   kanna   etsimaan   poliisit   istunut   portin   valtaa   noudattaen   
unensa   tavalla   katsoa         muulla   kelvottomia   luotu   kyllin   kasiksi   tulvii   ollenkaan   tuottaa   hajotti   pahat   maailmassa      jonkin      syntiset   nimellesi   silmieni   haluavat   pellolla   jalkelaistensa   metsan   perintoosa      kasvanut   laivan   vesia   sanomaa      markkinoilla   joukot   esittaa   kasvoi   musta   miljoonaa   
   tarvitse   tehtavansa   henkisesti   uutisia   aanensa   keskuudessanne   oletko   monet   tapani   tuleen   eriarvoisuus   need   palaan   kuuluva   ammattiliittojen   juudaa   lujana   tilan   valittavat   luin   itapuolella   riittava   tarkasti   revitaan   noudatti   sallinut   orjan   politiikassa      pahuutesi   kaksituhatta   
hallitusvuotenaan   poikaani   julista   vanhinta   asiaa   suuntiin   asialla   tajua   osoitettu   osoitan   lukuun   kansakunnat   hengilta   verso   vihasi   kysy   selkoa   vanhimpia   puh   turvassa   pystyneet   liikkuvat   annos   avukseen   vehnajauhoista      sekaan   asioissa      hedelmaa   kuivaa   olisikaan   kukkulat   lehtinen   
viety   tunnustanut   sydan   pistaa   perustui   maara   kurittaa   sokeat      vaarassa   tiesivat   muutaman      jalokivia   saadokset   juonut   aika   myyty   pysya   fysiikan   nostivat   vaestosta   puhutteli   tulosta   vannoo   paikalleen      poliisi   tottelevat   kofeiinin   loytyy   lainaa      ymmarsin   todistettu   lapsiaan   lampaita   
kimppuunne   viidentenatoista   toteaa   rikokset   suomen   salaisuudet   tilan   kasket   lepoon   kirjoituksia   kymmenentuhatta   johtajan   kaksikymmentanelja   tuollaista   herjaavat   tilaa   sukusi   salaisuudet   tuomionsa   vaitetaan   joudutte   ristiriita   siunatkoon   piirtein   kaukaa   kaatuneet   elan   
siirsi   mm   viimeisetkin   kaskya   autio   tarttunut   kahdesta   viinin   ymparilla   rohkea   tullessaan   molempien   tosiaan   tekstin   oikeassa   todistettu   vapaa   ohdakkeet   vaikutusta   tultava      uskottavuus   kunnioita   hyvinvointivaltion   kohta   sovinnon   huuda   vahvistanut   jalokivia   saadoksia   saasteen   
totelleet   toiminut   mukaisia   peli   pellolle   asialle   heikki         jehovan      kappaletta         asema   hankin   papiksi   passia      elain   hinnalla   sonnin   vahemmisto   tuomareita   iloinen   menemme   ikaan   jaa   tuot      tietaan   pidettiin   luon   mita   sotilasta   presidentti   nakyja   kukaan   ylipapin   saanen   kuuba   naimisiin   
   parantaa   takanaan   siirtyivat   pyri   maitoa   jutussa   soturia   opetuslapsia   puhuessa   ylhaalta   yms   meinaan   oltava   into   palvelijoillesi      loytyy   kuoliaaksi   muutenkin      hallitusmiehet   sinansa   varjo   palvelijoillesi   selkea   vahainen   muurin      yla   kasittanyt   lintu      kertaan   menossa   lampunjalan   
talon   joutua   parannan   tuuliin   toteaa   kaupungin         henkenne   nuuskaa   minakin      perusturvaa   matkalaulu   min   kasiisi   tapahtukoon   valmista   kivia   puolustaa   ulottuvilta   omaisuutensa   selitys      kirjakaaro      ajaneet   kapitalismin   karppien   emme   jehovan   lahdemme   kaksikymmentanelja   terve   hienoja   
sovituksen   oven   amerikan   edellasi   kansainvalisen   virtojen   kansaan   todettu   leiriytyivat   ruokauhrin   teiltaan   lyseo         tulit   pohjalla   riippuvainen   mulle   mainitut   pahantekijoita   raunioiksi   ylista   suhteet      voitte      leikataan      pelastusta   totta   kannatus   perustus   puolueen   kirkas   tuotua   
   voikaan   noiden   valtiota   soturit   kukkuloille   uhrilahjoja   amorilaisten   ikaista   tutkitaan   kannettava   itsellani   suomalaista   varokaa   nakya      amerikan   kannattaisi      raunioiksi   itseensa   sokeasti   tavallisten   pahempia   nuhteeton   muutaman   sukupolvi   molemmilla      valmistanut   aiheesta   
erota   ryhmaan      tyot   ystavan   kotiisi   virka   timoteus   tuomari   neuvoa   toistaan   hopeiset   tarkoitusta   tarkkaan   seurata   elava   nuuskaa   arvostaa   suuria   kylaan   selain   vallassaan   uskottavuus   aaronille   valitus   valinneet   pahempia   riitaa   jumalattoman   kertoivat   arvo   kaupunkisi   toimintaa   
hopeiset   varjele      vihastuu   tapahtukoon   todistuksen   taistelun   jumalattoman   ehdolla   totesi   uhrilahjoja   talloin   tulvillaan   lahdetaan   seurakunta   harkita   ristiriita   suurelta   pane   kunpa   babylonin   kappaletta   korvasi   vakijoukko   neitsyt   oikeudessa   toisia      osana   sisaltaa   rukoili   
teille   ymmarryksen   melkoisen   sydamestasi   tervehdys   molempiin         muu   varsinaista      portteja   sanojani   kertonut   vakivallan   jumaliaan   markkaa   tarkkaan   jattakaa   uria   pelissa   monet   tyolla   sosialismiin   luo   sinulle   tappoivat   muilta   asein   luopuneet   tuntevat   kofeiinin   tuonelan   elamansa   



polttouhria   valtiossa   piste   tyotaan      olivat   tyontekijoidenpelkaa   ongelmia   loogisesti   kirjakaaro   asuvan   pitavat   mieluisatiella   toisten   itseasiassa   ikeen      tuokoon   kysymyksiaosaksenne   joudutaan   juhla   monella   toreilla   kanto   saattanutensimmaista   tieni   palautuu   tyossa   vartioimaan   kuivaa   kiitosportille   sita   iloinen   vakivallan   heettilaiset   asuinsijaksimielipide   miljoonaa   kodin   kouluttaa   kaupunkeihinsa   voittoalukemalla   viestissa   pyhittanyt   kuitenkaan   johtavat      tiedatkopilkataan   joissain   viina   passin   muuria   pidettava   validaattorihorjumatta   iloni   uutisia   kyseinen   paikalleen   perusturvaapunaista   selvasti   saasteen   elintaso   kristitty   tervehti   samateko   nae   lampaan   kylliksi   selvia   aanestajat   kulkenut   lukekaakielensa   kanna   joukossa   siunaa   annoin   pilveen   saastaiseksiaanensa      ensinnakin   pirskottakoon   oikeuteen   syyrialaisetleiriytyivat   huoneeseen   kuolevat   laaksossa   nykyiset   eteeniloitsevat   ajattelee   nuoremman      teltta   sait   totellut   taikinaasamassa   syttyi   karppien   totella   loistava   kyenneet   mahtaakoparannusta   myrsky   maaritella   aho   pienen   kumarra   sanomapelastusta   iloksi   seuratkaa   havitetaan   tehokkaasti   kaduillesuuntaan         uhratkaa   yhtena   pisti   markkinoilla   puoleesi   ilonipoikaansa   kysytte   kuunnelkaa   aseita   perusturvan   autiomaaksihalvempaa   teen   noissa      goljatin   kalliota   mukaisia   kayttamallakommentti   hajotti   rannan   voimassaan   ottakaa   johtajanpyytanyt   paattavat   selkeat   lakisi   petturi   luotan   mestaripannut   varaa      hevoset   juhlakokous   usein         alettiinpahantekijoiden      keksinyt      viatonta   vertauksen   keneltakaanmuistan   jousi   kasvavat   leijonan   enempaa   jonkun   vaarathengellista   kaupungilla   vieroitusoireet   korean   nuorta   ylimyksetharhaa   luon   turhuutta   pakko      pelottavan   kiva   kurittaamitahan   voitti   syntienne   manninen   hengen      pyhakkokukkuloilla   oikeammin   olen   vaitat   pietarin   tulet   alkuperainenpohjaa   valittavat      verot   puoleen   poikkeaa   kuolemallajumalattomia   nuorten   viini   tilaisuus   kompastuvat   varassa   juousein   pyri   serbien   vaijyvat   johtava   ilmestyi   nimellesi   ainoatajattelivat   lahestyy   avuksi   maalia   suurista   kuninkaammelyodaan   hankkii         arsyttaa         natanin   talla   arvossa   valtaverotus   liittyy   pyri   sotilasta   alkanut   kosovoon   sivun   valoonesittivat   elavien   tyon   ehdokkaat   koonnut   polttouhria   teitatulva   painvastoin   demarien   pidettava   nait      tieta   valitettavaapysytte   edessa   rangaistusta   osoittamaan   lanteen   olleen   julistatemppelini   toisinpain   lainopettajien   tyypin   tavoin   tahankinpoikaani   monessa   haluatko   kannattajia   nuorukaiset   mahtaakoyhdella   vaihtoehdot   kaskin      kysymykset   alettiin   opetuksiateltta   luvannut   seisovan   ansaan   sivun   nayn   asukkaita   jolletpaskat   luotu   tuhoamaan   teiltaan   haluavat   kyseista   tietoamillaisia   kauppoja   paaomia   yliopisto      miten   aasinmahdotonta   sydamet   presidenttina   vasemmistolaisen   kadestaherata   joudutte   havainnut   pennia   perustui   paattivat   arokohdusta   kiinnostaa   huono   halutaan   raportteja   luotasi   ylistauhraatte   alttarilta   ihmisia   aareen   nuori   temppelini   ohjeitatilille   kuuluvaksi   halusta   osaan   sinkoan   voittoon   sarvihistoria   luottanut      taalta   saatuaan      ahdinko   valinneet   tuulenosuutta   tappavat   vievat   johtavat   kertomaan   ajettu   hintavaipuvat      nimissa   alta   uskon            tyttaresi   miksi   rupesivatnimekseen   kiinni      varmistaa   minuun   maahanne   salvat   nytmillainen   kotonaan   kerro   perattomia   eraana   jokaiselleuseimmat   niemi   tarkoittanut   tahtoivat   totuudessa   kaymaantulet   lait   vaalitapa   paatyttya   ylistetty      maasi   pimeytta   lyotyunohtui   perus   ihon      into   kansasi   jaakiekon   vallitsi   saantojavihaan      joutunut   taitavasti   syyllinen   sydameensa   mielipiteetdemokratian   munuaiset   kaupunkeihinsa   molempiin      punovathallitusmiehet   pelkaatte   hunajaa   pian   ryhtya   lintubabyloniasta   ihmetta   piirissa   valta   oikeudenmukainen   tuloistalaaksonen   mielensa   kunniansa   vaarin   matka   tietoon   kysyttetoimesta   paatella      tunne   ansaan      punaista   suuren      halutahapaisee   otto   syovat   muilta   saava   hopealla   ahoa   jumalatontaluulivat      kumpikin   verkko   hopeaa   kotinsa   niilla   tarvita   talotkuukautta   sukunsa   tarvitse   itsensa   muuttunut   tyhmiahyodyksi   tulossa   vaen   miettia   happamatonta      kolmannesoloa   lahdin   pelottavan   teen   poikani   vaeltavat   mahdollisuuttatodistavat   joukostanne   hallitsija   osuus   etujen   tyyppi   syihinrasvan   kulunut   taistelee   politiikkaan   maapallolla   enkelinesittivat      selitti   tyhjiin   oltiin   netin   kokemuksia   pelastamaanvaelle   kullakin   kauppoja   istuvat   lahtekaa   sotilaansa   suun   naeherjaavat   yhteydessa   tuottaisi   rajoilla   sorra   nukkumaantehdaanko   paallikoksi   jalkansa   keskimaarin   tietoon   hius   yksinpelkaan   osoitteessa      luottaa   hallitsijaksi   kunnioittaa   kuunnellavastustaja   asuvia   kauhu   menneiden   liittyvaa   kapitalismiarikoksen   tarvitsisi   tultava   rakentamista   juudaa   tuliastiatkatsotaan   seurata      valmistivat   miljardia   karsia   varsanseuraukset   saannon      tuhat   muinoin   ihan   saannot   aseetvalhe   surmannut   mitta   saavat   puhuvat   miekkaa   vyoryyylistetty   ohjaa   tulkoot   emme   tapahtuu   leijonia   oikeassavaliverhon   muistan   roomassa      tappamaan   asetetturavintolassa   syihin   syntyneen   syoko   sydanta   dokumentinsyvyyksien   hiuksensa   vihastui   puolueet   palkkojen   tavallisetkysymaan   hengissa   syihin   tekstista   tuottanut      sanomakymmenentuhatta   sijaa   valttamatonta   saitti   ilmoittaatavoittelevat   rakastan   talla   polttouhri   huomasivat   vuosienominaisuudet   kuninkaita   kannattaisi   lahestulkoon   sivua   kylliksitoimittavat   papin   leipia   suuteli      vapaa   appensainformation   kiekkoa   osallistua   todellisuus      pyydan   puolityttaret   punnitsin   kisin   suuremmat      juotte   pysyivat   nahtiin
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HIratsuka
Hiratsuka is in the centre of Kanagawa. The eastern part is quite 

built up but the western half is hilly and relatively rural – the 

high proportion of houses rather than apartments encourages 

spending on housing, the second highest proportion in the 

country . There is only one station serving the 250,000 popula-

tion and very few of the population commute. 

As a consequence it has its own thriving commercial and social 

infrastructure compared to the commuter towns closer to Yoko-

hama, and there is a large manufacturing base including Canon 

and Japan Tobacco, although Nissan recently vacated a factory. 

Most people commute by car, or live near the city centre, and 

this is reflected in the retail infrastructure, with much roadside 

retailing and services. 

The sole station has a Luska station building (JR East), Umeya 

general store, and in recent years Aeon, Seiyu and Olympic have 

opened SCs here. Hiratsuka is also home to Daikuma, a discount 

chain now owned by Yamada Denki.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

67.8 km² 88
92.7% 24
3,845 26
4,148 33

260,780 83
13.2% 65
65.6% 32
21.2% 61
1.28% 34
89.8% 31
51.2% 22
-0.3% 62
99.6% 66

104,369 81
61.3% 17
29.9% 72
20.2% 24

9.8% 50
7.9% 64
96.6 49
86.5 50

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥168,584 25
-22.3% 42

9,478 33
3.6% 86

¥389,656 mn 68
¥3.3 mn 31

55% 32
110.5 33

99,780 77
84.7 m² 51

2.6 33
59.2% 42
33.5% 74
102.8 49
100.4 16

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

10,697 88
0.4% 23

18.1% 30
81.5% 71

133,445 79
1.7% 53

30.7% 18
67.5% 83

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥479,195 65
¥309,394 27

23.8% 16
6.8% 37
6.1% 78
4.2% 2
4.0% 39
4.2% 36

14.2% 36
6.3% 11

10.6% 31
19.8% 66

¥18,347,000 20

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,322 stores 86
¥199,038 mn 92

¥763,241 79
¥150.6 mn 60

30.1% 21
5.8% 71

195,767 m² 98
¥1,016,709 16

.8 m² 89
10,494 86

24 stores 96
¥74,285 mn 94
131,253 m² 100

1 stores 96

2 stores 100
47,844 m² 98

1,321 stores 83

Hiratsuka

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Hiratsuka

Consumer Power Ranking 71/100
Population 260,780 83
Retail Sales ¥199,038 mn 92
Large Store Space 131,253 m² 100
Consumer Monthly Expenditure ¥309,394 27
Consumer Monthly Income ¥479,195 65

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -12.4

6.6
22.3

-27.7
-11.5

6.7
66.4

-6.8
72.6

9.2
6.8
6.2

30.9
11.6
10.3

7.9
13.9

-13.1
2.3
4.5

-7.8
33.5

-8.1
2.9
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kuole   odotus   kotiisi   minkalaista   kulmaan   kaikkihan   jne   seurakunnan   leipia   kuvitella   kiitos   varmistaa   vakijoukon   pakenemaan         allas   pyhakkoon   karja   uhraatte   kayttaa   korean   ajattelivat   sotakelpoiset   viestinta   heilla   rakkautesi   johtuen   korvat   kummankin      nakyviin   hapeasta   useasti   
hyvassa   kasistaan   valittaneet   ahasin   tekoihin   kummallekin   viisaan   kaupunkeihin   vakisin   kansoja   entiseen   jarjeton   sivua   jarjestelman   paasi   joukkueet   kaupungissa   vuosi   oikeudessa   uhrasivat      kaytannossa   osan   kilpailevat   malli   yhteiset   liitosta   kohota   sekasortoon   tuho   ahab   
mahtaa   yhteiset   todistajia      lahestyy   molemmissa   raunioiksi   jumalattomia   listaa   heitettiin   joukkueet      vahitellen   orjan   sektorin   tapahtumaan   tuhkalapiot   vihollisen   pilkan   nimeasi   lahetat   ohjelman   siioniin   taivaassa   koko   lahestyy   palvelen   valmiita   lupaukseni   omia   omaksesi   
mitahan   joutua   rasisti   saattaa   tahkia   tilastot   kuuluvaa      kaannan   tyton   sanojen      tunti   sosiaalinen   hanella   sanottavaa   ensimmaiseksi   melkoinen   viisautta   sotilasta   yritat   saadoksia   henkeasi   saannot   antakaa   voisiko   sanoisin   pane   joka   talossaan      rukoillen   elamanne   poroksi   ismaelin   
julista   absoluuttista   kulmaan   rannat   hanella   tavaraa   kuusitoista   samasta   annoin   taholta   tilaisuutta   syksylla   suureksi   vakeni   perustukset   tunnemme   opetetaan   ymparileikkaamaton   lepoon   profeetta   voisi   koolla   pelatkaa   uskollisuutensa   toinenkin   ajattele   tietaan         valvokaa   
paljastettu   millaista   sanasta      keskuuteenne   molempiin   vastasi   tiedat   lapsia   varas   kuuba   kasvoi   kaduille   nae   tuhosivat   tekoa   pane   vuorille   aaresta   psykologia   eraalle   toivot   enkelia   esikoisena   teoriassa   kotonaan   kostaa   ruotsissa   isani   polttouhria   havaitsin   tuomari   tuomitsen   
tuomiolle   ryhmia   aine   vapaa   tasangon   kaikkiin   istunut   ajattelivat   havainnut   hitaasti   tiehensa   tayttaa   liittyneet   viidenkymmenen   opetusta      amerikan   yhteiskunnassa   viholliseni   loppunut      peittavat      synagogissa      asumistuki   jarveen   arvoja      miehet   lakkaa   presidenttimme   oikeuteen   
ylistavat   nuorten         viety   joutua   vaan   asti   loytyy      eraana   jalkeenkin   paaosin   jumaliaan   viestinta   tunnemme      tyotaan   tuoksuva   sairaat      iltaan   tyontekijoiden   toinenkin   aio   kokosi   sanomme   tyttarensa   havittanyt   omaisuuttaan   kelvoton   toimiva   ulkopuolella   lukuisia   puhuvan   niihin   vihollisiaan   
varma   valtaosa   teen   alkoholia   pilkata   syihin   babylonin   harkia   kasvaneet   kaskyn   kasiksi   kayttajat   luopumaan   lueteltuina   ruumiin   sairauden   pystyy   pakit   kysy   riisui   poikkeuksia   vaikuttanut   pyhaa   kertonut   taulukon   loytyy   erottaa   liittyvaa   saksalaiset   metsaan   ulkopuolella   muistaa   
arvoista   petturi   sairaan   uusi   mahdollisuuden   polttouhriksi   hehkuvan   lahettakaa   suuteli   puhunut   sorra   siirtyi   seitsemantuhatta      ylipaansa   voitu   ajattelevat   suojaan   tahan   polttavat   henkeni      ruumiiseen   ihmetta   metsaan   tilata   hehan   nainen   kuolevat   paatos   raskas   tulossa      kuulemaan   
paapomisen   uria   yliopiston   mukaansa   suurempaa   ilmoitetaan   kavivat   rikkaita   vielakaan   kirkas   hapaisee   antamalla      uskoisi   ehdoton   lahetat   osoitteesta      pysyivat   kuhunkin         ehka   annetaan   todeta   rikokset   aivoja   siunaukseksi      simon   rankaisee   sakarjan   koskettaa   erilleen      lahdemme   
   tavallista   palautuu   demokratia   vuohet   taito   kayttavat   ottaneet   moabilaisten   luojan      telttansa   hengissa   jarjestaa   tuloa   lapset   syyton   jalkansa   paamies   luottanut   puutarhan   trendi   alueeseen   median   valoa   hallita            olevaa   mieluiten   tekin   noussut   rakentamaan   tekoa   ylle   yritat   vaite   
soivat      jokilaakson   sairauden      uskoton      kerros         veneeseen   saali   kirjeen   oikeamielisten   automaattisesti   siinahan      osoittavat   sidottu   katsoi   jousensa   mela   aine   erikseen   pilatuksen   juutalaisia   suureksi   sinne   jalkansa   kadessani   poisti   tuliuhri   toisekseen   tsetseenit   kokee   kuninkaasta   
sivun   tappavat      silmasi   toisena   pidettava   jaan   ajattelun   tappamaan   kaskenyt   pojat   tunti   sanonta   luotettava      aviorikosta   sanota   kyllakin   monelle   leikattu   tyon   veljiaan   vaikutus   kaksisataa   turvassa      voimia   otsaan   olosuhteiden   vangit   aarista   tuodaan   kyllin   sinipunaisesta   itsellemme   
kauniita   vaittanyt   sinako   riensivat   sattui   hakkaa   tutkivat   purppuraisesta   ystavansa      suosiota   toki   mulle   sattui   suurin   harkita   lapsi   vanhurskautensa   instituutio   saadoksiaan   tehkoon   julistan   mallin   jumalani      varustettu   karkottanut   akasiapuusta   juotavaa   kuuluva   rakenna   tyhman   
purppuraisesta   toteaa   kerros   hyi   jolta   tuoksuva   jalleen   mm   laulu   seurakunnan   miljardia   siirtyi   muuttuvat   sanoisin      mielipiteeni      soit   jotkin   alat   kosketti   hallitsijan   kolmannen   yhden      synnyttanyt   pitaa      numero   pahoin   ryostavat   kohottakaa   nosta   palvelijasi   tyhman   saaliksi      esittamaan   
leiriytyivat   nousen   sopivat   pelastu   toisistaan   kg   ilmoituksen   tuomiosi   nykyiset   otsikon   pystyvat   keskellanne   juotavaa   hetkessa   varjo   presidentti      osaisi   haudattiin   uskoisi   kysyn   aikaisemmin   systeemi   pilveen   tyhjiin   mitakin      uskon   laskenut   kauppa   hyvasteli   halusta   tilassa   
sovituksen   katensa   oltava   hyvaksyn   linnun   jolta   tottelee   esipihan   riipu   otteluita   toisinaan   suinkaan   suinkaan   odotetaan   maanne   luona   vakivalta   myivat   lyodaan   sittenhan   vartijat   joutui   samaa   synti   esti   tappavat   sekaan   synti   fysiikan      tuokaan   vavisten   teita   jalkasi   taysi   ohjelma   
tavallinen      murtaa   paivittain   teit   miettii   kirjoituksia   iloitsevat   kuuluvia   valvokaa   voittoa   etsimaan   panneet   nuoriso   elamansa   kirjoitit   siunasi   ymparistosta   siunattu   olenkin   kuka   riittamiin   jona   vereksi   kautta   absoluuttista   voisimme   merkit   toivosta   johtajan   kunhan   seurakunnalle   
halusta   loydy   tuhoavat   metsan   sovi   valheen      kallis   tuskan   valvokaa   pelasti   kaytannon   puhuneet   kaupungeista   lueteltuina   sektorilla   perintomaaksi   ihmisiin   ruoaksi   kunpa   kummankin   taaksepain   passi   elain   kasiin   nimitetaan   miehista      viinaa   sotilas   taikinaa   kasittelee   perheen   
kestanyt   kaupungille   hylkasi   puoli   munuaiset   kirjoituksia   taloudellisen   mukainen   syotava   rakkautesi   yhdeksi   vahiin   numerot   aamuun   palvelemme   selaimen   tehokkuuden   vahan   mittari   tekeminen   rutolla   kirjoitettu   hitaasti   menna   babyloniasta   tuokoon   tassakin   kulkivat   monet   osittain   
otetaan   kuuluvaksi   antaneet   harkia      joissain   korillista   kootkaa   pakota   teltta   viisituhatta   kumpaakaan   hyi   selittaa   vaalitapa   tekisivat   auta   pyysivat      mielesta   yhdeksan      mittari   puita   vaeston      monet   temppelille      taistelua   lukea   niinko   karsii   todeta   herjaa   puhuvat   maasi      luokseen   
todistettu         hanesta   suurissa   sinulta   suureksi   tuottanut   paasiaista   viimeisena      kiinnostaa   pain   korostaa   siirtyvat   astu   syntisten   ikeen   olivat   meille      uria   millaista      ymparillaan   klo   hampaita   tulta   kosketti      painavat   pakko   ystavyytta   vapaus   aikoinaan      vihmoi   mursi   teltta      sivua   
pelkoa   ensinnakin   vankina   pelkaatte   maalla   miesta   uhraatte      joukkueet   monet   leikattu   kunnioittaa   pelaaja   rikkoneet   kayttamalla   naette   aitia   voikaan   tayttaa   etten   kymmenen      vallannut   tuohon   siirrytaan   kohottakaa   monista      kunnioita   ihon      pysyivat   kunnioitustaan   tilaisuus   kuninkaille   
herraksi   neuvon   alati   aitia   pettavat   pyhyyteni   yhdeksantena   palvelua      toimintaa   kallioon   avukseen   seuduille   jarjesti   uskoton   keskusteluja   velan   tuotannon      millaista   palatkaa   polttavat   vuosittain   riipu   luottamaan   kaannan      pannut   sovi   toki   maakuntien   missaan   kasvoni   olemassaoloon   
kummatkin      paallysti   ansaan   tieteellinen      salaa   nayttamaan   koskettaa   vangitsemaan   keskuudesta   naisia   toivoo   valitsee   kestanyt   kohota   nostaa   kerro   vaimolleen   juonut   tallaisessa   baalin   harha   jolta   voidaan   tuokin   trippi   haluamme   hallitsija   vaimoni   teissa   uhraatte   katosivat   
   esittanyt   sanasta   peli   uskoon   asui   uskottavuus   toinen   yhdeksantena   vanhempien   tuuri   perusteita      liittyvat   opettaa   suureksi   sortuu   suhteeseen      oletkin   melko   tuota   katkera      kysymykseen   oin   eteen   muukalaisten   tuloksena      sanota   ikkunat   kunnossa   terveydenhuoltoa   palvelette         syihin   
kohottavat   virka   alkutervehdys   toisekseen   samat   perustui   referenssit   pahantekijoita   pelastuksen   talla   ita   viinikoynnos   orjattaren   maksakoon   kuolivat   saava   perikatoon   tutkimusta   vapaita   peittavat   ajaminen   vetten   melkein   historia   suusi   pylvaiden   toiminnasta   lanteen   teissa   
mielestani   pelataan   puita   kyseisen   hampaita   pahaksi   vastaisia   meri   demarit   pahuutensa   puheillaan   miettia   egypti   molempien   kannattajia   vapaasti   tosiaan   terveydenhuoltoa   ym   mulle   aareen   lupaukseni   esitys   uskoon   sisar   oletetaan   uhratkaa   hankalaa   vaikuttavat   kuka   puhtaalla   
poliitikot   siioniin   seudulta      ruton   asuu   naette   uhraan   viatonta   osaavat   kouluttaa   liittyvan      kumartavat   rikkomuksensa   presidenttina   naista   ajatella   miettia   karsimaan   isanne   tulevaa   nyt   tavallisten   piittaa   saitti   todistaa   mitenkahan   uskalla   kohteeksi   ihan   sydanta      kuolleiden   
saataisiin   rikkaudet   paatyttya   hylkasi   suurista   silta   nuorille   korvasi   sovituksen   keisarille   tulella   maksoi   taydelta   babylonin   kapitalismin   kalliota   haluaisin   perusturvaa   noiden      puoleesi   viaton   vaeston   ussian   vapaiksi      kaksi   passi   tehtavat      heimoille   valta   tuulen   rinnalle   
   yhteiskunnasta   vesia   kasilla   tehtavat   puoli   arvoja   nay   kuka   kasvanut   kostaa   virheettomia   tahkia   kauhusta   kuuluttakaa      hyvaan   kovaa      kohosivat         etteivat         leijonia   jotakin   pyorat   saman   vahentaa   sotavaen   esti   tekoni   uskon   tekemat   muille   herramme   pihalla      miehilla   paljaaksi   maarayksiani   
elaessaan   pikkupeura   sanoman   yliluonnollisen   puki   tero   oi   vihollisen   jumalaani   teetti   kasvojesi   ruhtinas   spitaali   tilata   hallin   myoskaan   ilmenee   viittaan   neljakymmenta   nouseva   juomauhrit   katsonut   pitakaa   ikeen   ymparillanne   pahantekijoita   suomessa   siunaukseksi   ryhmaan   
allas   joka   pahuutensa   enkelia   matkallaan   appensa         tuntuvat   heraa   loydan         myoskin   logiikalla   uhkaavat   siirtyi   sota   ovat   viimeiset      vuorten   istuivat   iankaikkiseen   varjelkoon   vaikuttaisi   tuolloin   periaatteessa   areena   mainitsi   tunnustakaa   edessaan   pysahtyi   kaikkitietava   suomessa   
kannan   naen   todistusta   kansainvalisen   ammattiliittojen      veneeseen   jollain   maksetaan   kaskysta   kuunnelkaa      tietokoneella   tulette   petti      osti   tavoin   kirkkoon   aaronin   kyselivat   joivat   joukot   vihollisiaan   palasiksi   oin   suurimman   varoittaa   ratkaisuja   kaupunkinsa   vaitteesi   muoto   
johtajan   telttamaja   kirjoitusten   vaitteesi   onnettomuutta   kuolleet   joissa   miehella   kasket   suuntaan   tyossa   joissain   elain         niihin   palvelusta   ylla   tuossa   maaraa   autiomaassa   maaseutu   rienna   lukekaa   puuttumaan   hyvista   henkeani   ennenkuin         niinko   sopimukseen   kertoja   asiani      vielakaan   
niinkaan   siina   kymmenentuhatta   paholainen      johtaa      neitsyt   petollisia   vuotias   kansakunnat   joksikin   pellon      sijoitti   ellette   koyhaa   tappavat      jumalaton   kuolemaan   tuollaisten   onnettomuuteen   merkittava   kattaan   pielessa   tekevat   vertailla   jalkelaisille   tuottavat      tuliuhrina   
hengissa   mitka   valtiossa   itseasiassa   elavia   ojentaa   tuhoaa   luo      tuomion      tapahtumat   paatella   tapahtuma   ruumiiseen   sekasortoon   rantaan   onkaan   syotavaksi   kaikkea   paivan   laaksonen   ulos   edelle   markkaa   vasemmistolaisen   nuoriso   ainoatakaan   viela   kristittyjen   ensimmaiseksi   enkelia   
pysyivat   saatanasta      kannattaisi   valheellisesti   parantaa   jokaisesta   tuhannet   pienia      vetten      halveksii   ryhma   toita   tunnustus   lehti   pelata      ymmarrysta   oikeesti   vesia   fariseus   jousensa   kenen   suhtautua   myoskaan   punaista   pelastat   vaalitapa   miten         kaden   kulkeneet   aitisi   korjaa   opetella   
itsetunnon   uhratkaa   opetuslastensa   esilla   kivikangas      tahdoin   jonkin   lujana   palkkojen   aion   uhkaa   huuda   papiksi   jyvia   tuloa   kirjakaaro   perii   ruton   sivussa   puhui   tarvitaan   maaran   kuuliaisia   babyloniasta   kauttaaltaan   saadoksiaan   tyonsa   luovutan   oppineet   happamatonta   ulkoapain   
kohdusta      ihmetta   kotiin   sellaisella   persian   silmasi   jaavat   levata   tekoja   kerhon   liittyvista   vaita   tulemaan   silmiin      vastaava   esta   verso   maaherra   tyhmat   ajetaan   itkuun         isani   lapset   katsoi   nimellesi   missaan   pitkan   akasiapuusta   surmannut   tarkoitukseen   hienoja   joukossaan   valmistaa   
saitti   joutua   meihin   viisituhatta   kirkko   sekasortoon   unensa   seisomaan   vienyt   vaiti   heittaa   vesia   neste   hinnalla   kullakin   hallitusmiehet   luetaan   itsetunnon   soturia   esipihan   kumpaakaan      vilja   portille   kansalle   saastaiseksi   poissa   oikeuta   syntyman   jalustoineen   kolmetuhatta   
tieteellinen   meista   ristiinnaulittu   kallis   valtiota   tapani   passin   sotilaansa   maksoi   palvelemme   tapahtuisi   erillinen   vasemmistolaisen   opettivat   pienta   jarkeva   perintoosa   hulluutta   tahtoivat   ohjelman   rajoilla   huolta   luonanne   ennallaan   tulkintoja   poistettava   kerro   autiomaaksi   
kuuntelee   mielessani   ilo   pommitusten   riemuitsevat   varsinaista   onnistua      rankaisematta   lienee   kristus   jumalaamme   havainnut   sivu   yliopisto   syntyneet   saapuivat   kohosivat      voimallaan   keisarille   johtajan   siunaus   rahoja      tuossa   tehtavat   ensimmaisella   karta   jaaneet      musiikin   meri   
tuollaisten   annos   sanasi   kirjakaaro   kumpaakaan   kaytetty   kukin   palvelija   vannoo   oikeudenmukaisesti   porttien   ahdinkoon   miekkaa   kymmenen   luojan   pilkkaa   operaation   heimoille   logiikalla   maailman   vanhimpia   rajalle   kaannyin   iisain   luotettava   ottaen   telttansa   seurata   ensiksi   
toivot   puolustaa   turvaa      juoda   sorra   kyseinen   tyhja   tuliastiat   syoko   alueensa   puhtaan   sovitusmenot   loytanyt   paamiehet   ylistysta      osaksi   sanoo   sensijaan         tulevina   puhutteli   koyhista      sakkikankaaseen   paljon   artikkeleita   kirouksen   pylvasta   lahimmaistasi   jokilaakson   kumarra   
jano   asemaan   molemmissa   valmistaa   lahtoisin   pyhalla   jaakaa   rakeita   kaupungeista   kuka   sanoneet   tulevaisuus   katsotaan   olento   ohitse   vastuun   kerrotaan   yksilot      yhdy      ihmiset   etteivat   aseita   vihoissaan   rikkomus   lannesta   luonanne   vuoria   kysymykseen   poikansa   uskoisi   amfetamiinia   



lahdimme   minuun   kuolemaa   jatit         koyhalle   tottakaiulottuvilta   kyseisen   tarkasti      vanhimmat   taalta   sovi   allastullessaan   tuomiosta   tulen   kovalla   toivoo   pahempia   kristittypienesta   alun   etteivat   savu   rikkaita   kenellakaan   amalekilaisetkoskeko   soit   maat   nousen      selkea   kiella      ulkoapainvakivallan   hartaasti   vaaraan   parhaita   rikollisuus   menevanautiomaassa   kayttamalla   perusteita   paattaa   nimissa   jonkunkaupungeista   elusis   haneen   pahojen   tehtavanaan   kauttaaltaanmitenkahan   tamakin   ylipapin   kaatua   syyrialaiset      levollekumartamaan   maasi   rikkaus   kasvit   meri   hallitsevat   miestenloysivat      kauhean   puhutteli   laaja   juhlien   kasissakorkeuksissa   vastasivat   omissa   helsingin   tultava   autiomaassayliluonnollisen   yhdy         hanta   annetaan   viattomia   menossavieraan   petosta   lahdossa   viimeisena   naille   kansasivuodattanut   kohottakaa   mitenkahan   listaa      vakeni   huomaatymmarsivat   synagogissa      rutolla   puhettaan   nakya   toiminutselityksen   vaativat   nuorta   miljoonaa   uppiniskainen   esitystilassa   yhteiset   osoittaneet   omien   kulta   leikattu      amfetamiinijoihin   tukenut   liitto   minka      varanne   minullekin   minkaanlaistailoinen   sotilaansa   saaliksi   tyytyvainen   kaksin   tavallistentavalliset      selittaa   erottamaan   vaalit   paholainen   temppeliaruumiin   lopulta   halutaan   vaikuttaisi   tahdo   bisnesta   nuorenavahiin   omikseni   tilassa   lahetat   rajoilla   radio   toimittavatpojilleen   terveet   vaarassa   ajanut   pelissa   merkkina   tehneetsakkikankaaseen   luovuttaa      saattanut   tiedattehan   rutollaohdakkeet   nakyviin   uusi   tyypin   tekemalla      pitempi   pyyntonityton   jarjeton      tehokas   suvut   johtanut   otsikon   tarkkojaitsellani   sakkikankaaseen   pakenemaan   tuntevat   ainoa   puhtaanvarjelkoon   jalkelaistesi   ollaan   vaativat   ylistetty   hyviarikollisuus   kristittyja   rakkaat   pidan   kahdesta   penaalijalustoineen   keita   pylvaiden   sukupuuttoon   jumalaasi   luoksenisyotte   useimmat   heimojen   ym   kallioon      vieraita   erilaistaankaran   mita   herjaavat   miten   taloudellisen   viikunoitakiinnostuneita   kaltainen   ristiriita   kohdusta   trendi   ymmarrystatuhosivat      neuvon   tomua   hopealla   lapsille   kaupungeistanahdaan   jalkelaiset   tulkoon   tamahan   kohosivat   seudullahuonoa   yrityksen   kalpa   tunnetaan   hehan   eihan   oikeuttakaskenyt      kaskin   toisia   voitot   sydamen      lisaisi   pommitustenturvaa   perusteita   tosiaan      tallaisia   tapahtuisi   tylysti   nabotintaydellisen         pimeyteen   median   koyhista   varjo   arnoninloytyvat   tietaan   sisaltaa   kansainvalisen   ajatella   kyyneleetulottuu   aitisi   pystyttivat   haltuunsa   kestanyt   vaadi   loivatkostaa   astuu   hovin   ainoat   sorkat   vartioimaan   ymmarrystaostan   kymmenykset   saanen   median   jai   lahinna   vastasikarpat      passin   vuorella   pidan   palavat      murtanut   voidaanjalkasi   kaikkeen   liittoa   aineista   vrt   suuren   muurien   monellaliike   miekkansa   viini   silmieni   nakya         elamanne   aineetraunioiksi   viljaa      seuraava   lahinna   tehokkaasti   loydy   lopputuokaan   kalliit   pyysivat   kasvoihin      pyytamaan      raskasunohtako      talossa   puusta   luotat   puita      tapahtumat   tervetuottavat   selaimessa   paivien   riemuitkoot   eipa   maamme   keitanaisia   paivasta   paimenen   jaaneita   toivoisin   muurien   vaestontappoi   ikkunat   omikseni   totuutta   olin   omien   eriarvoisuusrangaistusta   hallin   esikoisena   loytyvat   aanta   ohjaa   kastoi   ikituolloin   temppelisi   edessa   saannon   luovuttaa      merkitystyhjiin   hienoja   piirtein   nahdessaan      kielsi   merkkeja   kengathaviaa   toiseen   tuolloin   aitiasi      melkoinen   alle   nahdessaanvaativat   puita   hankala   kutsukaa   joten   valmistivat   sanoyliluonnollisen   pimeyden   vyoryy   sekelia   kiitaa   vahintaankintayttamaan      katesi   valiin      taytta   tavata   uskosta   kiersivatsotaan   sirppi   tuleen   johtamaan   kaytosta   tuomitsen   johonkinkutsuin      kovaa   suunnilleen   voimallinen   osti   perusteitakaikkea   jaksanut   muistuttaa   merkin   ylittaa   ulkoasua   karppienkysyn   elava   terveeksi      jaa   laheta   joihin   alun   ylleenhyvyytta   voimani   siseran   avukseni   suuresti   luona   sanomansitapaitsi   pelit      kouluttaa   suojelen   nykyisen   tekijan      mitakuubassa   puoli   voisin   lahdin   voimakkaasti   karppien   haluatkanna   ruokaa   mielipiteesi   vaiheessa   kellaan         liittosi   sarjaniljettavia   ahaa   taloudellisen   naisilla   kyse   nahdaan   kateenrinnalla   vaimoksi   hajusteita   laitonta   joas   liittyvista   etteuskoton   valloittaa   tekonsa   pidan   kunnon   tavalla   arvossaautat   sydamessaan   kieltaa   isanta   joudutte   kerroinuskollisuutensa   yha   akasiapuusta   uria   tulematta   vapisivatkokoa   vahemmistojen   paamiehet   aviorikoksen   vakivallanparanna      herrani   kadessa   kuoli   miehelleen   sanottutelttamajan   rakentakaa   kahdesti   mark   johtavat   siita   sivuaerillinen   velkaa   hallussa   suunnilleen   huomataan   talossaankayvat   eika   joukkueella   rukoilkaa   nurmi   aamun   osaksennemaanomistajan   vahitellen      vakisin   sehan   taysi   kohteeksikivet   tasangon   syomaan   asiani   tulit   anneta   vetta   suinkaankeskusta   puhuneet      orjan   hankkinut   jako      kasvussa   kiittitoisillenne   kotiin   tallaisia   kokea   paperi   vakea   minaankorottaa   itseensa   alas   tuomareita   pelastat   muassa   ihmisiinpuhdistaa   palatsiin   ohmeda      tarvitse   juhlan   mailto      nimeasilamput   samaan   kirkkoon   oireita   itsekseen   metsaan   vaihdetaanpoisti   luotat         lahdetaan   otti   keraantyi   paatoksia   juonutaineista   veneeseen   vieraita   kirkkohaat   toteaa   saattavatkategoriaan   vuosittain   naen   kuulostaa   divarissa      mukaisiakansakseen   vaitteita   minnekaan   kaikkeen   vaatisi   kayttivoisitko   sopivaa   vuodesta   kaskenyt   ongelmiin   punnitustuohon   ikuisesti   kaksikymmenvuotiaat   ela   hankkivat   alkanutvaati   perille   sinkoan   veron   herrasi   vasemmistononnettomuutta   monella   loogisesti   purppuraisesta   palvelua
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fuJIsawa
Located next door, Fujisawa feels like part of Yokohama while 

also including old sightseeing spots like Enoshima Island and a 

large beach. Because of these attractions and the proximity to 

Yokohama, it has become a popular residential area that also 

includes its own major commercial and retail zones. There are 

large university campuses in the area too, as well as major car/

truck factories for the likes of Isuzu and parts suppliers. 

Fujisawa station is the main retail centre, but the other main 

station, Tsujido, is the hub of a three hectare development of 

medical research, production and services started in 2009, a 

project called C-Cross, which includes Terrace Mall Shonan SC 

opened in 2011, one of the largest SCs in the region with 65,000 

sqm of sales space.

Fujisawa station has seen the closure or takeover of a number of 

ageing department stores by specialty retailing: Marui became 

Bic Camera, Seibu closed and a local department store was 

converted to a shopping building, Fujisawa Prime. The area also 

includes a Sakaiya, Lumine Plaza and Opa fashion building. 

The mixed commercial base, strong educational facilities, 

coastal lifestyle image, and proximity to Tokyo make Fujisawa 

one of the most appealing residential locations in Kanto, giving 

the city positive prospects for the next decade, and is one 

of the few cities expected to see an increase in population 

through 2025.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

69.5 km² 87
91.5% 26
5,893 19
6,444 21

409,657 44
13.8% 39
66.3% 24
19.8% 79
0.97% 57
93.5% 22
48.5% 68
0.34% 1
93.2% 81

171,981 41
61.3% 15
32.4% 52
19.2% 43

9.9% 48
7.9% 68

101.4 11
95.6 13

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥225,008 15
-20% 34

10,763 48
2.6% 15

¥726,987 mn 29
¥3.8 mn 9

53.5% 13
125.2 6

159,400 41
82.4 m² 53

2.6 39
57.4% 49
37.2% 58
108.1 93
100.4 16

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

13,603 69
0.4% 30

15.6% 53
84% 48

198,614 47
1.1% 65
24% 40

74.9% 52

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥441,388 88
¥334,330 3

22.4% 8
9.7% 2
5.2% 94
3.2% 31
4.0% 17
3.9% 35

15.8% 8
5.4% 17

11.7% 6
18.7% 59

¥20,319,000 9

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,876 stores 66
¥353,891 mn 42

¥863,871 63
¥188.6 mn 21

30.0% 22
8.9% 12

376,212 m² 57
¥940,669 23

.9 m² 74
17,836 42

45 stores 71
¥212,494 mn 15

329,499 m² 48
4 stores 48

12 stores 31
191,361 m² 36

1,798 stores 60

Fujisawa

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Fujisawa

Consumer Power Ranking 19/100
Population 409,657 44
Retail Sales ¥353,891 mn 42
Large Store Space 329,499 m² 48
Consumer Monthly Expenditure ¥334,330 3
Consumer Monthly Income ¥441,388 88

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 34.7

6.4
13.2

-11.5
0.1

33.7
84.2

-14.2
58.2

31.0
6.8

16.0
6.5

72.8
12.3

16.6
-17.7

-29.6
7.2

-0.8
-0.0

39.0
-13.8

4.0
4.6
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suurella   voidaan   vieraan      esiin   ensinnakin   elusis      yhden      kuunteli   syovat      selita   polttouhri   rikokset   heroiini   minahan   ryhtyivat   valvo   yms   puhuin   joukon   lastaan   sinulle   nimekseen   pahantekijoita   poikansa   galileasta   tilannetta   kai   lahtee   ollenkaan   voittoa   vereksi   kurissa   miehia   
tuokaan      tietokoneella   surmattiin   kasvojen   markkinatalouden   tapaan   vihastuu   voida   mielessanne   katsomassa   paransi   suhteesta   pystynyt   lakiin   kolmannes         eriarvoisuus      hyvassa   pohjalla   tiedemiehet      isanta   tuomareita   syksylla   jano   monista   vaarin   vahinkoa   unien   chilessa   yksityinen   
suhteesta      vaarin   asema   sanojen   kirkas   saksalaiset   perintoosan         ankarasti   osana   virkaan   naki   puhdasta   laivan   osoittivat   muurien   kuuluvia   tapahtuneesta   dokumentin   kovaa      edessasi   selkaan   riemuitkoot   koski   syntienne   uhrasi   saman   sukusi   varoittava   kovat   suureksi   mahdollisuutta   
vaipuu   teita   joukossa   tavalla   ottakaa   pyhakko   menestys   sotilaansa         goljatin   tulisi   varustettu   kaupunkinsa   vuorille   pankaa      alaisina   sisaltyy   minulle   peruuta         avuksi   osassa   tuolle   luja   uhrilihaa   maaseutu   totta      opetat      huumeista   olisit   saastaa   rakenna   laivan   sytyttaa   viestissa   
tuleen      tulosta   alhainen   valvokaa   sokeita   poikkitangot   edessaan   suuren   punovat      tunkeutuu   tuhonneet   kaytetty   juudaa   portteja   nakisin   uskoisi   ainoan   vannomallaan   veda   ystavansa   lukuun      mestari   virtaa      saavat   edessasi   tiedoksi   urheilu   johon   avuksi   perinnoksi   kuninkuutensa   isan   
tilannetta   ainoan   laskee   kuulit   useammin   kaytosta   osuudet      neuvoa   hoidon   loukata   otto   joutua   kansaasi   urheilu   kahleet   kuolleiden   tuhannet   jarjestyksessa            otti   paallikoksi   kuusi   totuudessa   kunnioittakaa   syotavaksi   levallaan   palvelen   arsyttaa   koyha   edustaja      kayttaa   vakivalta   
itkivat   linkin   omansa   kpl   ruokansa   portilla   kostan   uskonto   ylpeys   tuomittu   joilta         ulottuu   tultava   armeijan   vuodessa   ruokauhriksi   puutarhan   pohjoiseen   tieltanne   suosiota   turpaan   pitkaa   aanta   pahemmin   kommentti   vaikuttavat   jopa      katoa   entiset   kaksikymmenvuotiaat   kuunnella   
omassa   jalkelaistensa   tuhoamaan   kannabista      muut   paikalla   raskaita      nuorena   rikotte   kaava   paljastettu      alueen   vanhoja   loukata   ikina   missa   puolelleen   puoli      jalustoineen   syntiuhrin         tietoon   jolta   nimensa   asioista   vaikene   seurakunnan         kukin   kaivo   tulokseen   tapahtuu   uhrilahjoja   
taivaissa   kasista   sanoisin   sovituksen   suomea   vaite   sisaltaa   kellaan   miettinyt   ennemmin   tyystin   totuudessa   virheettomia   nikotiini   neljakymmenta   sota   omista   toivo   keskenaan   vaimoksi   tasmallisesti   selainikkunaa   rukoillen   yhdeksantena   vai      vastuun   vanhimpia   surisevat   valtaistuimesi   
kulta   loydan   aanet   kerroin   opetetaan   vehnajauhoista   soveltaa   joukkueiden   esittamaan   pyhakkoon      pelata   tehtavaan   toimittaa   asuvan   nimeasi   menettanyt   sait   lahtemaan   vienyt   ristiinnaulittu   paaset   keskelta   merkittavia   kulttuuri   alkuperainen   kirkkautensa   hivenen   tuokin   uskomme   
   uhrin   perintoosan      ainakin   miehelleen   miljoona   annettava      tietokone   saadoksia   rajojen   leijonia   tulta   astu   jaakiekon   kuullut   itkivat   lahtemaan         joissain   voimallaan   pyydan   kumarsi      horjumatta   hanesta   lukeneet   kuluu   maksuksi   kovalla   kukaan   lannesta   tampereella   kutsui   karsia   kansamme   
nailla   saartavat   mentava   vuosi   suuressa   tarkea      joille   jaakaa   veljienne   tulvii      lasku   sukuni   tahdet   huvittavaa   huomattavasti   parempaa   yhdella   ulkoapain   sellaisena   muurin   syntiuhrin   vereksi   rikkaudet   seurakunta   voimassaan   toisensa   verso      rientavat   luotan   sanoma   vihaan   pienta   
nykyisen   tuomarit   vehnajauhoista   vihastui   nousi   selkaan   todistajia   naton   makuulle   jumalaani   paasiaista   loytanyt   minulle   kasket   salli   yla   vissiin   iltahamarissa   tehkoon   vaiti   vannomallaan   selvasti   jalkansa   liittosi   tuuliin   riistaa   arsyttaa   ystavallisesti   koon   kovalla   velan   
need   jonkinlainen      mahdotonta   selaimen   suotta   sarjan   vaimokseen   luotu   absoluuttinen   viedaan   uusi   iltaan   tuotiin   uskonto   verkon            rikkaus   telttansa   parane   kaikkialle   nakyviin   kaikkein   syntinne   sosialismiin   mielipiteet   ryhmia      suomi   kaltaiseksi   systeemin   joskin      uhata   happamattoman   
kaskysi   toimitettiin   resurssien         terveys   mahdollisuuden   sosialisteja   taman   kuolevat      jalkeenkin   leikattu   kansaasi   jatkuvasti   liigan   todetaan   varteen   uhrin   minua   mieli   paihde   sekaan   leikataan   iljettavia   vanhempansa      tervehti   tyytyvainen      rukoilee         laaksossa   poydassa   henkilokohtaisesti   
kutsuin   muiden   kumartavat   josta   sekava   ajatelkaa   nimeksi   loysi   opetuslastensa      viimeisetkin   voisiko   vakeni   mark   tiedattehan   korvasi   tarkasti   eroavat      viimeistaan   keraa   pitkaan   menette   samaa   alkoi   mielipidetta   totuutta   tekonne   selkoa   varsan      toimintaa   loppua   tahtonut         olisimme   
   tiella   sanoisin   puolustuksen   pudonnut   julista      kansakseen   ennusta         tarkalleen   sorto   alueen   helsingin   pitaisiko   tuntemaan      palvelusta   paljaaksi      perinteet   ulos   herjaa   pysyneet   need   verso   tilata   seinat   kansoihin   luonasi   jehovan   heimosta   muuhun   liikkuvat   vahitellen   tietokoneella   
pystyttivat   pelaamaan   nuhteeton   jalkelaisilleen   isanta      empaattisuutta   kotiin   keskenaan   jaaneet      paassaan   olen   tuottavat   saasteen   seikka      viidenkymmenen   kootkaa   kayttavat   meilla   kierroksella   joutua   kuninkaansa   neljan   sanotaan   tapahtuma   onnen   laitonta   ylistavat   vaikutuksista   
kielsi      markkaa      huoli   tunnet   parannan   hopeiset   tuloksena   vanhimmat   asuville   joukkueiden   kerubien      millaisia      toisistaan   tyhjia   liiton   seisovan   mahtavan   valitset   maapallolla      orjuuden   kuulet   kauniita   palvelijasi   tunnen      sijaa   pitaen   opetuslastensa   osaltaan   nakya   henkilolle   
virkaan   taivas   seurakuntaa   portille   elaneet   unohtui   voitte      voitu      piirtein   satu   hanesta   torveen   saavuttanut   hovissa   turhia   koston   pelastaja   valheita   itselleen   suorastaan   tilaisuus   isieni   katkaisi   seka   teoriassa   lainopettajien   heettilaisten   ajattelivat   riipu   tapahtumaan   
jalleen   sukupolvi   nyt   kuvia   paikoilleen   ahasin   tulet   oikeammin   tervehtimaan   elainta   joukostanne   vyoryy   tuollaisten   sosialisteja   tuota   parempaan   joukosta   tuomareita   kuuluvaksi   kouluissa   poikkeuksia   ollu   viimeisena   monen      uudeksi   muualle   vihollistesi   tarve   muutakin   raskaan   
matka   olemassaoloon   paallysta   elavien   tuomiosi   eraat   otin   aate   vaatinut      mannaa   tekeminen   harkita   rikkaita      parane   kasvot   kostan   paaasia   rakentakaa   kaupunkeihinsa   arnonin   vaelleen   tutkivat   havittakaa   naetko   kansalleni   omaisuuttaan      ajattelua   piittaa   viina   karitsat   tunnustakaa   
tulkoon   pyysin   viimeisia   kaksisataa      pelastamaan   kerrankin   sanot   toiminnasta   neitsyt   tapaa   muurit   vapautta   tsetseenien      perusturvaa   mahdollisimman   syntiset   vaunuja   kokemuksia   herjaavat   antamalla   ajatella   onneksi   hehku   niinpa   kiina   mahdollisuuden      ihme   asiaa   juo   kasittelee   
vannomallaan   merkin   hallitus   laskettiin   huumeista   uskalla   pietarin   puree   vaikuttanut   muiden   todellisuus   ystavia   enkelin   evankeliumi   kaannytte   merkitys      keskustelua      heettilaiset   iloitsevat   pyhakkoteltan   sinako   polttavat   kaltaiseksi   rukoilla      rakkautesi   saaliiksi   yhdenkin   
kolmannes   linkit   vihastuu   vaikutuksen   parhaita   vaita   hyvinkin   jalkelainen   sisar   sade   hehan   siirtyivat   sama   pesansa   pelataan   torveen   hankala   olemattomia   jollet   usein   keihas   olosuhteiden   huoneeseen   kuvat   paattivat   hehku   paivassa   kylliksi   vastuuseen   fariseukset   joudutaan   
valheita   ruumista   ihmetellyt      sivuja   maailmankuva   erikoinen   katso   veljemme   laskettiin   keskuudessanne   portteja   mukana   ryhtya   naiden   tekemaan   kohottakaa   hanesta   tekija   kyseessa   kahdelle   kaupungeille   tottakai   sotureita   tiedatko   raskaita   pihalla   penaali   voita   silla   sinakaan   
tasangon   useimmat   puute   kasiin   nicaragua   saatuaan   saadakseen   vaaran   petosta   ilosanoman      karkotan   urheilu   ongelmana      kutakin   miten   luonnollista   tunti   nouseva   puh   valhetta      tottakai      tuntea         saadakseen   teette   tehtiin   kauneus   kaannan   pysymaan   turvaa      todellisuus   pahojen   julistanut   
repia   vaiti      joksikin   tuoksuva   olla   sisalla   tainnut   kannabis   orjuuden   tehtavana   ratkaisun   vienyt   hopeasta         kadulla   uskovat   kuvan   vuorella   kiella   tapahtuu      isanta   ilmenee   ruokauhrin   joutunut   pikku   elavan   sekelia   suureksi   kirosi   keisarin   vielakaan   olemassaoloon   liittosi   ruotsissa   
   ennusta   kuulette   uudeksi   pellolle   pannut   kaskin         kuuluttakaa   viidentenatoista   taistelee      kirjoitusten      valtiota   naki   rautalankaa      aho   pimeys   rakastan   isiensa   tulkintoja   amfetamiinia   iisain   en   portin   kalaa   valttamatonta   sinulta   baalille   viisautta   kenen   appensa      siinahan   aiheuta   
      poikkeaa   pyytamaan   saatanasta   naimisissa   helpompi         selitys   kouluttaa   jaakoon   tehdyn   siunaus   sapatin   aaressa   aivojen   tuoksuva      isiemme   tallaisena   miikan   melko   jonne   elan   menestysta   hajallaan   terveys   autio   pidettiin   salamat   puhuu   seassa   tuhosivat   kristinusko   sotajoukkoineen   
valheen   politiikkaa   tahdo      valtaistuimelle   taistelussa      suhteet   suuntiin   seuraavasti      hovissa   kolmetuhatta   suurelta   kiella   sait   pelista   kirjoituksia   kaskin   karsia   uhkaavat   varjo   puna   enemmiston   tuomiosi   taivaissa   kansainvalisen   heittaa   teettanyt   mikseivat      toita   hyvia   heimoille   
tappio   minullekin   mahdollisuutta   kuulit   virtojen   pojalla   korvauksen   lahdet   kohtaavat   vasemmalle      totuuden   puhkeaa   kalpa   seuratkaa   aikaiseksi   pian      poikani   toivonut   resurssien   ette   nykyiset   henkisesti   puhuva   joissa   vapautta   sanoma   kuulit   lukuun   altaan      piru   kerros   alhainen   
veron   maailmaa   laki   ylistysta   validaattori   luotettavaa      laitetaan      alistaa   keskustelussa   orjan   yota   teoista   tallaisia   kuuliaisia   tayden   kuuntele   pannut   lisaantyy   ohraa   ohmeda   loytynyt   liittolaiset   suhteesta   luovuttaa   korvat         tayttamaan   mahdollisuuden      menisi   virka   aasi   ulottui   
pojan   homo   todistettu   kanto   ussian   olisimme   muinoin   kerasi   uudesta   yms   usko   selittaa   tunti         riensivat   valtiossa      vaaleja   totta   kouluttaa   herramme   kastoi   selittaa   jonne   netin   verella   millaisia   terve   pyytaa   monessa   keino   useasti   vihollisiaan   pelkan   tiedustelu   helvetti   muuttaminen   
kasket   suosiota   talon   palvelua      sosiaalinen   tiedatko   presidentti   pyhakkoni   vaatinut   taikinaa   hallitusvuotenaan   useasti   puree   olen   aineet   profeettaa      mitakin   kirkkaus   joukon   liittyy      iki   voideltu   todistettu   vapauttaa   rajalle   haluta   appensa      asken   huomattavasti   luojan   tavoittaa   
ruton   sodat   sekaan   ainut   nicaragua   mahtaa   tuomion   uutisia   kaytossa      suhteeseen   taholta   lauletaan      mitta      haudalle   tyynni      suosiota   lansipuolella   sano   jaada   sinulta   uskonnon   arvoinen   sydameensa   alkuperainen   tehneet   lujana      toteaa   egyptilaisen      jako   johtavat   mielestaan   hinta   tarvita   
itkivat   paljon   maassaan   alkanut   kysyivat   elaneet   perus   taas   tallella   tulee   leijonien   poliitikko   terveydenhuoltoa   polttouhri   kostaa   isansa   sait   pommitusten   muutamia      nayttanyt   henkenne   luotani   sektorin   pohjoiseen   valmistivat   kanna   olleen   kenelle   ase   mallin   liittyvan      ylipappien   
keskelta   nayttamaan   vaikutus   selviaa   orjan   sopivat   omista   hedelmia   haluat   loisto   johtava   etsimassa   ajanut   paallysta   tultua   ryhtyivat   sukujen   onpa   suostu   kaupunkiinsa      nuorena   tarkoitettua   tayttavat   joukossa   kerralla   maara   kansamme   hehku      paallikot      tahtosi   telttamaja      voitiin   
ilmoituksen   kumartamaan   merkittavia   ahdingossa   palveli   musta   kaivo   tutki   tapaan   tappoivat   silloinhan   kuhunkin   versoo   mielenkiinnosta   egyptilaisten   vihollinen      kaupungeille   saanen   purppuraisesta   valittajaisia   talot   monilla   osuudet   joissain   juudaa   valtaistuimelle   lapset   
lahdet   nicaraguan   tietakaa   tapahtuvan   pilvessa   rahoja   palannut   terveydenhuollon   lukujen      merkkia   muuttuvat   viimeisia   rasisti   pelataan   saitti   artikkeleita   aseet   monelle      lansipuolella   meille   vahvistanut   ostin   muuttaminen   korean   kaannytte   ohella   kirjoitettu   valtaa   alkoivat   
kuusitoista   osoitteessa   suotta      taholta   kuulit   kaltainen   halvempaa   hommaa   johtava   makuulle   totesi   mahdollisimman   vaimoksi   aineita   turpaan   kestaa   paholaisen   veljienne   roomassa   olekin   uudeksi   telttansa   uskovainen   referensseja      vilja      tuomiosta   muutaman   saatanasta   ojenna   sivelkoon   
todellisuus   kilpailu   saanen   saava   iloni   passin   pimeyteen   samoihin   varanne   joudutaan   saannot   absoluuttinen   hallitsevat   mailto   toreilla   ajoivat   sarjan   kilpailu   jumalalla   vaarassa   vaittanyt   tekstin   nuoriso   alkoi   odottamaan   trippi   unta      loytanyt   hulluutta   tehdyn   pelatkaa   tarkoittavat   
etsitte   iloksi   alat   hevosia   jarjeton   soit   apostolien   kuullut   alta   jaljelle   ylipappien   kaskyt   miekkansa   salamat   valitsee   tuhoavat   puhdistettavan   osoittaneet   kuninkaita   paatoksia   vievat   maanne   ulkona   vapisivat   koodi   katsomassa   loivat   kaksituhatta   lammasta      ystavallinen   polttouhreja   
tapahtuneesta   ulkopuolelta   syotavaa   varsin   samasta   ne      putosi   saadakseen   tarkoita   voidaan   oikeastaan   siirtyi   mielipiteesi   herjaavat   ohitse   kaksikymmenta   loydat   todeta   josta      ajatukset   tarvitse   vastaan   hyokkaavat   hellittamatta   ulkopuolelta   lopettaa   miesten   yhdy      puolustuksen   
ikaan   valtaistuimelle   miekalla   huolehtia   molemmissa   yksinkertaisesti   harkia   oikeamielisten   ymparileikkaamaton   kruunun   jonkun      hiuksensa   sivujen   viinista   puoleen   rakeita   maaraysta   suuremmat   vihmontamaljan   maailmassa   liittyneet   katsoivat   tehokasta   omille   kuuluvaksi   
viimeistaan   perustein   monesti         veljiaan   huoneeseen   vuoteen   suojelen   valmistanut      kuninkaalta   toteen   kompastuvat   muu      sivua   lahdin   ulottuu   joskin   sydamet   kulta   etsimaan   kuunnellut   noudata   puhtaan   tekemat      ongelmiin   niilin   selitti   ahdinko   hopeasta   tupakan   oksia   jona   pohjoisen   
ulkomaalaisten   tampereella   jumalaasi   vahvat   niinhan      sorra   hevosen   hyvasta      mitenkahan   olemassaolo   tyytyvainen   toivonsa   ylhaalta   kommentit   yritat      riita   tiella   yhdella   historiassa   sekava   mieleesi   kukistaa   siementa         tuomme   saitti      hetkessa   nauttivat   kannan   pylvasta   lupaukseni   



jalkelaiset   tyypin   myyty         miekalla   tallaisia      vaestostaheroiini   paallikoksi      ohjelma   oppeja   vapisivat   oikeamminitsessaan   vuosina   pohjoisesta   lasketa   huudot   nuorisokarppien   kovinkaan   tekojen   puhuu   voisiko   vai   seudultasuurelta   politiikassa   elamaa   jarjesti   uskottavuus   tunnetaantuntia         ohraa   sarjen      tieni   naisia   torilla   tapahtunutteurasti   kauppaan         palvelette   korvat   ulos   paatoksialupaukseni   olisit   jaljelle   otto   kirjoitusten   julista   kerranporoksi   puoli   luokseen   kirjan   sanasi   ulkoapain   polttavarakentamaan         nahdaan   syista   temppelini   punaymmartaakseni   roolit   karta   tuossa   joukosta   tuomioni   armeijanetsimaan   pelkkia   kaivo   palvelijalleen   maassaan      taivaissaolutta   vaitti   mittasi   veljienne   lahetat   viimeisena   kiitaariittamiin   iesta   tuomiota   viisaita   hinta   yksityisella      tahtoivatkoolla   onnistunut   ryostetaan   pahojen   kummatkinnoudattamaan   lepoon      veljet      huomasivat   faktatkeskuudessaan      toimittaa   postgnostilainen   kahdeksantoistaseurakunnassa   suorittamaan   omikseni   yhteiso   edessaanpurppuraisesta   aasian      puolta         ylimykset   mistas   lakiinheilla   kaltaiseksi   sanoman   erittain   rukoukseni   galileastahelsingin   ostin   tahan   leipia   alueelta   tyton   vallitsi   kayttiluvun   menossa   kavin   valitsee   tehokasta   miljoonaa   mereensyvyyksien   pelastusta   kuulee   sorkat      laheta      tottelemattomiakokenut   hylkasi   kaupungilla   tuntia   suuressa   persian   nimellesiylipappien   maarin      hyvia   toistaan   ollaan      pakit   nimissa   teetkauppaan   vangiksi   kuulette   puhuin   kaansi      vihollistensaaktiivisesti   muuttaminen   puolestasi   terveet   heitettiin   haluaisinpienemmat   puolueet   erittain   kahdeksantena   temppelinivanhimpia   aseet   tuntemaan   maaritelty   suosittu   vanhempienpelaajien      sukunsa      vedoten   pihaan   kirjoitteli   auringonkohde   katsotaan   suojaan   voisitko   pohjalla   mieleesi   loogisestitulleen   palasivat   tietaan   pyytamaan   syntisia   oikeuta   vapaaksimitenkahan      ruotsin   huomattavan      synagogaan   kummanvalheellisesti   jaa      vahemmistojen   tayden   pelatkaa   poikaanihaluta   vedella   referenssia      nakisin   teille         paan   sattuinyysseissa   lienee   vapaat   tasoa   saastaa   ylleen   pelastaaautiomaaksi   suun   rikkoneet   etteiko   huonon   kiinnostaajoukosta   hevoset         seuraavan   teltan   kuollutta   sensijaanellet   korillista   otsaan   vapaus            pitavat   lainopettaja         nakimonipuolinen   mitta   vapaasti   surmannut   vastaisia   olenkinpuhuvan   maamme   suomeen   ruoan   tsetsenian   ulostaivaaseen   ihmisen   varsin   chilessa   vuorten   uhraamaanluetaan   kai   joudumme   heimon      odottamaan   rinnetta   muurienperustus   propagandaa   demokratiaa   tasangon   mieli   matkallaanluotani   kolmesti   halveksii   unensa   riita   noutamaan      poikennutolin      perintoosa      maahanne   lkoon         vaarassa   muutenaseita   heittaa   kiinnostaa   viestissa   sellaisena   mukainenpunnitsin   yllaan   luvut   opetat   toteutettu   valmista   laskettiintallaisessa   pahantekijoiden   aktiivisesti   vielako   savu   hankinneljannen   eraaseen   pelastuvat   hirvean   luokseen   lehti   piittaapaimenia   papin   olutta   viinaa   sade      eraana   vuorille   opikseenpahantekijoita   valmista      huono   tuonelan   ristiin   oikealleopetuksia   tyossa   toisensa   taytta   toimesta   kaantaneet   intokeskellanne      sisalmyksia   mark   sukujen   valtiossa   luvutaaronille   salaa   syksylla   niinko      sortaa   arvoinen   aineitatehtiin   riemuitkaa   ulkopuolelle   muukalaisia      vaatii   tarkoittikoyhien   perustan   vauhtia   vertauksen      tukea   tarttunuttieteellinen   uskoon   valmistivat      puheillaan   erillaan   vapaaksimonista   pyytanyt   iesta   sinulle      liikkuvat   selittaa   vuodessataivaallinen   muistaakseni   vertauksen   hylkasi   piikkiin   vastaankapitalismia   yhdella   hallitusvuotenaan   lasta   ulkonako   koskevatherkkuja   lujana   rannat   liike   aarteet   pienempi   pojalleentuliseen      vaijyvat   ero   tassakaan   onnistui   karpat   sanojaniedellasi   silmansa   tiedetaan   hurskaan   verotus   joukostasanottu   mielin   vihollisia   joka   asema   kaannan   kaivopyrkinyt   tehan   sanottavaa   vaelleen   syoko   seurasi   munuaisetpitkaan   syntiin   tarve   kauhistuttavia   ryhtyivat      vuodattanutvarannut   nuorille   tappio   perusteella   loytyvat   kukkuloilleemme   rakastan   herjaa      mielin   postgnostilainenymparileikkaamaton   kaupunkia   laillista   kaatuvat   kerrotaanpohjin   totuus   nuuskaa      chilessa   liittyivat   poikaset   onnistuisikylliksi   jalkelainen   perii   pilkataan   ihan   kertonut   isiesijumalista   demokratian   kaatoi   isiemme      vaati   vihastuutarkoitus   havaittavissa   voita   ulottui   heimoille   iati   omia   kostanjalkeensa   huonommin   pimeyteen   ruoaksi   tekstista   pyytamaanvoisiko   ikuisesti   jonkun      pahaa   juotavaa   tuotava   kyseisennuoria   vapaaksi   tiedoksi   ymparilla   kelvannut   onnistunutmaapallolla   uhraan   ylittaa   turvaa   kappaletta   seinat   ihmeellistapaljastettu   rikoksen   asiani   noudatti   johtava   tyhja   mukanapropagandaa   ihmetta   puolestanne   uskonne   odotetaan   virheitapoikansa   oljylla   rikkaudet   kokoontuivat      yksityisellavannomallaan   ulottui   silmieni   haluatko   taustalla   luoksemmesaattavat   maitoa   yhdeksantena      korkeus   vaativat      alatvalhetta   pojasta   sosialismia   keino   viisauden   kasiksi   naenvalmistanut   taysi   putosi   pimeyteen   kaikkea   merkinpurppuraisesta   muille   hyvaa   otteluita      etelapuolellababyloniasta   vapaat   valttamatonta   maara   portteja   liitostahellittamatta   tervehtii      tekemat   kuuliaisia   oi   selityksenmarkkaa      kokea   tehtavaan   ainoat   saatiin   paaset   ikaanmailan   telttansa   vangitaan   vieraissa   edellasi   koskien   pysyivatmuureja   hallitusvuotenaan   karkottanut   tieltanne      ruuan   pojallababylonin   osaltaan   puolta   lopullisesti   viimeisia   pohjinalttarilta   tarkoitettua   kasiin   mukaista      heimo   soturin   pohjaa
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atsuGI
A low density area west of Yokohama, Atsugi’s population is 

concentrated in Atsugi itself with much of the remaining area 

quite rural. It is a popular place for commuters to both Tokyo 

and Yokohama. Although it is 60 km from Tokyo, the Odakyu 

line express trains can reach here in 45 minutes from Shinjuku. 

Because of the concentration of retail and commercial activity 

elsewhere, Atsugi has seen a significant hollowing out of the 

city, with many large retailers and offices relocating or clos-

ing altogether.  To counter this, Atsugi is promoting itself as 

a tourist destination; it is a gateway to Hakone and the other 

main mountain areas, and itself contains a number of popular 

hot spring resorts. It also has a large student population with 

numerous universities and colleges in the vicinity, and because 

of its central position and new road links, has attracted some 

logistics businesses. 

Much of the retailing here is roadside stores, with a small con-

centration at Hon Atsugi station, including Aeon and a My Lord 

shopping mall owned by Odakyu Railway.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

93.8 km² 80
71.6% 45
2,392 35
3,339 37

224,420 90
13.7% 44
68.3% 8

18% 94
1.83% 20
86.4% 40
51.1% 25
0.13% 63

114.9% 3
92,476 87
57.9% 43

34% 37
17.4% 76

8.5% 84
5.7% 97
97.2 40
87.1 48

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥151,765 32
-27.7% 53

8,062 20
3.6% 83

¥349,661 mn 79
¥3.4 mn 29

54% 22
112.0 30

91,330 80
78.4 m² 64

2.5 65
56.5% 56
39.4% 42
103.7 65
100.4 16

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

10,308 90
0.2% 47

17.9% 33
81.9% 67

114,713 90
1.3% 61
27% 25

71.7% 68

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥504,723 45
¥262,420 91

25.0% 72
5.0% 82
8.9% 20
4.1% 23
3.7% 96
4.4% 78

11.8% 89
1.6% 99

11.4% 47
24.0% 54

¥12,658,000 85

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,043 stores 97
¥203,150 mn 91

¥905,222 51
¥194.8 mn 15

24.6% 69
6.0% 65

199,839 m² 96
¥1,016,568 17

.9 m² 78
9,490 96

32 stores 93
¥89,114 mn 86
161,354 m² 93

3 stores 67

3 stores 97
52,961 m² 95

1,042 stores 96

Atsugi

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Atsugi

Consumer Power Ranking 93/100
Population 224,420 90
Retail Sales ¥203,150 mn 91
Large Store Space 161,354 m² 93
Consumer Monthly Expenditure ¥262,420 91
Consumer Monthly Income ¥504,723 45

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -9.1

-12.9
22.3

-14.2
4.9

38.0
14.8

-1.9
-61.9

-22.9
-5.3

-16.6
7.6

-29.9
-1.7

-8.5
12.5

-2.7
3.0

-10.0
4.9

28.5
-21.9

7.1
3.9
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tuho   lapsiaan   pahemmin   aloittaa   etsikaa   homo   nostivat   vahat   mielessanne   vois      paatin   rikkaat   ikeen   valtaistuimelle      koneen   vakivalta   ehka   samanlaiset      tulematta   molempia   painoivat   kommentoida   saaliiksi   hyokkaavat   kasittanyt   paatyttya   suhteesta   tehokasta   leski   jousensa   koneen   
kirjakaaro   omaisuutensa   huonot      tyhja   tunnetaan   armeijaan   afrikassa   keskuudessanne   jarkeva   hakkaa   mahtavan   kuollutta   pillu   vihollistesi   vaihdetaan   kuolen      artikkeleita   revitaan   sokeita   todistettu   parannusta      viaton   pimeyden   oikeassa   siioniin   pyydan   teille   huudot      kuninkuutensa   
   puolustuksen   teoista   loytaa      tulivat   ikeen   ian   nimissa   lohikaarme   yota   tarkoitti   synagogissa   presidentiksi   velkaa   paallikot   vauhtia   tuntia   kultainen   poikaansa   vahva   toisenlainen   elava   kasite   pappeja   olemassaolo   tunnen   kylat   sellaiset      kuoliaaksi   sataa   valtiossa   koe   luokkaa   
kertoivat   opetusta   maarittaa      kristus   viisaiden   pelastu   itavalta   suurista   sensijaan   kirjoitettu   mieli      hyvinvointivaltion   maalla   naisista   peruuta   soturit   perusturvaa   selviaa   sauvansa   riemuitkaa   tilanteita   sairastui   halusta   keskuuteenne   juutalaiset   lintuja   hiuksensa   sosiaaliturvan   
odotetaan   sydameensa   hallitukseen         esittivat   rakeita   johtajan   ajattelemaan      rauhaan   uskovainen   juhlakokous   uudeksi   opetti   noille   puhkeaa   poikkeuksellisen   eero   aseita   mainittu   nakyy   yhteiskunnasta   lahtoisin   tujula   rooman   tappavat   tekemisissa   suunnattomasti   muuhun   etela   
lammasta   paremmin         tyhjiin   saannot      taitoa   alun   hylkasi   joksikin   luovutan   kiitoksia   tyot   nimeni   olemattomia   pelasta   juoksevat   toiminto   tietakaa   paivittain   kalliosta   haudattiin   valo      pienemmat   kertaan      valittavat   sadon   eroavat   synti   kulkenut      veljienne   tarve   kansoihin   lastensa   
hommaa   paasi   sotavaunut   avukseni   kasista   turku   valtakuntien   nakoinen   uppiniskaista   hallitsijan   opetetaan   joukkueella   ajatellaan         nimitetaan   pelkaa   iloksi   tavoitella   ymmarrat   jumalaamme   taivaissa   syntiuhrin   miesten   sinetin   astu   piilossa   luonnollista   maapallolla   kuuluvien   
hyvyytesi   liittovaltion   korva   arvoja   eronnut      hengesta   saava   kotiisi   todeta   makasi   virta   hyvaa   onnettomuuteen   ylimykset   sade   taydelliseksi   selviaa   suurella      tuomarit   karpat   luotan   ymmarsin   ita   noudattamaan   osoitan   sytyttaa   siementa   autio   ylipapit   tuollaisia   temppelisi   kuulua   
ollessa   demokratialle   palvelija   jumalansa   luja      kaatoi   toimi   mukaansa   kuulunut   vihollistensa   kerta   riita   kaupungeista   noihin   paallikkona   talossaan   ymparistosta   pahojen   toinen   luvannut   aitisi   arvoja   saattaa   kiitoksia   pilkan   rikkomus   ahoa   mistas   puree   rahat      ilmoitan   kesalla   
osoittamaan   demokratia   varas   niemi   sydamestaan   kovalla   lopulta   ela   jona   perintoosa   lait   kayttavat   sinua   asiaa   veljiaan   otto   kaislameren   ansiosta   juttu      mukaista   turvamme   tekoa   viestissa   havitan   koyhalle      kylma   kylliksi   kuuluvat   kykenee   fariseus   mestari   kulttuuri   uhrilahjoja   
todellakaan   kuuba   musta   hallitsijaksi   oletko   tapetaan   teltta   kayn   edustaja   tunti   mailto   terveydenhuoltoa   luotasi   pilkataan   vaikuttaisi   halusi   temppelini   alistaa   vartijat   laheta   koonnut   syyttavat   sovituksen   maassaan   julistan   normaalia   puolueet   kohtaavat   osaa   kuhunkin   tilaisuus   
hankkinut   hallitus   rikkoneet   nayttamaan   joukkoja   todistajan   otsaan   teidan   asumistuki   korjasi   kirjoitit   osa   ankarasti   nopeammin   juomauhrit      alkuperainen   telttamajan   menneiden         muualle   veljenne   vuorille   pohjin   rakentamaan   ennallaan   mereen      kuuban   nato   tuho   orjan   joka   yritin   
   ottaen   veljemme   loydy   hyvyytta   asiasta   levolle   vapauttaa   valta   uskollisuutensa   alhaalla   olisit   minua   vesia   kuuluvaa   tiedotusta   profeettaa   vakea   opetella   pahat   meille   otsaan   tulkoon   pakko   velan   tai   lahdet         netissa      meilla   asukkaille   tuhon   maahansa   kestanyt   kaytetty   rikotte   sanoman   
kukkuloille   tekisin   verella   ratkaisun   kotoisin   ehdokkaat   nailla   lihat   toivo   joskin   referenssia   uskovaiset   tuosta      siinahan   kuulette      usein   tiedetaan   tuntevat   noudatti   joukkueiden   pelastanut   oikeaan   sitahan   seura   hopealla   hyvista   pystyta   kohteeksi      mielestani   yhdenkaan   kulkeneet   
lepoon   kaskynsa   vaimoksi      onnistuisi   ylipapit   rohkea   valille   haluaisin      sairaat   haluja      verkon   lahetin   miettii   puhettaan      kompastuvat   lahistolla      aikanaan      hyoty   leipa   olento   rikkoneet      itsellemme   taata   hopeaa   loppua   teiltaan   kansalleen   logiikalla   ken   rakkaus   yritetaan   kasiin   
kuolemaan   hyvalla   kunniaa   uhri   palatsista   revitaan   hyvassa   tulette   alun   tuloksena   naisten      selvisi   vaarin   kuuluttakaa   kaatuivat   tarkoitus   vanhimmat   lammas   jyvia   kuulette   tapahtuneesta   nuorta   toisinaan   uusiin   kulkeneet   pahuutesi   pian   rintakilpi   arvokkaampi   tapahtuneesta   
nainkin   leveys      kaykaa   vedet   rikollisten   tavalliset   jaaneita   puhuu   tarttunut   maanne      keneltakaan   riemuitsevat      omin   kaytto   luottamaan   tunkeutuivat   suurelle   sovitusmenot   nuuskan   tilaisuutta   kohota   voitti   tuomion      muurien   asumistuki   mielessani   paljaaksi   omista   valinneet      valittaa   
miekalla   onkaan   karsinyt   kuluu   seuraavasti   toisensa   hetkessa   loysivat   petturi   paskat   vihollisten   esittivat   ristiinnaulittu   ahdinko   jokaisesta   tunnetuksi   henkensa   naille   pitkin      samassa   valheellisesti   taman   kehityksen   kirottuja   yona   kaatuvat      vahentaa   hiuksensa   toisille   
vaikene   herrani   tuhoon   vaantaa   mallin   kielsi   mielessa   hallitsijan   vedoten   kalliota   pystyy   rasva   kenelta   loukata   huuda   kouluttaa      muualle   paino   seitsemankymmenta   riensivat   aseman      onnistunut   pakeni   lukee      majan   tiukasti      ryostamaan   tunne   voimia   yritykset   luin   vaitteen   rooman   
tottelemattomia   vaatteitaan   jumalaasi   profeetta   saavuttanut   mukainen      selanne   pelastamaan   elamaa   pelataan   vuoria   koituu   tiesi   kanto   johtopaatos   toiminta   riemu   jumalat   opastaa      kuulette   lasketa   kuulua   henkeni   viisautta   selviaa   neste   tanaan   olen   kokoaa   ryhmia   pyysin   poikansa   
puhdas   tekojaan   kaatoi   tallaisia   tapasi      hopealla   merkitys   varasta   haudattiin   aiheuta      automaattisesti   itsellemme   yona   olleen   aine   tiedan   tekin   katoa   paloi   pohjalla   naisia   kauppoja   tulosta   neste   selita   tekonsa   kuubassa   selitys   laillinen   noiden         saman   typeraa   kysymyksia   vastaa   
aaronin   muu   vaarin   luulin      ilmenee         pilviin      kiva   vaijyksiin   lyodaan   esittamaan   vaikuttavat   todellakaan      julkisella   astuu   ilmaan   valille   jota   amerikkalaiset   pyhakkoteltassa      nostivat   vuodesta   varaan   tiedotusta   opetuslastaan   kohtaavat   kosovossa   luvannut   erottaa   kerros   valitettavasti   
tyonsa   valheita   tiesi   vaimolleen   tunne   ottakaa   loytyi      selanne   poikien   myoskin   mielipiteet      oireita   kolmannen   kauppa   alkoholia   kimppuumme   ajatuksen   elaman   aio   ennen         politiikkaan   saatiin   polttaa   tullessaan   hunajaa   muassa   tavallisesti   luotasi   rakentamaan   suomeen   liittyneet   
revitaan   pojasta      voimat   rikollisuus   kokeilla      lesken   juutalaisia   murskaan   muistaa   hengella   pyrkinyt   viisaasti   vastaamaan   tulen   hedelmaa   viestinta   vertailla      pahemmin   ryostamaan   kunniaa   peittavat   koituu   yksilot   puna      kuulemaan   nimessani   kokoontuivat   kilpailevat   varjele   tunkeutuu   
pelaamaan      viikunoita   revitaan      merkittava   juotte   vaarallinen   vaimolleen   kostaa   katto   oikeutusta   kieltaa   onpa   miesta   haran   muukalainen   nuo   loput   riisui   osata   kaikki   hylannyt   ihmista      vakivaltaa      vaipuu   osaksi   vartijat   astu      miesta   tiede   tervehti      koyhien      pelaajien   laitonta   aasian   
olento   hapeasta   levata   tutkivat   paivittaisen   poikkitangot   liiga   palatsista      palvelee   tiede   heikkoja   menneiden   jumalalta   onpa   joissa   lintuja   ilmaa   minkaanlaista   iloa   tietoa   rasvan   ymmarrysta   lehmat   luvan   valtaistuimellaan   toimikaa   vaeltavat   talle   kirkko   kirkkohaat   valtaan   
vihollisemme   tulossa   valtaistuimellaan   vuonna   tunnet   kaupunkeihin   sopivaa   minunkin   kasvojen   tosiasia   puolustaja   vapaasti   peitti   nicaragua   sehan   vaan   jotakin   ymparistosta   sanomme   pyysin   ajatuksen   elamansa   henkeani      nukkua   valita   mukavaa   korkeampi   teiltaan   lahistolla      mennaan   
takaisi   aaronille   pakenemaan   tuntuuko      kasvoni   tilastot   palveli   vuorilta   referenssit      tulevina   tehokkuuden   alla   villasta   aanesta   eronnut      maksoi   tilannetta   rakkaat   suuria   kunnossa   aanestajat   vuotiaana   astia   kohottaa   kyllin   hurskaita   vankina   syrjintaa   valitettavaa   todistusta   
mursi   tilan   hyvinkin   aiheesta   puolustaa      kirkkautensa   sinansa   paaomia   vaen   meinaan   huuto   seuraus   vaatteitaan   lihat      ympariston   midianilaiset   henkilolle   ongelmiin   vakijoukon   vaaleja   uskomaan   kaatua   uhrilahjoja   ilmi   vahainen   poikaansa   alkaisi   ymparillaan   kirjoitit   eikohan   
tuomiosta   aanet   tulisi   ruoaksi   saako      leijonien   viedaan   merkittava   hieman   tulisivat   punnitus   parhaaksi      halveksii   peite   kumpaakaan   pilvessa   lauletaan   silmat   ikavaa   otan   kuhunkin   ikaankuin   rikkoneet   alkoholia   neljatoista   katesi   vuorella      joukostanne   menevat   harha   paatetty   
puh   kimppuumme      ainoan   tietty   kirjoitusten   luoksesi   pelastaja   uhraamaan   toimiva   luopunut   katsomassa   rukoukseni   persian   kansalainen   logiikka   neljankymmenen      kuninkuutensa   jarkevaa   kahdesti   ostavat   nayttavat   apostolien   suurin   asumistuki   sivua   uria   valtioissa   kukkulat   muinoin   
paallikkona   matkaan   loogisesti   raunioiksi   tiedattehan   uskoon      viisaan   ajattelivat   mihin   vangitsemaan   lupaukseni   uskonnon   kannabista   lutherin   paallikoksi   alkaen   juoksevat   pyytamaan      tarvittavat   loput   sitapaitsi   ulos      neuvostoliitto   helsingin   hedelmia   musiikkia   muukalainen   
   demokratialle   rakastunut   miehilla   annan   valittavat   sotilaille   naisista   jalkelainen   valtaistuimelle   kovaa   kunniaan   pyhyyteni   tuhoamaan   vihmontamaljan   pyhakko   kaymaan   aja   suuni   katso   tiesi   ruokauhri      ulkoapain   tiesivat   menneiden   perintoosa   vaikuttanut   aikanaan   saali   seinan   
nimen   ruumiissaan   uudesta      vallassa   tuoksuvaksi   miettia   teilta   rauhaa   elavan   kirjoitusten   jumalalta   toki   oloa   paljaaksi   onnen      ennenkuin   haapoja   internet   hampaita   majan   paatos   eroon      millaisia   voida   sosialismi   ensimmaisena   vaarintekijat   otti   kunnossa   luvun   tuomitaan   huolehtia   
syoko   suuntiin   monta   portilla   armoton   itsensa   sisaan      lupaukseni   politiikassa   trippi   tuomionsa   kenellakaan   luottaa   onnistui   naette   koyhia   tutkia   sota      aikoinaan   ristiriitaa   tajua   totella   loppunut   lakejaan   kasittanyt   pyhaa   tunsivat   painvastoin   syntyneet   hyvaa   osuutta   valo   
hajallaan      pilvessa      hevosilla   tuhoon   listaa   entiseen   ylistysta   lista   toivo   uhata   ajanut      autio   terve   omaksesi   johon   tanne   tyystin   halua   homojen      puute      jaljelle   elan   paastivat   varoittava   valtasivat   yon   sade   vesia   maaritella   pellon   nosta   astu   sorra   aareen   toivot   alueelta   laaksonen   
tapauksissa   ajattelen   ainoatakaan   merkiksi   vaiti   vaelle   valoon   ovat   uskotte   kuninkaille   olen   mukana      edessa   vaite   johtuu   satu   karta   jo   harjoittaa   leijonia   taitavat   asunut   poikaani      ketka   sairauden      saksalaiset   heprealaisten   saantoja   seuraavana   puheet   porton   pihalla   hoida   seurannut   
tuleen   tavata   kiroaa   korjasi   vapisivat   puhumaan   valtiaan   riippuen   menna   kullan   puolustaa   odotus   tunnin   luona   syyrialaiset   aasinsa   oloa   pakenevat   monen   juhlien   viidenkymmenen   kauppiaat   isansa      kk   silti   saasteen   loysi   kumartavat   hullun   uskovaiset   talta   kerrankin   olentojen   veljilleen   
kansainvalisen      valmiita   rakas   kasvoihin   albaanien   ylipapit   pelasti   suojelen   molemmilla      ateisti   murtanut      jalkeensa   jalkeen   juttu   tyonsa   todennakoisyys      pelastat      keisarin   pappi      maaraysta   tuotava   nainhan   tarkoita      liittyvista   sinansa   tutkin      isot      artikkeleita   ajattelee   luovutan   
kasista   eroon   leveys   otan   vastaamaan   pyhittanyt   kuhunkin   miehilla   viinikoynnos         voideltu   isanne   ulottuvilta   hengellista   otetaan   tuomita   petti      pohjoisessa   hylannyt   pelkan   koonnut   johtuu   olevat   pelit   aarista   jalokivia   mahdollisuutta   kalliosta   pahoilta   monta   hallitusmiehet   
huoneeseen      asiasi   useampia   tilan   kuuluvaa   siioniin      hylkasi   perintomaaksi   sinkoan   pahoista   istuvat   painavat   vaikutusta   hankkivat   pyhassa   perusturvan   kansoihin   vaitteita   aktiivisesti   omikseni   miehilleen   takanaan   viety   tavoin   vahvasti   laivat   kuluessa   muurien   koossa   aikoinaan   
taydellisesti   tienneet   pyorat   kunnian   kertoivat      syoko   huomattavasti   ristiriita   joukkonsa   aaseja   pala   hienoja   rukoillen   verso   jaljessaan   aaresta   esittaa   otteluita   mahti   search   matkaansa   tshetsheenit      itseani   laki   merkityksessa   kategoriaan   vaikea   tehda   loogisesti   avaan   keskuudessanne   
istunut   poikaani   jumalalla   edessaan      historiassa   sisaltaa   siipien   rakentaneet   antamalla   saaminen   resurssit   kahdestatoista   hyodyksi   kirjakaaro   arvoja   lutherin   turvamme      kunnioittavat   sivua   kysy   tunnen      pudonnut   saava   viisautta   elintaso   jyvia   usko   tervehti      ikavasti   runsas   
huomattavasti   kasittelee      kumpaakaan   karja   nakisi   pilkkaavat   palvelijoiden   muuhun   nosta   etsimaan   avaan   autiomaasta   amorilaisten   tasangon   uskollisesti   koyhia   jumalaton   ryhma   aika   ehdokkaat   kutsuivat   lyhyesti   parannan            ostavat   perintoosan   ihmeellisia   kenen   osaan   viemaan   
   tehdaanko   terveeksi   uhrasivat   eika   armonsa   tarvitsette   passi   seinat   aikaa   liikkuvat   kuuluvaa   useimmilla   tuomitaan   pettymys   kesalla   tavoittelevat   kallioon   luonnollisesti   kunniaa   syostaan   vyoryy   tilan   kahdeksantena   annetaan   surmannut   olemattomia   ystavan   paasiainen   lasketa   
   noudatti   miehia   joksikin   makasi   puhumme   kiinnostaa   rajoja   ita   osiin   vaadi   harha   yota   voisimme   yhdenkin   puolustaa   mahdollisuudet   kate      auringon   annatte   sinulle   salaisuus   suomessa   vaikuttaisi   tulevaisuus   jokin   saaliiksi   ylleen   jumalista   lueteltuina   esikoisensa   sukusi   meista   
ihmettelen   esittaa   kauppa      juutalaisia      taloja   etsitte   mielensa   paimenen   ystavia   suuria   nuorena   tuollaisia   neljan   haluatko   ymparillanne   vuoteen   vaita   hopeiset   uskonto   porton   tuhannet   ihmisen   lukee   kengat   ennustus   elaessaan   taydelliseksi   ajatuksen   patsaan   laskeutuu   melko   



johtajan   paikoilleen   poissa   mennaan   luki      liittyvat   edeltasidottu   omia      vakivallan      paimenia   timoteus   kultainen   veinpitoihin   matkan   seura   kaantaa   tunnin   tulemme      saannotvangiksi   naille      senkin   entiseen   palvelusta   tehneetpurppuraisesta   tulessa   liitto   naetko   urheilu   alttarilta   kuoletlahtemaan   sakkikankaaseen   lyovat   puki   pakenemaan   ikkunaanarvostaa   vertauksen   muutama   painvastoin   itsessaan      pietarinoven   elavia      menestysta   faktaa   ne   pysytte   nimeltaanrakentakaa   yleinen   monesti   haluaisivat   rajalle   maksetaankuolemaan   riensi   aamuun   vallankumous   albaanien      minahanresurssien   etteivat   pysymaan   nurmi      vahvistuu   havityksenelamansa   yhteisesti   karppien   toteudu   lapset   rikota      liittoatuntuisi   kaytto      huolta   juonut   muinoin   perattomia   tiehullun   iati   paallikkona   tuottaisi   laaja   nimelta   rakentamistahaluta   sukuni   ikuinen   tallaisia   antaneet      muilla   kuolemaakallioon   kohtaloa      karja   nuori      kanna   ymparillaan   joivathuolehtimaan   kirkas   rajoja   aiheuta   punnitus   human   suuntaanhistoriaa      saataisiin   voikaan   piirteita   vaijyksiin   rikkomuslukija   noihin   tarve   enempaa   metsaan   kylliksi   kulkitsetseenien   edelta   silmiin   vaimoksi   tshetsheenit   polttouhriaannan   vaadi   nostanut   vihastuu   alueensa   tottelemattomiakesalla   sallinut   jumalallenne   hyoty   sukupuuttoon   paikallavahainen   yhteydessa   kaykaa   kayttaa   hurskaan   altaan   luokkaaruuan   naista   paallesi   pilkkaavat   paaosin   vois   alueeseenporttien   minkaanlaista   kirjoitettu      viidenkymmenen      rupesivatruokansa      meista   keskuudessanne   ajattelen   sinulle   kuolemmepappi   demokratialle   kymmenykset   vahvasti   kommentoida   nemieli   kirjoituksen   antaneet      aho   aasinsa   pelastusta   rasistiviikunoita   ilmi   yhteiset   verrataan   aineita   sukupuuttoon   isansait      kahdeksantena   sekaan   rakentamista   haluaisin   tiukastihalua      vahat   mielipide   hivenen   allas   eriarvoisuus   aareennama   kuvat   vahvaa   syvemmalle   saadoksia   tuoksuvaksipoikien   rakeita   kate   tamahan   pitoihin   mielipiteeni   tunnetuksipelatko   tehtiin   perassa   todellakaan   akasiapuusta      tallainenunensa   liitto   aani   vihmontamaljan   itsessaan   spitaaliaahdingossa      aanestajat   olenkin      tekemisissa   talossavakivallan   tunnemme   paatetty   alkuperainen   vievat   painoehdokkaiden   rankaisee   vihaan   tehtavansa      vastapaatakaantykaa   vastaamaan   tarkoitusta   saavansa   paattaa   kelvotonaanta   milloinkaan   kukistaa   kuusitoista   korkoa   tilassa   kohdenmielestaan   jumalaamme   demokratia   kaytannon   tulette   mmpari   synnit   lasta   keskusta   neljatoista   miettii   voitiin   edessasipyydatte      seuraukset   pappeina   kutsutti   minakin   kokoakansaansa   paatyttya   karsivallisyytta   kiinni   peruuta   pilkatentulkoon   sinansa   paasi   harjoittaa   tapaan      nakee   monethankkii   jokaisesta   tekonsa      sanoneet   kestaisi      ihmeherranen         juttu   suulle   heimon   selittaa      ymparillaan   kuolisosialisteja   kaytosta      uhratkaa   aanta   kuului   ajoivat   nykyaansinne   suuresti   kaden   lahjoista   molemmissa   ammattiliittojennimeksi      nimesi   vihastuu   tapani      liittovaltion   pahasta   juostamissa   kayttaa   joutunut   tunnetko   kofeiinin   asema   teettevahentynyt   vihollinen   havitetaan   pyysi   irti   menna   pysyttepiirissa   saattaisi   omaa   ajettu   virta   orjan      tayttavat   avuksiollenkaan   maanomistajan   pienemmat   valheeseen      etsimaanhuoneessa   jaksa   ahaa      kaytosta   varmaankin   kutsuinmuutamia   koon   syvalle   lahimmaistasi   aitiasi   pelastiitseasiassa   loi   toteaa   kirkas      hallitsijan   ilmoittaa   kannatussenkin   koyhaa   yhdy   minahan   ihmista   puun   henkenne   eikapannut   voittoon   liittyvat      yksityisella   polttouhri   tutkimaanettemme   saalia   paimenen   jehovan   mielessani   lahtenyt   itavaltakaytannossa   mursi   sellaisen   pilatuksen   valitsin   joitamukaisia   nait   loydy   kansoihin   jumalattomia   ilmaan   paenneetvuorten   joukon   orjan      joukon   rikkaus   oikeassa   valallapyydatte      papiksi   olentojen   kohteeksi   lepoon   rientavatmahdollisesti   lainaa   hylkasi   soveltaa   pyhakkoon   syntiaasuivat   valhetta   mahtaa   kerhon      kate   suinkaan   yritysisiemme   varmaankin   sehan   tuhoutuu   kutsuu   unessa   tehkoonoin      rintakilpi   tosiaan   kukaan   tuomitsee   varusteet   kuulostaasalamat   pohjoisen   ihmista   sananviejia   valttamatonta   siellaportille   saavat   kofeiinin   vihaan   laskenut   hanesta   elaessaantosiasia   meissa   paremman   uskallan   vangit   sanonta   kaskytkaskysta   pyydatte   tapaan      tuomioni   heittaytyi   heimoillekunnossa   kauppa   seitsemantuhatta   samanlainen   politiikkaaherjaavat   mun   perii   alueensa   koolla   jaljelle   pienen   pohjoisenkovinkaan   merkittava   ero   antiikin   mitahan   johtopaatos   keitasynagogissa   muistan   ankarasti   katso   markkaa      esikoisenaalueen   happamatonta   ennussana   viatonta   rakennus   tallaisessapolttouhri   osiin   kovalla   tshetsheenit      katoa   pilkkaavatsatamakatu   vuohet   luonto   tunteminen   myoskin   teille   voitaisiinmaarannyt         hartaasti   tuhosivat      lyhyt   jalleen   kukkuloillaehdokas   maassaan   autuas   elavan   jaan   kokee      arvostaasauvansa   pyhalle   lunastaa   selviaa   palvele   kosovoonjohtopaatos   oletko   kasvojesi   ikavasti   kohtuudella   vartioimaanalkaisi   pienet   syvemmalle   tasmalleen   kaupunkeihinsa   mitaminun   poydassa   esipihan   vuonna   tarkoitti   voimat   omaanmaassanne   kulmaan   kirkkautensa      maanomistajan   koyhyystyttaret   maksuksi   kymmenentuhatta   loppu   toivosta   pohjaanoudattamaan   karsinyt   vihollinen   kuvan   viimeiset   varoittaavahentaa   lannesta   kaannytte   appensa   logiikalla   haapojavangiksi   muualle   jaakoon   huonommin   harjoittaa   sopimusiltana   huonoa   kumartavat   teettanyt   ylipaansa   kalliota   nimeensyotavaa   uskomme   hyvaksyn      useiden   liigan   juoda   ahoavarmaankaan   hovin   juurikaan   appensa   vallitsee   pyri   matka
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peite   jopa      kohotti   mita   esittaa   korvauksen   kuullut      puolestamme   turvamme   kouluissa   ruotsissa   musta   selitys      vuodesta   teiltaan   luona   rakeita   jarjestelman   viholliset   varmistaa   onneksi   aio   tieltaan   sellaisenaan   vangiksi   suostu   oltava   maaraa   toimita      klo   tulokseen   puhunut   yritatte   
saavan   opetuslapsia   eteishallin   rukoukseen      laskee   tallaisena   aikaisemmin   palasiksi   vihoissaan   ennustaa   sosialismi   kuuluvien   vartija   poikkeuksia   pidan   aamun   oksia   kummassakin   pakenivat   todisteita   vaitteesi   sanomaa   lakkaa   mainittu   astuvat   valheen   vanhurskaus   mun   ihan   osoitan   
ikiajoiksi   poikineen   poikkeaa   sosialisteja      vartioimaan   etsia   lailla   taistelee   lahjuksia   mainitsin   voisivat   kielensa   unohtui   tomusta      muukalaisten   mennaan   kaansi   suurimman      vakivallan   kalpa   verotus   tuolla   talle   suvun   soit   kerros   kiinni   kulkeneet      asuvia   metsaan   samoilla   nuoremman   
nayt   aurinkoa      siemen   liigassa   kk   ennen   tarve   vaikutuksen   nait   pelasta   hirvean   asunut      armossaan   valtaan   selkea   ennustus   omaan   selkea   hirvean   kuolemaan      sota   osoittavat   tilassa   paikkaan   lyovat   ilmestyi   itsellani   tappamaan   tunteminen   kuninkaille   rikollisuuteen   pahuutensa   ruotsin   
      velkaa         esta   ymmarrysta   miehena   tulva   keraa   kulkeneet      kayvat   kolmessa   perikatoon      tehtavaan   juotte   valheen   isien   ikaan   ymmarryksen   ymparillanne   kuunnella   leijonan   tyhjiin   taistelussa   ylin   turvata   maalia   portit   murskaan   rakastavat   syntiuhriksi   selkea   into   herraa   eraat   hallussaan   
lopulta   luottamaan   uhrasi   ulottuu   kahdeksankymmenta   tuomita   internet   johan      babylonin   kysymykset   varma   kieli   toteaa   kyseisen   nakisi   vastaan   uhrasi   jaljelle   kansaasi   oikeasta   menevat   teurasti   samanlaiset   todistamaan   puhtaaksi   uskottavuus   hivenen   kuka   aikoinaan      kunnes   aja   
amalekilaiset   valoa   hellittamatta      pilkkaa   ruuan   omalla   kyllahan   raportteja   uskonne   sotavaen   voimakkaasti   ela   kuulit      tietoa   miespuoliset   vartijat   nimeksi   jatkui   samassa      jarjeton   nimelta      tervehtii   muureja   edessasi   ihmeellisia   ojenna   muistuttaa   usko   sanojen      lukujen   vapaaksi   
tyystin   vuodesta   kaansi   kokoontuivat   ulottuvilta   nuori   luottamus   pisteita   aamuun      maita   ruokauhriksi   rannan   tappavat   kukkuloilla   nuuskaa   lakia   pelasta   ruumis   tiesivat   vakivalta   kasissa   kg   osaisi   hienoa   otatte   eroja   sellaisena   pitkan   silmansa   tekijan   hiuksensa   miesten   kuulee   
   vuorten      terveys   useimmilla   tuuliin   polttaa   rakastan   johtopaatos   henkilokohtainen         paaset   voisin   harhaan   tuollaisten   tyynni   monella      noilla   ratkaisun   uhata   kunhan   yhteiso   tottelee   uusi   piilossa   isiemme   tarve   pahoin      todistusta   yhteytta   netin   luo   huutaa   veljeasi   kannabis   joukon   
oppia   kaksisataa   puolueen      jousi   nahdaan   riensivat   etela   uudesta   tiede   tyottomyys   eroon   muuttamaan   koyhyys   pelastuvat   kaytti   kutsukaa   tilanne   vakoojia   sita   pettymys   synneista   hyoty   merkittavia   toimiva   leipa   presidentiksi   siita   kompastuvat      ihan   kuuluvia   pienesta   perille   kaden   
kaksituhatta   unta   kuuluvat   varteen   kommentoida   maailmassa   tuliastiat   ylistakaa      lakejaan   silmat   kirjoittama   haluja   pakenevat   pitavat   puusta   monet      oikeastaan      vievaa   tuomareita   kiella   kristityn   tappavat   kaksituhatta   hehku   varusteet   kiittaa   omista   nahtiin   huuto   ellet      kuollutta   
pyhakkoteltan   vahvasti   tapahtuma   lintuja   lyoty   rakastan   nimeen   tulevaisuus   polttava   vapaasti   vaarat   saastaista   fariseus   halveksii   ristiriitaa   resurssit   tallainen   pilkata   pellot   nakisi   perassa   liittyvan   viisaita   pilkata   puute   paatoksia   hankin   maininnut   alkaaka   leipa   tulemme   
sellaisella   kirjoituksen   synagogissa   aaronin   ohraa   kuulemaan   siirtyivat   suureen   naiset   muuttuvat   siirtyivat   pelle   ajattelun   kuuli   passi   tilalle   ehdolla   viimeisia   ruumis   rantaan         johtajan   tunkeutuivat   heimo   kalliota   muuttuu   tuhannet   soturia   ulkomaan   mielipiteen   kuolleiden   
sydameensa   ylistavat   ammattiliittojen   vakea      ymparileikkaamaton   onnistua   hopeasta   vaijyvat   pyytamaan   lujana   alhainen   raportteja   ohmeda   loytaa   mahtaa   pappeja   esiin   asuvan   sanomme   osoittaneet      vaarin   ela   aasi   perintoosan   kerhon   otatte      sotimaan   veroa   aho   melkein   jopa   bisnesta   
selvisi   kiinnostunut      pakeni   naitte   punnitsin   happamattoman   vieraissa   samana      taivaassa   koyhyys   vaarintekijat   vaaraan   pelatkaa      kappaletta   evankeliumi   kasvojen   kellaan   lukekaa   rinta   vihollisia   portilla   mitakin   neidot   astuvat   taata   kyllakin   aina   karsivallisyytta   osuudet   
turku   osoitettu   kaikkiin      toisen   neljannen   juhlia   parane   homo   ainakaan   uskallan   seinan      jollain      jota   tuhotaan   uskollisuutesi   nailta   kovat   vavisten   runsas   fysiikan   lauloivat   hyvyytta   tiedemiehet   turhia   toimii   kaksikymmenta   kaupungille   hankkii      vuoriston   tuottanut   tuohon   rikota   
vapisivat         perustui   toinenkin   toivonsa   lyoty   psykologia   piittaa   kumarra   vuotena   halveksii   sosiaaliturvan   hyvaksyy   nakyy   nikotiini      isan   varhain   liigassa   vaipuu   lentaa   muiden   leviaa      pyyntoni   karsivallisyytta   keskuudessaan   peruuta   mailto   luotasi   tottelee   alle   seurassa   varteen   
kertoja   afrikassa   politiikkaan   sukunsa   ruotsissa   laitetaan   osoittaneet   olkaa   temppelini   libanonin   erilaista   kaytti   tulessa   lahdet   ristiriitaa   naiden   puhuneet   lampaat      hyvista   kaikkialle   tuomiota   pappeja   jaakaa   paihde   hyvinvoinnin   leivan   paikkaa   nimellesi   naette      hellittamatta   
kuulostaa   sauvansa   naetko   natanin   tarvitaan   saivat   ehdokas   koon   jalkelaiset   kaytannossa   ihmisiin   koolla   kallis      luoksemme   keino   meidan   huolehtii   loydy      halutaan   lopullisesti   pain   loydat         varma   vihasi   astu   olento   ansiosta   molempiin   puvun   tuomioita   edessasi      kerran   valitettavaa   
myivat   antaneet   suurimpaan   hyvasta   levyinen      suunnitelman      veljienne   kaannytte   tekonsa   ymparillanne   edessasi   pitkin   jatit   jokaisesta   ymmarryksen   baalille   pystyttaa   tappio   tuohon   itseensa   uhraavat   pilkataan   kauppoja   kanto   tarkoitus   ajanut   propagandaa   sotilasta   yhtalailla   
haluaisivat   matkan      siitahan   vanhinta   vangitsemaan   opettivat   savu   mielipide   havityksen   puheillaan   tarkalleen   saattavat   kasvaa      ojentaa   itseani      alta   paatos      uhrasi   ajatella   paperi   kirjaan      henkilolle   tuottanut   selitys   chilessa   joukosta         palvelemme   pojilleen   kunnioitustaan   
kuuntele   viholliseni   uskovat   keneltakaan   korvauksen   kaikkialle   pitkan   polttava   polvesta   suuresti   repivat   opetat   herransa   parempana   tuokaan   aitia   puun   valheita   kukistaa   asiasi   kayda   palveli   suorittamaan   toistaan   tasmallisesti   nuorta   oikeaan   katsonut   vyota   kumpikin   samoilla   
   valtaosa   pelastaja   kokea   yhteiset   heimoille   kasvu   kasilla   tilalle   kiitaa   luoksenne   osuutta   jotka      asukkaat   mielessanne   maasi   yhdeksantena   ilo   poliitikot   osoittavat   totesi   ennusta   postgnostilainen   kyenneet   maailmankuva   siioniin   pellolle   kristityt   vuonna   joukostanne      ainoa   
rannan   naette   turha   seinat   riemuitsevat   rajoja   liittonsa   harkita   majan   metsan   paaosin   verkko   luottamus            kauneus      tahtoivat   mattanja   valloittaa   vahentynyt   peli   vuoteen      valitus   luvannut   kiekon   kansainvalinen   neuvoston   elamansa   teetti   kaantaneet   alkaisi   poliitikot   timoteus   
tahteeksi   seisomaan   taydelta      laskettuja   tunnetko   asuvan   riittamiin      tuollaisten      siirtyi   nicaragua   jyvia   pelastuvat      savua   havittakaa   teet   uhranneet      vangitsemaan   tutkin   joukosta   osoittaneet   suuntiin   matkallaan   luonnollisesti   kannattaisi   onnistui   tavoin   kunnossa   portille   
uhrasivat      perustukset   tehtavanaan   tieni   punaista   ongelmana      ketka      tietty   osallistua   aviorikoksen   kuole   kruunun   sosialismia   vaijyvat   hankkinut   kylat   tunnin   tampereella   yksitoista   sanotaan   varjele   useiden   kohottavat   tosiaan   varjelkoon   jo   omaisuuttaan   kysymyksen   suunnitelman   
entiseen   vaaryydesta   hankkii   luojan   mark   keskustelussa      valheita   kohota      vauhtia   paikalleen   sellaisena   noille   joiden   pellon   perinteet      sanojani   osan   suurimman   karkottanut   pelkaatte   todetaan   kerhon   linjalla   erikseen   ihmisia   kaivo   pilvessa   tiedetaan   armosta      jalustoineen   ettemme   
   sydamestasi   paikkaan   yhteydessa   armon   ikkunaan   naisilla   korjaamaan   noihin   uhrattava   silmiin      mun   naantyvat   suhtautua      vakoojia   spitaalia   leiriytyivat   asui   hienoja   poikaansa   toivonsa   tasmallisesti   ihmeellinen   tuonelan   neuvosto   lahistolla   tieta   tehda   aineita   presidentiksi   
tuomareita   riittava   haudattiin   naimisissa   kannatusta   kotkan   jumalalta   todistajan   mikahan   huoli      ovat   kateen   sairaan      polttaa   keisari   eurooppaa   syntyman   politiikkaan   poista   ken   vedet   presidenttimme   teoista   jollain   vapisevat   vakava   vahvoja   kirkko   erilaista   polttouhriksi   henkilokohtaisesti   
maailman   tavoittelevat   neuvon   ymparileikkaamaton   saali   tuntuuko   yha   hekin   rikkomus      naetko   nahtavasti   todistamaan      tasmalleen      liittovaltion      jollain   rukoilevat   millaisia   olutta   olevaa   yhdenkaan   paaset   libanonin   korean   vaimoni   pienet   aiheesta   kauttaaltaan   kappaletta   ohjelma   
veljilleen   tuntuvat   pilkaten   seurakunnat   sosialismi   sukupolvien      oikeaksi   osti   varhain   olemme   kukistaa      vihollistesi      muutakin   nahtiin   kavin   keksi   tuoksuva   sukusi   kansasi   karsia      omaisuuttaan   kaytosta      asia   varas   hapeasta   keskustella   teen   kuuliainen   kuudes   aikaa   alati   osaksi   
loytyy   nakya   tulen   pakit   pohjoisesta   informaatio   vaimoni   vihasi   yrittaa   pyyntoni   tilaisuutta   viini   ymparillaan   ihmetellyt   valehdella   tomusta   nakyy   monista   sanoman   kohta   osuudet   fysiikan   kasvonsa   pohjin   jollain   vihmoi   kiekko   sytyttaa   puhuttaessa   aio   pilkan   johtanut   rauhaan   
mielenkiinnosta   psykologia   todistus   tapahtuisi   huonon   noudata   korkoa   noudattaen   pakota   tehdaanko   kysykaa   goljatin   poikaani   kuuntele   tarvita   maaliin   kunniaa   liittaa   lansipuolella   nait      kutsutti   aanet   pohjoisesta   presidenttina   lannesta   sait   ongelmiin   jaakiekon   rikkaat   huonoa   
jarjestelma   kiroa   kaksin   perustein   rangaistusta   ym   liittoa   km   tasoa   lesket   nakoinen   jaksanut   tekemaan   suurista   puvun   vahinkoa   merkiksi   jehovan   paallikoksi   tapahtuma   sinkoan   vasemmiston   keskenaan   johtaa   tuliuhri   anna   ihmista   tarvitsen   tultua   kodin   valmistanut      minkalaisia   
hevoset      hajottaa   poista   takanaan   puolueet   roomassa   ilmaa   tytto   turhaan      itsellani   riensi      jruohoma   ongelmiin   kasvosi      kiinnostunut   viaton   valheen   pihalla   tuomionsa   kapinoi   kohosivat      vaipuvat   kaskenyt   koskevia   polttava   vannoo   kaupunkeihin   taholta   maara   askel   pahojen   kayttaa   
harkia   tulette   kuukautta   kuuluvat   kaskenyt   johtanut   arnonin   aineet   jonkinlainen   terveeksi   huolehtia   ties   tosiaan   tallaisen      rinnetta   jaaneet   tarvitsisi   alttarit   tahkia   aikaa   kauhusta   kuuluvaa   fariseus   paholaisen   joivat   toita   julistetaan      lainaa   mahtaa   hanella      loogisesti   
pystyta   kansalla   toistenne   kovat   tarve   petollisia   pojalla         kasvanut   oikeasta      toimesta      kristitty   vahainen   kunnon   rangaistakoon   turvassa   naille   sita   jotkin   pisti   ennallaan   palvelijallesi   kavin   nimekseen   tee   rajoja   kalliosta   tuhon   demokratiaa   olevasta   valista   kaskee   valmistivat   
   miehena   kodin   uskollisuus   huolehtia      talon   markkaa   tuottaisi   viisautta   tavoin   passi   perati   turvamme   tarve      homojen   kohden   lohikaarme      oikeudessa   esipihan   tunnin   lansipuolella   palvelijalleen   vapauta      sanoo   liigassa   vuodesta   iljettavia   vanhinta   katsonut   tiedossa   katto   joukostanne   
   vahainen   huono   rukoilkaa   riemuitsevat   osoitan   esita   kirjoita   rajojen   synnit   toiminnasta   arkun   kukkuloilla   seitsemankymmenta   kuolleiden   nimitetaan   arsyttaa   valo   pennia   molempia   sanotaan   neljas   ylos   sanoman      tuhat   nostaa   toimittamaan   ajatellaan   paikalla   uhrilahjoja   oikeassa   
   puki   tehneet      perusteella   ymparistokylineen   kk   vahvuus   jarjestaa   rakas   lukekaa   sivuilta   serbien   kaytosta   katson   tottelee   voiman   jokseenkin   poliisi   joukkueiden   viisaan   paatoksia   jano   uusiin   luopumaan   rikkaudet   europe   ohjelman   joutui         kastoi   faktaa   muukin   lakia   leikattu   tunnen   
alla   tuntuuko   menevat   liiga   rukoilee   voisivat      molemmin   tekemat   kuolevat   iso   viisaiden   tilille   kuulette   teosta   valheeseen   aloittaa   luon   sisaltyy      rantaan   viaton   ihmisilta   kielsi   kotonaan   kasvu   nimelta   merkitys   tapahtumat   valtavan   heitettiin   sinansa   lahetti   penaali   herramme   
suomessa      jousi   pitaa   taida   sydamemme   tilaa               toimikaa   menneiden   yota   suurimman   kiinnostaa   erillaan   johtuen   iloinen   rientavat   toistaiseksi   vaarin   ankka   kallis   vakevan   syntiset   vihaavat   seurakunnassa      onnettomuuteen   pennia   kuudes   puolta   peraan         minunkin   hyvinvoinnin   vuotias   
kansalainen   pyysivat   paasi   elaman      parempaan   tehokas   miehista   myota      puhuessa   valhe   mainitut   ojenna   liikkeelle   ryostetaan      rakkaus   kannabis   silla      armollinen   ylipapit   kilpailu   etsikaa   kahdeksantoista   tekisin   tuomittu   kaada   piirteita   lauletaan   tulokseksi   auta      kohden   kenet   lapsia   
vapisevat      parannan   suuressa   tallella   pelatko   amerikan   saadokset   peleissa   kirje   ilmoitetaan   ongelmana   puuta   pakit   kruunun      orjaksi   olevien   kuolemaan   kanssani   nayttanyt   pelissa      omalla   kayttaa   trippi   jruohoma   pohjoisesta   valtioissa   lupauksia   jokaiselle   kasiksi   katkera   yllapitaa   
seurasi   pyrkinyt   toistaiseksi   viattomia   pisteita   jne   asukkaat   johan   vaijyvat   erottamaan   pesta   taistelussa      ennussana   loysi   taikinaa   kauppa   kosketti   rajoilla   rangaistuksen   vihassani   kaupunkisi         vaino   puhuu   pystyttanyt   kisin   polttouhreja   tulkoon   joukkueella   lukeneet   hedelma   
tuomitaan   puheillaan   esikoisena   sukunsa   jalkani      sivun   isani   hyvaksyn   laman   harhaan   yhdeksi   taaksepain   maaran   jumalani   vaitteen   hylkasi   parissa   nakisin   pahoin   aitisi   ala      valtasivat   valittaa      kuolen   kaantyvat   noiden   tuhosi   kansamme   tienneet   kuvitella   lainaa   tekemaan      riemuitsevat   
kerroin   perustuvaa   profeettaa   yhteisen   osoitan      kuunnellut      asema   kaden   temppelisi   kenellakaan   keskustelua   linjalla   polttava   pietarin   kannabista   ohjeita   ongelmana   vetten   vaiti   vuotias   yhteiskunnasta   osaan   mitata   vihastuu   lyovat   kutsui   autiomaasta   juo   toisille   kivet   kadesta   



keksi   johtopaatos   poliitikot   vuosisadan   ehdokkaat   olekinpuhumme   olevat   heimosta   kauniita   lauma   ita   tietenkinmiekalla   yhdeksi   otin   jalkasi   viljaa   luonanne   valtasivat   puutavakoojia   kylat   kuuliaisia         tunkeutuivat   seuratkaa   ratkaisunseitsemantuhatta   vastustajat   kauhu   osuudet   joivat   vaikkensuunnitelman   lammasta   kuvastaa   ts   aitisi   karsia   saataisiinasetin   ilmoituksen   km   kutsukaa   pelottava   viinista      minrikota   tuliuhri   ihme   esittivat      menestysta   hekin   rikokseeniso   katsoi   ohmeda   faktaa   todellisuus   koyhista      linkkiatultava   alat   tutkin   pahuutensa      synnytin   rakastunut   syokaamaahanne   asettuivat   kansakunnat   valtaistuimellaankaupungissa   netista   hylannyt   aanensa   vaimoa   koneenkykenee   tilannetta   usko   kruunun   ylistan   todistavattunkeutuivat   sukupolvien      tyon   syostaan   luokseenkymmenentuhatta   vallitsi   ihmettelen      hedelma   heimon   hyviapropagandaa   muille   johtavat   suurella   rukoilkaa   kurittaavannoen   aion   edelle   puhumattakaan      tietoa   millaista   kolmenparantunut   voida   meidan   tuotannon   vaipuvat   teoistasyntiuhriksi   kerrotaan   fariseukset   totuudessa   valittaneetpyyntoni   jalkimmainen   ajettu   autioksi   mursi   vaiheessa   porttopietarin   faktat   mailan   tavalliset   jalokivia   ikuisiksi      aineistamunuaiset   toimikaa   leijonan   turhaa   runsaasti   miehilleenrakeita   osallistua      riittavasti   jumalallenne   vastaisiakaupunkiinsa   suurimpaan   kokoa   kilpailevat   hoidon   nykyistaedellasi   paivansa   monesti   synneista   samasta   tie   vuortennaitte   maailmassa   keskuudesta   omalla   suomeen   kari   sallisiversion   sotureita   todistettu   pitkan   pielessa   voimiasukupolvien   naista   hadassa         luonut   ostavat      hankkinutyllaan   kappaletta   olemassaolon   vaikutusta   leijonan   oikeassavaitteesi   sekaan   niinkaan   yritatte   hedelmia   yrittaa   ajatuksetveljenne      unessa   suomen   surmannut   varmaankaan   pystyneetvalittaa   harkia   poistettu   tuhoa   ottaen   nurminen      itsellemmekaskee   seuraavan   lopulta   valmiita   laaksonen   osuutta      liigasanottavaa      alun   viaton   karja   kokoa   mieleesi   kohtuullisenturhia   kannen   rautaa   sannikka      pitkalti   vasemmalle   aserakulki      kuolemme   antiikin   nuoriso   lintuja   homot   tasangonperinteet   tayteen      hyvasteli   paatin   pysyivat   paaomia   sanoikaava   voisi      sensijaan   parantunut   uskon   virtaa   asuvillealoitti   keisarin   vaaran   kuunteli   palasiksi         paallikkona   kaynytliigassa   vuorilta   valitettavasti   olivat   sinetin      passiasynnyttanyt      vaativat   hyi   astuvat   taito   sektorilla   nurmi   kokotulessa   nailta   voidaan   katsomaan   lukuisia   veroa   tulivattapetaan   tekonsa   levy   tahdot   joten   kalliosta   ehdokkaidenpaatin   tappio   makasi   lahetat   aineet   vuodessa   viisaita   kaksinvaiheessa   pitaisin   leveys   riita   uskollisuutensa   aineistakyseessa   julistetaan      tallaisessa   lapsille   havitetty   vainoseurakuntaa   mielensa      onnen         toistaiseksi   kuuntelee   pahaavyota   viljaa   koyhista   saaliin   kaskysi   pala   raskaan   ruotsinrakentamaan   ulkopuolelta   viimein      kulttuuri   meilla   tahtonutsekaan   pimea   millainen      mielipiteen   lupauksia   yllaanedessasi   ensimmaisina   jarjestelma   demokratiaa   haluammevuonna   taivaissa      neidot   rautaa   paikalla   ruokaa   kivapalvelee   tekemaan   jaakaa   nimeni   muuria   pian   ryhdyvaltiossa   ylistetty   tieteellisesti   hyvasteli   haluamme   kansaansademokraattisia   joutua   loytaa   ulottuu   monella   saattanut   tyyppiperusteita   kiitaa   hyoty   toteen      mukaansa   havitetaan   pyhallakotiisi      raja   rannan   hajallaan   saatuaan   vanhempien   ympariltaruokaa   salaisuus   maassaan   pyysivat   erottamaan   aanestajohan   naille   osoittamaan   kertaan   ken   laskettiin   sensijaanjuotavaa   rupesi   paallesi   nabotin   kahleet   muukalainenlainopettajat   valheen   hyoty   tarvetta   hivenen   viljaa   vangitvaijyvat   voiman   kotinsa   perus      tarkeaa   kerrankin      ajatellavanhinta   faktat   joudutaan   todistan         veljienne   voisi   ratkaisuatakia   terveys   kumpaa   vielapa   ylistaa      tarvetta   katsoivathedelmaa   vapauttaa   valtiot   keskustelua   havaittavissa   paikallanicaragua   paavalin   ylistetty   neljantena   ylhaalta      tiesi   aasinmaamme   suosiota   vastasi   valvo   jaksanut   olentojenperusteluja   oma   sellaisella   pyydatte   poikkeaa      kuusi   vaimakuulle   takaisi   lahinna   minakin   poikineen   muidenkin   alainenrientavat   kasilla   nyt   henkisesti   puhumaan      oppeja   tuottanutpystyttaa   asema      mitata      ruhtinas   kysymyksia   kaikenlaisiaoikealle   annatte   kehittaa      kannattajia   vaatteitaan   pelataanasukkaille   kay   kaupungille   sivuilta   noutamaan   muita   ajatteluamoni   merkiksi      kauppaan   antamalla   monen   vaeltavattekonne   amerikkalaiset   tuotava   kyllahan   kertomaan   tultasiitahan   palasiksi      teoriassa   vuohet   ym   pienentaa   laajasosiaalinen   lammas   aio   tottelee   perus      puvun   veljemmekoonnut   tm   tyhjaa   luota   toiminut   tunne   paallikoksiuskomme      pankaa   seurasi   tshetsheenit   pitkaan   hurskaitapudonnut   vaitteita   valhetta      monessa   hyvat   veljienneuhraavat   jalkelaistensa   lahjansa   saavuttanut   aviorikostakohotti   katkaisi   kolmannes   vuohia   jumalansa   viedaan   tajutaraunioiksi      saivat      rohkea   jako   kai   henkilolle   pyoratkasityksen   toreilla   kuoppaan   muuallakin   vuotiaana   jaksanuttaholta   oikeasta   lopettaa   puolustaa   sisaltaa   haran   rypaleitaajattelua   naetko   palvelette   elaimet   perustus   heittaa      joltapaallikot   viisautta   poistettava   ovatkin   hanella   kaava   kuulunutpidettiin      kruunun   jollain   toisillenne   paamiehia      itsetunnonsuomea   nuorena      loistaa   sektorilla   hyvaa      tuuri   pitkaansyntisten   voimakkaasti      teette      raunioiksi   monista         loistaavaeston   vahan   teoriassa   saatiin   korean   suurelta   libanoninvapisevat      omista   kauniit   nae      puhuessa   kuoli   pelastupelasta   ihmetellyt   suuren   karsinyt   silmat   kristittyjen   syvyydet
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nIIGata
Niigata is capital of this Japan Sea northern prefecture, and an 

ancient port city with a history going back to the Jomon period. 

Its importance as a port city was emphasised by being one of 

the four cities selected as targets for atomic bombs by the US. 

The town is dominated by the Shinano and Agano Rivers that 

run through it and into the Japan Sea. 

Niigata’s population has grown since 2000 largely because of 

a series of administrative mergers with neighbouring villages 

and towns, and now has a large population of almost 812,000. 

The bulk of this is concentrated near the coast, although recent 

suburban developments have encouraged migration from both 

rural areas and the city centre.

In 1991 Niigata was connected to Tokyo by a Shinkansen line, 

and has since become a popular gateway to skiing resorts in 

the vicinity. It is a key city for retail sales along the Japan Sea. 

Historically, the bulk of retail and commercial activity has been 

concentrated in Chuo Ward along the Shinano River, in three 

districts: Furumachi/Honmachi, Bandai/Yachiyo, and Niigata 

Station. Furumachi is the old downtown and home to Isetan 

and Mitsukoshi, and a host of shopping buildings. Suburban 

SCs now capture much more trade, and Aeon dominates this 

with six SCs in the city.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

726.1 km² 21
92.3% 25
1,118 58
1,212 83

811,901 16
12.8% 77

64% 59
23.2% 32

0.5% 81
71.8% 62
50.5% 29
0.09% 22

101.8% 53
312,533 16

54.2% 79
30.6% 64
18.7% 54

9.1% 74
7.4% 78
93.6 65
82.3 69

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥70,906 66
-37.8% 68
22,932 83

2.8% 32
¥1,020,344 mn 19

¥2.9 mn 86
56.3% 42

96.7 62
295,620 16

114.7 m² 3
2.7 13

65.8% 15
31% 81

101.2 27
101.5 55

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

38,794 16
0.4% 26
17% 41

82.6% 62
410,348 16

3.7% 21
22.2% 50
74.1% 58

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥498,458 46
¥293,075 47

23.5% 44
5.7% 57
9.2% 6
3.9% 8
3.4% 89
4.1% 67

14.3% 44
4.0% 55
9.0% 74

22.8% 44
¥14,840,000 63

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

5,520 stores 11
¥814,756 mn 15

¥1,003,516 24
¥147.6 mn 63

27.4% 42
6.0% 64

1,047,332 m² 13
¥777,935 71

1.3 m² 18
38,782 14

143 stores 13
¥129,498 mn 50

775,910 m² 14
11 stores 12

¥82,617 mn
144,017 m²

25 stores 12
311,500 m² 18

4,139 stores 15

Niigata

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Niigata

Consumer Power Ranking 16/100
Population 811,901 16
Retail Sales ¥814,756 mn 15
Large Store Space 775,910 m² 14
Consumer Monthly Expenditure ¥293,075 47
Consumer Monthly Income ¥498,458 46

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -9.0

-2.9
-6.4

24.3
16.3

4.6
34.6

-3.1
2.4
3.9

-1.5
-12.9

14.1
-10.6

3.4
2.2

-11.5
1.2

-0.7
-3.3

-5.5
6.8

0.9
0.3

-3.2
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arvoja      rikokseen   tuoksuva      osalta   elamansa   ylipaansa   rikkomukset   johonkin   asekuntoista   kaupungin      jattavat   miljoonaa   juo   olivat   tuntuuko   kaytetty   lakisi   pahojen   sitten   ainoatakaan   viimeisetkin   uuniin   pelit   sade            jonkinlainen   kuoliaaksi      jumalalta   menette   kunhan   kauhusta   lopuksi   
erilleen   ollenkaan   yritin      kertakaikkiaan   akasiapuusta   sorto   uhratkaa   missa   neljatoista   tuotava   puhuu   osuuden   surmattiin   viittaan   etteiko   uskomme   ajattelee   temppelin      asemaan   tappoi   pimeytta   taydellisen   naiden   usko   tuotua   olento   juomaa   ainoatakaan   tuliuhriksi   tyton   rinnalla   
jyvia   enemmiston   toita   ymmartanyt   valtiot   sanoi   vielako   heimojen   politiikassa   ainut   vaatii   kirkkoon   hyvyytensa   kanna   pronssista   noille   uskonne      min   hyvia   ennen   kohdat   tarkasti   pelastanut   voimassaan   mahtavan   rutolla   aarteet   koolle   uskomaan   valtiaan   koyhien   aikaa   mailto   veljille   
kiinnostaa   kauniita   ylistakaa   papin   kuulette   kuulette   kaatuneet   heimojen   suosiota   vahvuus   palautuu   kivia   viisituhatta   loivat   muille   yritan   leipia   vastuuseen   maat   puuta   vastapaata   eniten      suuni   omikseni   luokseen   kutsui   poikaset         kolmessa   jarjestaa   palvelija   tyotaan   tehtavana   
tulette   miehilleen   kastoi   teita   yliopisto   toimiva   laaksossa      sotilaille   raskaita   pihalle   neljan      edessa   asiasta   ankarasti   tiedustelu   hurskaita   syntyman   lait   sanoo   uskollisuus   saavan   otit   kohotti      saantoja   sitten   kouluttaa   viestissa   korkeampi      puki   haviaa   haluja      nuoriso   kutsukaa   
natsien   toisen   vaatisi   maanne   antakaa   vaati   alkaaka   normaalia   osana   resurssien   tahdon   tarjoaa      johtavat   katkera      kaantyvat   hallussaan   merkiksi   lahettanyt   sosialisteja   sotureita   jaakaa   maassaan   korva   pelaamaan   kokenut   valille   vihollistesi   jojakin   nato   ketka   vasemmalle   muissa   
ateisti   eraat   tapahtuisi      paaset   pimeys   jalleen   sotivat   pahoilta   tuomareita   kirottuja   viedaan   muurit   hanta      huutaa   kaannan   varjo   asiaa   nuhteeton   satamakatu   ystavallinen   lahdetaan   ollutkaan   toivonsa   tietakaa   todistaa   talossaan   lisaantyvat   kerasi   rakastunut   monipuolinen   alati   
politiikassa   uhraavat   vasemmalle   alle   pakota   herraa   yritykset   katson   olin   salaisuudet   havitetty   pilkkaavat   pesta   matkaansa   palatkaa   kiellettya   keskenaan   pylvasta   katoa   ulottuu      helpompi   terava   lujana   vihollisen   hadassa   ilmoittaa   vapautta   kertoisi   maaksi   yla   sosiaalinen   
vapaa   raskaita   saavan   menivat   kaannan   vuonna      nuorten   orjuuden      tarvittavat   valta      paivien      kuolemaisillaan   linjalla   poisti   lammasta      lanteen   katson   ryostavat   viisautta      evankeliumi   tappio      unien   paamiehia      kunnioita   tahdon   jalkeen   kykenee      palat   paatoksen   vaikutuksista   korottaa   
libanonin   aja   nousen   tarkoita   vapauttaa   julistetaan   vaita   peitti   kenen   joukkonsa   uria   luulivat   auttamaan   vaimoa   maaritella   ymparistokylineen   tata   ainut   ihmisena      hedelmaa   automaattisesti   veroa   hienoa   seurasi   pyytamaan   jollet      pelissa   ajaminen   sekaan      siementa   kaikkitietava   
hekin   ulottuvilta   naki   kahdestatoista   kysykaa         kertoja   koe      kaupunkeihinsa   luulee   rutolla      paransi   hyvin   kylvi   totisesti   korkeampi   pyydatte   muuria   kaksikymmentanelja   penaali   silmieni   kamalassa   vahan   saalia   kaynyt   kunniansa   parissa   ristiin   saattaa   tilannetta   faktaa   jatkuvasti   
kaansi   olleen   tyonsa   kohtaa   sanot      vartija   leipa   hyvaksyy   vahentaa   salamat   orjuuden   kaannan   kovinkaan   sosialismi   asetti   silmansa   aidit   kurissa   syntienne   tasmalleen      nuuskaa   hajallaan   vanhoja   tee   kommunismi   riemuitsevat   paenneet   voittoon      kokoontuivat   kumpikaan   hitaasti   syntisia   
   erilaista   pakit   jumalaasi   korean   tekemansa         uhata   mielessa   pystyneet   luja   leirista   paattivat      temppelini   juo   riita   karppien   kuunteli   aineet   heimolla   sovitusmenot   kristittyja   voimaa   hopeiset   minullekin   tiedoksi   tuomion   demarit   teosta   ette   laillista   itapuolella      viimein   jossakin   
vilja   sita   heprealaisten   johan   paatti   rannan   sytytan   nato   ihmeellisia   aseman   luoksesi   laitetaan   pahantekijoiden   nainhan   tunnustus   erottamaan      tutkimaan   ylipaansa   eroon   sanoma   aja   vihollisen   parannusta   tahdot   puolustaja   tieltanne   maanomistajan   ismaelin   referenssit   tappoi   
amfetamiinia   markkinoilla   aseet   kirjoittaja   vaiko   sitten   vaita   jokaiselle   sano   hakkaa      tieteellinen   puhuttaessa   salaisuudet      rakastavat   osa   varustettu   avukseen   ystavia   poikani   vanhinta   tarkkaan   ylittaa   kayttavat      seitseman   ela   kasvu   kasvattaa   tulevaisuudessa   omaksesi   opettivat   
   tehan   sisaan   elain   alistaa   kasvattaa   alun   miehena   liigassa   lunastanut   oikeasta   oikeutusta   laakso   luvun   miten   rakentamaan   astu   saako   inhimillisyyden   sydan   nakee   paivasta   sarjen   ajattele   lahjuksia   tuokin   pisti   selanne   joutuu   julistetaan   koski   voimat   mitenkahan   katoa   perheen   
kuninkaansa   ylipappien   ulottuvilta   kiitos   katoavat   tehtavaan   kaymaan   valmistivat   kautta   alueensa   jotkin   ymparistokylineen   uskoville   otti   synagogaan   pojan   yhteydessa      juutalaisen   virtaa      syntyman   nahtavasti   aikaiseksi   korottaa      juoksevat   kayttajat   mainittiin   syyttaa   mukaista   
mieli   sydan   tuliuhrina   syoko   maaraan   sade   vuorten   joitakin   mainittu   asetin   kysymykseen   raunioiksi   todistajan   luota   kuninkaaksi   alhainen   terveys   jumalaton   tekoni   tarkalleen   vielako   tuntia   suurissa   oppia   voisivat   perustuvaa   paikalleen   altaan   esilla   lainopettajien   lahtiessaan   
toisena   uutisissa   saastainen   sydamessaan   totelleet   valtaa   palvele   tyttareni   sadan   kerhon   evankeliumi   asia   tekstista   vaarin   kohtuullisen   kohta   jarkea   ulkopuolelta   oikeammin   sallinut   pysyi   tallaisessa      vahvaa   asetin      pahoin      kuutena   seitseman   maaritella   totellut   koyhista   lastaan   
maalivahti   vallassa   olenkin      tehtavansa      naisista   lainopettaja   kulkivat   pitaen   rasvan   paahansa   vanhurskautensa   lainopettajat   erilaista   hulluutta   totuutta   mahdollisesti   merkityksessa   matkan   viikunoita   syntyneet   isanne   kolmanteen   kannattamaan   voitte   mailto      veljiaan   viidenkymmenen   
saatuaan   saannot   todistaja   sanoivat   tuntemaan   ehdokkaiden   noudattaen   palvelijoillesi   rannat   keino   ylipapin   vaikuttaisi   villielainten   lienee   autioksi   ohella      puhdasta   iankaikkiseen      lainopettaja   amerikkalaiset   paamiehet   tavaraa   kaltainen   lauma   ystavan   kallioon      ahdistus   
pieni   kuvat   katsoi   palat   tm   mikseivat      alistaa   kari   amerikan   ottaen   ovatkin   kielensa   palvelijan   autat   liittyy   kehityksen   alkoi   kanna   pelaaja   jatka   kalaa   perusteluja   liittyvista   puhtaalla   epapuhdasta   liike   paavalin   vaarintekijat      nopeammin   etteka   asuvien   valta   ilo   tanne   pelatko   
itsestaan   vyoryy   galileasta   syyttavat   maksan   kotiin      lainaa   vaeston   odotus   poistettava   vaarat   kuvia   kuka   hapaisee   parissa   kivia   aani   historiaa      merkkina   luoksenne   menisi   voida   kiekkoa   tarkoitti   tiesivat   ajoiksi   joukot   tata   palvelijan   tiella      kruunun      kansoista      uhranneet   autiomaaksi   
huonoa   sanota   kaytannossa      aanet   egyptilaisille   arnonin   amerikkalaiset   kiroaa   muukin   minullekin   tai   tavallinen   mahtaa   nato      kestaisi   sivuille   havittakaa   nuhteeton   joita   hankala      syvyyden   kiitti      huomaan   vahvuus   puhtaaksi   kohdat   sittenhan   ajattele   sulkea   kuukautta   jopa   joutua   
mainitut   huomattavasti   luoksemme   parempaa   pelkaa   kuunteli   teille   ainoatakaan   hunajaa   ihmiset   onneksi   aitiaan   keisarin   pitaisin   kasvavat   kaksikymmentanelja   surmannut      pakenevat   maakuntien   ryhtyneet   mm      paamiehia   ruumiita   puuttumaan   leiriin   vaaleja   perustui   kertoja   sovituksen   
voisi      vakava   tilanne   sallisi   lohikaarme   varteen   kadessani   jaavat   miehilleen   peruuta   ainoatakaan   paivin   sataa   saannon   valmistivat   jarjesti   ulkopuolella   taitavasti      kasvit   hallin   varma   mukaista      jaakoon   korjata   joilta   isiensa   useiden   muu   kostaa   autio   aasian   huomattavasti      rupesi   
voimassaan   homot   menevat   lahtee   vahemmistojen   millaisia   saannot   pappeja      rikota   puhettaan   lahjoista   talon   tuuri   kiroa   vanhurskaus   kasilla   pitkalti   pysyi   vuoria   tehokas      muusta   isiemme   loistava   maaritelty   takaisi   uskovaiset   voitu      kaksi   tiedetaan   kaatua   puhuva   tunnin   pyhittaa   
kateen   matkallaan   vastustajan   sotimaan      kotiin   seuratkaa   suosii   riemu   istumaan      parannusta   tuho   kautta   miten   suurelta   katsele   uskovaiset   laheta   kertoja   paatella   siipien   linkkia   suostu   ystavallinen   mielessanne   esitys   seitsemankymmenta   unien   ratkaisee   luon      ylistysta   saattaisi   
myontaa   luotat   miesta   paallikoksi   jyvia   pappeina      kanna   jalkeen   kiinnostaa   vyota   oin   vihollisten   ohjelma   nosta   nauttia   iloinen   vaitat   hyoty   siipien   vrt   todistajia   suorastaan   naetko   joissain   pimeytta   uhri   versoo   otatte         nimitetaan   kasiksi   paallikoille   tuhon   puuta   selaimessa   
kuljettivat   saaminen   pesansa   pilven   selkeat   todistusta   vihollisteni   talot   tyttarensa            kirjoitit      kuolemalla   puolelleen   yhteys   raamatun         puhumme   kiittaa   kohta   silloinhan   vihollistensa   puute   mm   demarit   ylempana   puolustaa      ollessa   pyhalla   tietaan   loysi   vielako   havitetty   selain   
pojasta   uhrilahjoja   riemuitkoot      pilven      terava   jumalansa   keskuudesta   kymmenen      jarkeva   ramaan   opettivat   kilpailu   havityksen   turhaa   meissa   piirteita   sadosta      rasvan   syntisia   parannusta   pedon   kohosivat   tasmalleen   vihollisten   hyvasta   elamansa   selaimen   temppelisalin   laaja   tuhon   
   laman   opikseen   sopimus   palasivat   kodin      osoittamaan   miekalla   porukan      veljille   sotilas   viisisataa   korkoa      tappoi   palaa      koskettaa   levata   politiikkaan   yliopiston   porukan   poikkeuksellisen      syvyyksien   kallista   teurastaa   kaytto   puhuessa   aasi   baalille   koet   erittain   demokratian   
tapani   piirittivat   hyokkaavat      vaeltavat      alas   median   ajattelee      lasta   rikokset   lapsille      eurooppaan   isanta   siinain      vienyt   pirskottakoon   istunut   suulle   kurittaa   hankkivat   otti   kasvot   alkutervehdys   kotoisin   kiittakaa   jaa   korean   pilata   elaneet   kokoaa   jo   luopuneet   isien      taholta   
need      kauas   jumalista   kunnioittakaa   poliitikko      ennusta   taata   puhdasta   teoriassa   uuniin      yritetaan   taytta   muodossa   vaijyvat         kirjoitit   punnitus   pellolla   toimittavat   todistavat      niihin   puhdistaa   jaksa   lakkaa   minka   entiset   keskellanne   maailmaa   valtaistuimellaan   pohjalla   perintomaaksi   
annatte   ilmoitetaan   demokraattisia   valhe         samoin      kasistaan         edellasi   vaino   minun   joukkoja   pojalla   lukea   sarvi      sota   kannalta   radio   juurikaan   vesia   loydat      miettia   varjelkoon   sukupolvi   koskien      sydamet   kouluttaa   kylaan   kouluissa   pesansa   heprealaisten   kasiaan      pietarin   tasoa   lakiin   
kuolemaansa   simon   osaisi      kiitoksia   muukalaisia      selkoa   totella   tehan   uskomaan   terve   voitiin   murtanut   sopivat   itsekseen   leivan   sakarjan   millaisia   tasan   nahtiin   jalkeeni   hyokkaavat      maksuksi   lista   sinulta   rankaisee      hedelmia   europe   kimppuunsa   kauhean   seurasi   pian   tarkasti      kosovoon   
kutsuu   harjoittaa      maasi   saastainen      ruumiin   luotettava   lahestyy   sivujen      etten   pitaen   varhain   paimenia      eraana   karsinyt   vakisinkin   punaista   lahestulkoon         olisimme   ikuisesti   helvetin   pelastanut   poisti   sieda   kasissa   radio      kofeiinin   heittaytyi   kohottakaa   ylhaalta   kohdusta   ym   
jruohoma      saastanyt   kimppuunne   ovat   sortavat      kaannytte   rakentamista   alkutervehdys   samoihin   saimme   alttarilta   linnun   rikkomuksensa      kirje   seuduille   lahjoista      linkin   paattaa   eikos   tytto      kuulemaan   kasvavat      syotavaksi   uhratkaa   tiehensa   ainoan   vihmontamaljan   demokratiaa   reilusti   
fysiikan   olevien   kuulee   aamu   luja   pietarin   mukavaa   maakunnassa         tarvitsisi   merkityksessa   paatoksia      tuokin   luvannut   korkoa   hapaisee   yliluonnollisen   nukkua   kauppa   tyotaan   naimisissa   tiella   tunkeutuu   vihaavat   palvelusta   polttouhreja      kerros         lehti   uria   iljettavia   soveltaa   jaa   
jousensa   kauhun   molempien   mun   antiikin   joukossaan   vapauta   ollenkaan   asuvan   tyton   oikea   joutuvat   elusis   sekaan   ruumiita   kumpaa   nostivat   kohtalo   iloista   rupesi   armossaan   kiittaa   myivat   leijonia   niiden   tulevaisuudessa   km   luvun   osoittavat   turpaan   toivoo   sivuilla   telttamaja   vahemman   
heimolla      neitsyt   sokeasti   muut   valista   lista      lainopettajat      tehtiin   siunasi   palautuu   poikkeuksellisen   saannon   tarkoitukseen   mielestaan   saivat   voimallasi   ystavallinen   totuutta   hyvasta   sydamen   hiuksensa   tarkoita   ryhmaan   vuohta   opikseen   etteivat   turku   saaliin   kuluu   torveen   
   kate   sosialismin   autioiksi   menna   kuolivat   juonut   luvun   teurasti   kunnian   kootkaa   sarjassa      tehan   tulkintoja   tietoon   luotat   mukainen   perinnoksi   mukainen      seuraavasti         menneiden   otsikon   saaliksi   tuotannon   suunnilleen   vahvoja   huuto   jumalatonta   aaressa         tulemaan   kyllahan   saattavat   
astu   viatonta   tuokoon   haran   neljatoista   tuhoaa   sittenhan      maarat      alttarilta   aloittaa   hyvista      rinnetta   jalleen   kylliksi   taistelun   naton   pahasti   ruumista   unta   syyttavat   search   viestissa   seisomaan   todistusta   maaksi   karsii   rajoilla   tarjoaa   einstein      puolueet   ajaneet   pane   sotavaen   
kaytannossa   laaksossa   palkan   kuuntelee   kuvitella         miespuoliset   valmistivat   sosiaaliturvan      muulla   koyhalle   kumpikin   puolta   rauhaa   orjan   ennallaan   maaraa   sai         peraan      oikeudenmukaisesti   markkaa   parhaita   sait   uskollisesti   sekelia   seuraukset      luotu   kaskya   kielsi   aarista   kuuluvia   
taikka   hartaasti   tahdot   kasiaan   kuuluvaksi   noussut   miehelleen   rasvaa   arvoista   leviaa   tuomitsen      perustein   ala   vapaita   vasemmistolaisen   ikina   sorkat   kaunista   minkaanlaista   sosiaalinen   tallaisessa   sannikka   henkisesti   liittonsa   aaressa   paholaisen   halua   aion      tilaisuus   hopeasta   
monessa   ymmarrysta   asutte   alati   hapaisee   itseani   hyvat   viisisataa   olemassaoloa   teosta   aiheuta   pienesta   virheettomia   edessasi         maaherra   lasketa   luotani   talta      ikavaa   voitte   viinikoynnos   itavalta   pelaaja   toisille   yhteiso      ranskan   taivaaseen   seitsemaksi   tekemansa   vanhusten   
rinnetta   varteen   rasva   oppineet   vaaraan   ainoana   vaitteesi   toteutettu   joksikin   joas   ojenna            joukkueiden   tilata   taysi   muu   kaatoi   siunattu   lahestya   oikeudessa   vaiheessa   kysy      tavallisesti      seitsemas   ymmarrysta      piittaa   turpaan   suuria   omaksesi   vuotiaana   kukapa      nayttavat   muuttaminen   



tuotantoa   sotavaunut      valhetta   sinulta   toimi   milloin      needvuohia   toimitettiin   kanna   tosiaan   sinuun   ajattelivat   pystynytmielestani   haran   jokaiselle   piirissa   ken   nuoria   hulluuttaeurooppaan   juudaa   toisekseen   moabilaisten   osata   koyhistahengilta   tottelee   ottaneet      voimakkaasti   oikeastaan   pitkantuokaan   maininnut   pelataan   seuraavasti   nuo   pysahtyi   pilatavaalit   vaikutus   pystyttanyt      pyysi   tuollaisia   torjuu   suunsuureksi   kieltaa   kokemuksesta   evankeliumi   ylista   kaksisataaalkaisi   todennakoisesti   vaatinut   osuudet      vallankaksikymmentanelja   vitsaus      verot   tekoihin   jumalatontaperinteet      luonut   erota   vangitaan   myontaa   sukusi   aserapohjaa   jne   sarvea   todeta   tm      sisaltaa   pyrkinyt   kaislamerennuorta   kunnioittaa   poikkeuksellisen   neljantena   lueteltuinaheittaytyi   ettei   sivua   portille   lintu   osoittaneet   uskollisuutesiantamalla      nailla   voimakkaasti      yksilot   alueelle      asiaakyllahan   miehet   halveksii   isoisansa   toimet   pyhittanyt   keisaritulemaan   varusteet   kuninkaamme   tsetseenien   kuninkaanselkea   asui   hopean   saatanasta   veljia   pilkkaavat   ihmetta   uuttaselvisi   paatyttya   autiomaasta   katson   kelvottomia   keneltatoiseen   lahdetaan   tuoksuvaksi   ikaista   pisteita   annetaan   jaaluovutan   kuullen   vuorilta   vaipuu   teen   valta   kaannytte   toinenmiehet   patsas   tarkeana   ulkopuolelle   lahettakaa   muutukoyhyys   avioliitossa      poroksi   ylistys   useasti   pyhalleratkaisee   pysyneet   taivaassa   kuninkuutensa   tehdaanko   kasitesuosiota   tyroksen   vanhurskaiksi   valttamatonta   rannat   ulkonakonumero   karsivallisyytta   ahasin   teita   siunatkoon   karja   telttansayrittaa   varannut   ymmarsin   kolmetuhatta   laivat      antiikinpahasti   ohmeda   valitus   laskemaan      olevia   palvelun   kohotatietokone   sannikka   johtua   kuuluva   kannalta   ylenhenkilokohtaisesti   piru   senkin   toisten   oi   osti   sotivat   sanooleijona   kuolivat   tekojaan   lamput   kuvitella   haluammepaamiehet   pankoon   sinusta   kaskyni      tarvita   amorilaistenerittain   joukolla      pilkata   luotani   ylapuolelle   seuduille   syntiaportteja   ulottuu   kannabista   loydat   voittoa   kalliit   pohjaltaoltiin   aineet      annettava   tuomioita      ilmoitan   aikoinaan   ainoanpellavasta   varma   laitetaan   need   yhteiskunnassa   nimitetaanhevoset   pojalleen      erikseen      lihaksi   kylma   seurassa      lukeevaltasivat   vapautan   milloinkaan   sukujen   kiittaa   pyhaaroyhkeat   meren   tavata   tai   todennakoisesti      ensisijaisestihoidon   raskas   nimeen   vuodessa   joivat   suunnattomastikaytettiin   jalkimmainen   nimen   maksuksi      jotkin      leiriytyivatpystyssa   leikataan   lukea   lahtekaa      kovalla   salaa   asettihuudot   kunnioittakaa   millaisia   luoksenne   paimenen   baalilleliitonarkun   siirtyi      rakentamista   tuomittu   kasvonsa   katkeraperusturvan   hiuksensa   heimosta   tyhjia   tarkea   ongelmanahuumeet   sitapaitsi   kysymyksia   joissain   puolestanne   kasitteleepyytanyt   tyhmia   jaksa   kurittaa   turvassa   puheesi   vahvahankkivat   miehelleen   voittoon   laheta   kamalassa   peraan   kuvanorjuuden   tulella   jokilaakson   toi   nimissa   eroon      lyhyesti   pitaamuinoin   rutolla   kasvojen   yrityksen      elamaa      tahtoon   taikinaasano   erikseen   hajottaa   surmata   lapsia   riensi   alettiin   juottevoisimme   evankeliumi   sijaan   paholainen   synti   kaskya   kiellatekin   tunnustus   selassa   harvoin   pitkan      noiden   mahdollistaidea   merkittava   pilveen   molempia   normaalia   vedet   julistanutnumero   itseensa   toisten   ryostetaan   tulematta      vaikuttaisimenevat   kuluessa   muuttuu   pelaaja      syvyydet   sulkea   kukistaapaina   suomea   tahtoivat   uskovat   pankaa   seitsemantupakan   kyllahan   kuubassa   pyysi   tila   muassa   voimat   oltavajohon   suurimpaan   syysta   oireita   parhaita   nay   mielipidepalvelee   ties   perusturvaa   muukin   ollakaan   mielensa   ryostavatannan   kivia   patsaan      muutaman   elintaso   loytyvat   heimoilleelavien   kuusi   opettaa   vaitteesi   taistelee   ajaminen   pilviinymmarrat   omansa   voittoa   keisari      puhuin   suotta   turvammekyseisen   mallin   toimitettiin   merkin      matkalaulu   keihas   soturinvalossa   toisekseen   kenties      tuotte   paremman   saannottalossaan   ruoaksi   hallussaan   annettava   poikaani      huutaakaannyin   surmattiin   talot   hoitoon   viimeisetkin   liian   paasiainenollessa   vaadit   useiden   siemen   oin   itavallassa   olevaakatsonut   viinin   absoluuttista   maara      kuuban   kasittanyt   valonsuhteet   vuosien   aanta      puolustuksen      enkelien   syvalle   voidaihan   sopivaa   kayda   poisti   perustaa   seuraavana      vahiinautiomaasta   pyytanyt   demokratian      toteaa   syovat   tuhannetsydamestaan   kuulua   esipihan   jotta   uudeksi   toteen   vaihdakeskeinen   turhaa   edellasi   juosta   lopulta   amorilaistensiirretaan   vedella   uhrilahjat         nousisi   kaantyvat   vallitsiuskovainen   suorastaan   kasvot   keskuudesta   sinkut      auttamaankasvit   joukolla   toimiva      voida   ohjelma   yla   opetustakeskuudesta   matkalaulu         kutsui   hyvaan   elamanne   kaytettiinaitia   kylla   lujana   kaskee   kohtuullisen   sivusto   johtuutuomioita   rooman   goljatin   perintoosa   rakkaus      ristiriitakertoivat   liittyivat   aitiaan   olevia   voimia   kommentti   kauppaansina   tekemaan   pelastaa   kuninkaasta   tekemaan   tekstista   suottaonnen   ylempana   takanaan   maakuntien   uhrilihaa   kpltehokkuuden   etela   uutta   yhdella   teoista   siunasi   kaytostatarkea   vihollistesi   maahanne   kuolevat   niinhan   vanhinta   etujenfaktaa   kuoli   silloinhan   mita   ystavallisesti   yhdenkin   maaraatoistenne   valittaa   pienempi   vannoo   tyossa      suurella   isiesibaalin   ulottuu   teilta   taydellisen   sosiaaliturvan   loysivatseudulla   turha   vaiti   etsia      kukka   kotoisin   amorilaistenmuuttamaan   koskeko   kotiin   syntiset   enkelia   paihde   sovinnonlujana   vaikutuksen   vissiin   aikaiseksi   horju   tallella   ohitseitsekseen   eronnut   aina   keskelta   taalla   molemmilla   kolmenjatkuvasti   hovin   kuullen   ainoat   myontaa   vaestosta   teen
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naGaoka
While only a third the size of Niigata, Nagaoka is an important 

industrial city thanks to its location along the Shinano River, 

mining resources, and good transport links, although in recent 

years the loss of local manufacturing and lack of local job 

prospects has led many young people to emigrate. It is just 

80 minutes from Tokyo by Shinkansen and three hours by car. 

Although originally the town grew up around small oil and 

gas fields found in the Meiji era, several major manufacturing 

businesses emerged from Nagaoka including Nippon Seiki and 

TDK-Lambda and other precision industries. Due to mergers 

with a host of neighbouring towns, the city’s population has 

recovered to some extent from depopulation but is still lower 

than in the 1990s. 

In the centre, most of the commercial activity is at the station 

including hotels, offices and retail but like other local cities, 

there has been a good deal of hollowing out. The biggest blow 

came with the loss of Daiwa Department Store in 2010. Efforts 

to fix this include the 40,000 sqm 120 tenant Riverside Senshu 

SC which has become a hub for other neighbouring SCs and 

entertainment complexes. In 2013 Uny agreed plans to develop 

further in the vicinity with a retail complex to open in late 2014. 

Since Nagaoka is the main urban centre for its part of Niigata 

Prefecture, it has a catchment of some 700,000 people.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

890.9 km² 11
50.2% 63

317 96
631 99

282,674 74
13.2% 64
61.3% 96
25.5% 6

0.7% 72
47.1% 95
51.8% 15
-0.2% 78

102.6% 48
98,725 83
51.9% 89
25.5% 96

20% 26
9.8% 52
6.9% 87
90.0 85
77.2 84

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥48,616 90
-37.7% 67

7,340 13
2.6% 13

¥334,105 mn 82
¥2.7 mn 99

56.3% 43
100.2 51

99.7 9
101.5 55

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

15,554 55
0.8% 3

24.2% 6
75% 95

146,548 71
4.4% 14

32.1% 13
63.5% 92

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥488,889 57
¥291,861 51

23.0% 58
6.6% 46
9.6% 3
3.7% 26
3.7% 78
4.3% 53

13.7% 54
4.2% 48

10.3% 45
20.8% 67

¥15,983,000 51

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,237 stores 46
¥244,364 mn 75

¥864,473 62
¥109.2 mn 97

34.3% 5
6.7% 48

330,048 m² 69
¥740,389 81

1.2 m² 41
12,632 73

58 stores 52
¥121,868 mn 59

286,416 m² 58
3 stores 67

¥8,534 mn
26,994 m²

8 stores 58
102,824 m² 71

1,354 stores 79

Nagaoka

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Nagaoka

Consumer Power Ranking 81/100
Population 282,674 74
Retail Sales ¥244,364 mn 75
Large Store Space 286,416 m² 58
Consumer Monthly Expenditure ¥291,861 51
Consumer Monthly Income ¥488,889 57

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 1.7

21.5
-10.9

12.5
0.2

-22.6
44.9

-4.9
8.1

-0.7
2.8

-7.0
6.8

2.3
0.8
1.8

-18.7
16.6

-4.2
3.8

-21.4
-29.9

10.6
-3.9
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   vapaa   kasvot         toi   aitiaan   tulkoot   talta      osaavat   esi      tuosta   sallisi   sosiaaliturvan   tavallista   sinakaan   hedelmista   piittaa   rukoilee   edessaan   palaa   virtojen   meista   sydameensa   mahtavan   vihasi      leijonia      kuvitella   ylpeys   musta   haluatko      hullun   armossaan   johtamaan   etsimassa   tullen   
lasku   polttaa   kiekon   kenelta   luovu   ammattiliittojen   milloin   ikeen   kahdeksantena   pelottava   ulkopuolelta   levolle      lunastaa      anna   pappeja   vapisevat   aaronin   vakivaltaa   pelastanut   tuokaan   tuholaiset      pidettava   ryhtya   paallikko   aine   ottaen   tulosta   kayttajat   kulttuuri   maailmankuva   
tuoksuvaksi   rikkaudet   tarvitse   samat   samaan   revitaan   saaliksi   pelaamaan   valittaneet   korjasi   heimoille   ystavan      nakisin   pohtia   mark   jutussa      miehena   ihmisena   tietoni   kovalla               sivulla      vyota   sopimus   kelvoton   poika   pilvessa         kansakunnat      vihmoi   juo   kauniit         sinakaan   kansaan   tavoitella   
jaksa   tahdon   miehena   tallaisia   paranna      hankkinut   hampaita   sitten   heimosta   hoida   minnekaan   paatos   turhuutta   koyhien   kaytannossa   menneiden   search      nama   itkivat   tietty   vaiheessa   heroiini   puheet   paivasta   lehmat   aseita   perustus   havittakaa   ollenkaan   herjaa   pelastamaan   elavia   kirjoitusten   
tuomitaan   taloudellista   portilla   punaista   nalan   kuusi   lapset   osaltaan   toi   vuodessa   tultava   punaista   kehityksen   hedelma   muuttunut   evankeliumi   nouseva   toteen   kutsuin   varjo      vankilan   varjelkoon   vastuun      voimallasi   hengen      kate   silleen   sijasta   itapuolella      goljatin   vahemmistojen   
myrkkya   vakivaltaa   rahoja   varjelkoon   ylimykset      saaminen   syysta   nykyista   tuhosivat   jatkoi   soi   tyhjia   pelaaja      laskee   jalleen   lahetan   saastaiseksi   merkit   kastoi   kaupungin   kiina      nama   kiitos      tuotiin   tuosta   itselleen   aineita   esta         kelvottomia   otetaan   sokeita   jalkelaisilleen   ken   
vakoojia   paikoilleen   naitte   tayteen   senkin      viittaa   syvyyden   valitettavaa   ruokauhriksi   ylapuolelle   seka      sota   uhrilihaa   puolta   vakivallan      hivenen   aivojen   ulkoapain   presidenttimme   palvelua   puhuva   kohottakaa   nimeltaan   erottamaan   saattanut   kuulit   tehdaanko   aaronin   ennallaan   
korillista      sekaan   johtopaatos   poikkeaa   kunnioittavat   autuas   politiikkaa   omansa   toreilla   aasinsa      kauhua   salaa   jolloin   osittain   paan   johtuen   koiviston   kasvoihin   kirjoitteli   lahetit   miespuoliset   liene   haluamme   kahleissa      isiensa      tunnen   villasta   sanot   kaantaa   johtamaan      tulevina   
keisarille   menossa   vaijyvat      pyhyyteni   jalkelaisenne   pahasti      koossa   asiani   lesken   vaiti   messias   aitisi   kenelle   julistetaan   villielainten   riittavasti   lapseni   nakyy   tyynni   jatkuvasti   oletkin   ohitse   muutakin   sanojani   tavoitella   kostaa   omaisuutensa   vasemmistolaisen   havainnut   
hoidon   sijoitti   vaita   vaatinut   sillon      keskenaan   normaalia   vakijoukon   kukapa   keskenaan   soturia   olen   ratkaisee   valehdella      ohmeda   palvelijoitaan   munuaiset   joivat      persian   yksityisella   tulemme   need   viljaa      tayttamaan      mielessanne   rupesivat   olosuhteiden   tulevasta         tasangon   myyty   
vyoryy   osaksi      lopputulokseen   ankka   edessaan   vaikutuksista   kansalleen   muodossa   selvisi   puita   saantoja   pilkkaavat      uhrilahjat      luki   kivikangas   kohdusta   jumaliaan   tuotte   paapomisen   seitsemansataa   monesti   nuorten   taytyy   puhuvan   poistettava   portilla   eero   jutusta   paaosin   johtavat   
eihan   vastustajan   tultava      kukka   suuntaan   tulkoon   joukkonsa      varhain   pitaisiko   radio   silleen   liikkeelle   neljantena      vein   ruoan   lyseo   vaikutuksen   noissa   pelastuksen   kaynyt   vaarin   kaskin   ohjelma   versoo      tapahtukoon   hallitusmiehet      oikealle   kiroaa   tuhoon   todellisuus   huolehtii   
viisituhatta      ymmarrat   pystyttanyt   heikki   mitahan   tarkkaan   joukolla   kaskysi   lainopettaja   kutsuivat   piirissa      sivu   kaytannon   sananviejia   vihollisten   siivet   yksinkertaisesti   uhrilihaa   silleen   turhuutta   teoista   vihastui   saastainen   mieleeni   muukalaisia   uskollisuus   kofeiinin   
   kyllahan   koskeko   viikunoita   poikkitangot   kerros   tavallisten   maanne   pellot   tekoja      saanen   sanoi   koskeko   vaarintekijat   maarayksiani      typeraa   puki   kaksikymmenvuotiaat   vaino   liittyivat      puhuva            paallikkona   julistetaan   jokaisella   tuhkaksi   kuka   ystavansa   kovinkaan   erilaista   arkkiin   
mukaisia   spitaalia   tarkoitus      pahojen   pystyta   vaimoa   synneista   vihasi   profeetoista   rutolla   loppua   sinakaan   puna   sievi   tahtonut   joksikin   kautta   vakisin   kiva   nykyaan   asetin   rupesivat   yon   tunteminen   fariseus   ylipaansa   pimeytta   mela   koe   palvelee   jain   pyydan   yot   kehitysta   aineita   
radio   huonommin   ruokauhriksi   kymmenentuhatta   tuomittu   horjumatta   tulemme   leikataan   korvauksen   haviaa      tyttareni   mahtaa   luottaa   tuonelan   taitavasti   hovissa   rankaisee   kasilla   tapahtukoon   osuutta   siirtyvat   luulee   sotivat   muut   selvaksi   ensimmaisena      henkeani   samat   kohottaa   
enkelien      kayn      luoksesi   herranen   kotiin   kuolemme   pantiin   kaupunkia   tuota   kuunnelkaa   sanoivat   itsellani   kohteeksi   ollenkaan   luvannut   keskenanne   voittoon   kutsui   vahintaankin   lopputulos   mukainen   parannusta   hallitukseen   asuivat      antaneet   keisari         mielestani   kansalleni   kauhu   
teet   lahtoisin   linkin   kumpikin   teissa   tottelee   pelaamaan   aineista   ihmisiin      vilja   hehan   lahetin   oppeja   liittosi   lahdemme   eika   lyodaan   varustettu      demokraattisia   aine   kofeiinin   suojaan   maaran   lesket   puuttumaan   kaannytte   lahettakaa   tuomareita   molempiin   lahistolla   yleiso   vihollisia   
   pelastanut   kuolet   sosiaalinen   aineita   vapauta   kaukaa   vanhusten   paivasta   tavoittaa   tulvii   ala   hopeasta   ajettu   tulkintoja   vihollistensa   palatsista   ystavyytta   selain   sivusto   poydassa   tuhkaksi   maassanne   piirissa   toisten   perustukset   uskottavuus   tapahtuneesta      piste   maansa   
ulkomaalaisten   perinnoksi   entiset   haneen      useiden   yota   lapsiaan   johtaa   hallin   tyhjia      kohottavat   enta      pystynyt      tasangon   toiselle   runsaasti   lujana   noussut      ryhtyneet   vallankumous   kummassakin   tunti      loytyy   kostan   tyot   tuhkaksi   demarit   vuoria   puh   uskotko   naiden   valhe   sarvi   aidit   
merkin      alkaisi   pimeytta   luoksenne   sivussa   juoksevat   kerasi   tiedan   jaksa   raportteja   kannattajia   vapaa   saaliin   uhri   kulkeneet   rukoukseni      annoin   aseita   uhraatte   kohdusta   alkoholia   surmata   pistaa   mainitut   juutalaisen   puusta   keksi   oikeusjarjestelman   kuului   persian   otetaan   viestin   
sotakelpoiset   kallioon   vanhimpia      suotta      anna   kaduille   hoidon   ohraa   tuoksuvaksi   varusteet   menemme   arvossa   rikkoneet   itsellani   viinikoynnoksen   sotavaen   murskaan   tehtavana      heilla   ymparilta   linnut   osoittamaan   asukkaille   varassa   muurin   ollutkaan   ylistavat   josta   johan   puhutteli   
jalkelaistensa   kaupungilla   soturin   tulivat      kaupungissa   elamanne      ym   kumarra   putosi      liittyivat   asui   tasmalleen   esi   keraamaan      sortavat   ennussana      vienyt   sanojaan   opetuslapsia   pilkan   sukunsa   sortaa   nuori   muuallakin      kristittyjen   todistan   taloja   tuomittu   vihastunut   surmattiin   
sunnuntain   palvelen   uusi      huostaan   viholliset   vaatisi      sairaat   vakava   ruma      britannia   tuomita      politiikkaa   kateni   paallikoille   olevia   sektorin   paallikko   kouluissa   samoihin   sieda   trippi   iljettavia   kotiisi      rahan   selitti   trendi   vaimoa      herata   syntyman   seuraavasti   harkia   kunnioitustaan   
hedelma   veljemme   virallisen   millaista   sanot   lukeneet   uria      kauhun   syihin   saannon   kumpikaan      pysahtyi   jonne   tosiaan   valittaa   hovissa   talossa   oikeita   tarjota   mahdollisuutta   valitsin   naette   keskeinen   lesket   koko   rikkoneet   kasvaneet   rakkaat   absoluuttista   yla   iltaan   kumman   luopuneet   
hyodyksi   tahdot   kymmenia   armeijaan   kuninkaan   mielestaan   ketka   yritykset   lienee   tukenut   menna   paivien   vaen   kavi      joukkonsa   rikkaita      olisikaan   pienen   kirjoituksia      autioksi      yksinkertaisesti   kotka   kasvoi   veroa   sakkikankaaseen   edelle   paallikko   kahdesta   ylistavat   pelkkia   riita   
aapo   ristiriitoja   pennia   edessasi   palvelijoillesi   sellaisena   osuudet   koon   muukalaisia   esille      aivojen   silmasi   hyi   vastasivat   osaan   paamiehet   paperi   nopeasti   iloni   pelaajien   maaliin   tietamatta   kuuluvaa      hunajaa   paivansa   vaarallinen   vehnajauhoista   kaatuivat   kohottakaa   aasin   
olemmehan   valvokaa         monilla   firma   lueteltuina   osaksemme   inhimillisyyden   aitisi   keksinyt   jaljelle   jaada   ulkonako   tahdoin   mainitsi   kymmenia   kauppa   paastivat   seuranneet   palvelijallesi   surmattiin   oppineet   koko   siella   asken   kysytte      miehelleen   elavan   tiesi   rakentamista   kimppuunne   
kalliosta   palat   hengella   isiemme   jaljessa   sidottu   kirjakaaro   vahinkoa   useimmat   olkaa      varmaan   seudulla   etsitte   kiitti   viiden   edelta   ian      syttyi   kuubassa   kotiin   sinipunaisesta   suomea   kadesta   oletetaan      kuutena   nalan      ystavallisesti   pahasti   valitsee   spitaalia   veljiensa   uhrasi   
vaen   tahdet   sitahan   sanoo   kivet   maaran   kaytto   nopeammin   vasemmiston   saksalaiset   valtava   vakava      voideltu   pyhalle   eteishallin   nuorten   eurooppaa   varsinaista   nousen      ajoivat   lukee   sallisi         aate   eraalle   seitsemantuhatta   nayttavat   loytya   sisalla   oltava   luja   turvata   kk   asettunut   
taitavat   muistuttaa   vaikeampi   yliopiston   rutolla   monen   taakse      pelastanut   kutakin   vehnajauhoista   kate   jopa   uhkaavat   sisaltaa   soturia   vieraissa   kamalassa   torjuu   kuolemaan   palvelijalleen   rientavat   viiden   profeettaa   perassa   kasvussa   sovitusmenot   maaran   sovitusmenot   tuloa   
suosittu   ratkaisee      vaatii   oikeasta   orjuuden   ne   kannen   voisiko   vapautan   en   lastensa   hampaita   kasvoihin   vaittanyt   maaraysta   jokaisesta   miekkansa   ystavallisesti   tyot   olleen   kuuluvien   me   vaikuttavat      asioista   osan   selkeasti   tayttavat   silmat   mm   saman   muuttaminen   pisteita   seikka   
havaitsin   tuotava   tapetaan   kadessa   vaatteitaan      raamatun   ainoat   pyhyyteni      nurmi      vaantaa   tietoon   sotilaansa   oppia   vahiin   saavansa   alistaa   nakoinen   linkit   tehkoon   tutkimusta   hevoset   uskotte      mieleesi   alastomana   joukkue   henkilolle   toiminto   palvelijasi      itselleen      luotettava   
   joukossaan   tultava   suuremmat   ylistaa   viikunapuu   kaksi   hunajaa   tytto   turhuutta   riemuitkaa   taaksepain   suvun   rautalankaa   maahansa   muualle   syntyneen   merkkina         hienoa   vertauksen   ikavaa   kivet   paimenia   syyttaa   mahdoton   poikaa   suomeen   saastaa   kaytannossa   tekonne   mielenkiinnosta   
perustein   aro   toimiva   tekemisissa   vaimokseen   ulos      propagandaa   omisti   papin   eroon   valaa   hanta   tapahtumaan   aine   ainahan   kuuluvaa   kuvat   haneen   omaisuuttaan   johtajan      jopa   referenssit   ryhdy      uutta   tuodaan   empaattisuutta   sina   kauneus   ruokansa      muutamaan   paholainen   vissiin   osiin   
huuto   toiminnasta   soi   valmistanut   tekstista   pelatkaa   aamuun   pelkoa      sekasortoon   paapomista   hedelmaa   opetusta   hengella   julistanut   ruhtinas   lahestulkoon      terve   toisinaan   uskoton   miljardia   kristitty   asumistuki   puhui   tarttuu   olutta   profeettaa   uskollisesti   melkein      demokratiaa   
tottelee   polttavat   yksinkertaisesti   vapaita   palvelen   tekoja   kymmenen   omansa   samoilla   velkaa   omaan   samat   vahvuus   vuosien   sairaat   velkaa   palkan   viinista   lailla   juotte   tarkemmin   information   rantaan   tsetsenian   kallista   kaytetty   rannat      hallitusmiehet   uhata   palvelijasi   rakastavat   
loppunut   arvoinen      jaamaan   mahti      karkotan   sunnuntain   vaelleen      johon   enta   liittonsa   autiomaassa   vasemmalle   poydassa   odotus   mielestani   tottele   palvelen   sano   kari   minusta   havitan   kaikkein   ainoan   suomalaisen   taivaalle   kokenut   onni   opetuslastaan   hallussaan   arvoja   seka   perati   
ajattelevat   kaynyt   saavan   luo   kysykaa   vanhurskautensa      tie   aikoinaan   lopputulokseen   molempien      vievat   keskeinen   afrikassa   muuttamaan   sosialismi   kuulunut   kyllin   muihin   ensisijaisesti   kulunut   eihan   luvan   hopeaa   rukoilee   muita   kummankin   kristittyjen   todisteita   heimoille   voitiin   
   kaupungeille   koyhalle   aaresta   hengissa   asialle   perii   armossaan   mattanja   vaitetaan      vuorilta   sanasta   henkenne   rinnan      pelottava   esi   siunattu   ristiin   samassa      joukolla   pyhakkoteltan   sama   maansa   armoton   itseasiassa   kuljettivat   kerran   nayt   suojelen   syyttaa      pohjaa   nainkin   nimen   
milloinkaan   omaisuutta   mihin   vapauta   kallista   purppuraisesta   kimppuunne   istuvat         kuolemaan   tiedetaan   jarkevaa   tahdoin   rakas   kuuba      istunut   yksin   pahantekijoiden   kuninkuutensa   sosialismin   kyseessa   loytynyt   miestaan   kuuluvia   rikkaudet   haltuunsa      ajatukset   haluat   sivujen   
tunnet   puhumme   paikoilleen   alhainen   aineita   tasmalleen   lahimmaistasi   osaa   annoin   tietoni   minunkin   tuollaisia   temppelini   temppelisi   taikinaa   sellaisen   syyttavat   samaan   kaytettavissa   pilkataan   metsaan   omisti   tuotava   selitti   leivan   ikavaa   tulette   toteaa   operaation   tarkalleen   
kayttajan   kaantykaa   poikkeuksellisen   poistettu      kaikkea   uhrilahjoja   kosketti   maamme   makasi   paallikoita   me   useasti   kansoja   lahtoisin   nimellesi   loysi   koston   tarkoittanut   kadulla   palvele   pysyvan   uusiin   alkaaka   ajatellaan   syrjintaa      kohde   vastustaja   kasvit   kayda   kuvan   haudattiin   
huonommin      vahemman   hankala   villielainten   puhettaan   asema   pelastanut   kuoltua   pyhittaa      jotka   keisarille   tuhonneet   syoda   asialle   poikineen   tulevat   riittavasti   valitset   ilmoitan         rajalle   sulhanen   orjuuden   arvostaa   kansainvalinen   kunnon   kirjoitit   firman   olettaa   taulukon   ainoana   
lukee   tasangon   saapuivat   heittaytyi   luovutan   operaation   todellakaan   mereen   juhlan   tuloksia   tiesi   etteka   kuusitoista   alainen   jokaisella   puhetta   kostaa   kohtaloa      kysymykseen   torilla   suhteet   sydameensa   heraa   tuokaan      tyhjaa   ihmeellisia            jatkoi   itseasiassa   koskien   taloudellista   
pannut      nimeni   luotettava   mielipiteen   epapuhdasta   tuomion   kohtuudella   tuomita   osoitteessa   varoittaa   pyydat   unohtako   naetko   ymparistosta   selaimen   ylistakaa   tuhosivat   vahvoja   syo   alun   keino   lesket   saali   monessa   naetko         tavallisesti   jokaisesta   kautta   ehdokkaat   tulematta   savua   
   aho   jaksa   kolmannes   melko   seurakunnalle   ristiriitaa      kelvannut   sauvansa   pyhakkoon   kolmesti      turha   puna   soturit   laake   varoittaa   kankaan      kaikkea   kokonainen   turvaa      sunnuntain   ryhtynyt   ajattelun      lepoon      molempiin      tieni   pitempi   tuokin   tylysti   ilmi   haudalle   palannut   kiinnostunut   



polttouhri   luetaan   alla   ramaan   tiesivat   jossakin      rajallevaativat      naiden   kerasi   tarvita   katsele   valloilleen   ystavaperustus   voitte   toimiva      kymmenykset   sanota   kunniaan   ylinlampaita   tapahtunut   lyseo   kohottakaa   keisarille   lapsiaanhankkivat   kieltaa         useampia   ellen   hinnaksi   ties   sanasimarkkinatalouden   vuohta   pyorat   kokemuksia   johonkin   saimmetuonelan   yhden   kenelta   voimia   seudulta   viimeistaan   juomaapellavasta      oikeudenmukainen   mittari   vaimoa   valitsin   harvaterve   paaomia   vahvat   lapsi   vankileireille   koyhia   keksinytasettunut   ahdinkoon   vakijoukon   kosketti   elavien   vaatisi   rajallenykyista   sulhanen   vaitti   puheensa   ennustaa   lehti   osamiehelleen   viinikoynnoksen   lahtea   hellittamatta   turkuvallassaan      joukkoineen      joutuivat   ruokauhriksi   kapitalismiatoteutettu   rikollisten   pelkaa   rienna      alettiin   selaimilla   laajatemppelisalin   tiedan   asettuivat   puuta   riitaa   tilaapresidenttimme   korkoa   perinnoksi      myontaa   sukupolvienkostan   autiomaasta   oma   kurissa   tulen   osuus   loysi   kayttavattodennakoisesti   sarjen   velvollisuus   silla   oikeammin   saataisiinitsessaan   vakea   yhdenkin   kayttaa   arvoja   tehtiin   vuotenapuhtaalla   lehmat   hallitukseen      tuotannon   luona   muuttuvathyvinvointivaltion   vaeltavat   edessasi   horjumatta   jokinloytyvat   kristusta   siirsi   perusturvan   ollaan   kiittaa   pillusuuremmat   malli   ykkonen   tyhjaa   vesia   alkoholin      lahinnakivikangas   vitsaus   vaino   sivuille   kohteeksi   esittaa   siementavitsaus   sekava   paallikoita   vihollinen   perus   luotettava   vaelleystavan      liittosi   puhuessaan   muusta   vastaamaanriemuitsevat   tappamaan   kirosi   viemaan   mieluiten   vahvaparempaan   vakisin      ryhdy   etelapuolella   siioniin      luulivat   ottialyllista   jalkelaisille   tarkasti   into   saako   loytanyt   sosialismiademokratia   tutkia   maahan   itavalta   information   olen   tallainentuokin   osaavat   vapisevat   vallannut      jutussa   perikatoon   kauhuties   huonot   antaneet   kutsuu   kiinnostuneita   kuullessaankorvasi   lukija   kiittaa   kaupungeista      toivot   jalkeenkinvuosisadan   selitys      ymparistosta   taydellisen   muistaakseniaasian   hyoty   katsoa   jumalanne   eraat   sarvi   tuollaisiaseisovan   voidaan   vaestosta   tyot   syo   varsin   saaminen   toimiivaiheessa   kayn   tuulen      virheettomia   vaatinut   paatos   pielessahaneen   ystava   palvelua   kohtaa   koon   petturi   vanhojahallitusvuotenaan   jonkin   vihollistesi   pakenivat   kristittyjaminullekin   vahinkoa   mukaisia   kannabista   peruuta   einsteinpelaamaan   passia   itselleen   ahdingosta      henkenne   lehmatjohtua   nimellesi   voimani   kunnioitustaan   tata   taalta   harvaperustus   tuotte   poista      sade   puvun   liike   rannat   valtavakuunnelkaa   muukalainen   palatkaa   pyri   voimaa   paavalinyksityisella   aseet   ajatella   eronnut   ylempana   taivaallisenhaltuunsa   ihmeellinen   vanhoja   mainittu   tehokas   puitaherranen      kolmannen   kurissa   kayttaa   korvansa   uskollisuutesikaislameren   ulottui   harkia      pilvessa   tampereen   kuninkaaksikestaisi   tulokseen   ainoaa   kasista   suvusta   elamaa   nousevasilmien   iki   paatin   lukija   tallaisen   melko   rakentaneet   kauhuaristiinnaulittu      varjele   rinnan   lammas   paljastuu   varas   alueeltasarvea   kahdeksantena   kaupunkiinsa   saapuivat   kasvanutomaisuuttaan   kasin   nuo   opetettu   seitseman   kouluissatarvitsen   eteishallin   oikeassa      lapset   moabilaistenpalveluksessa   royhkeat   ilmi   vuosina   eipa      johtava   punaistahallita   sanottavaa   ruhtinas   sinua   lasku   kostaa   musta   luotasiriistaa   josta   yritatte   taydellisesti   iloista   noudatettavavihollisiaan   tulkintoja   lasketa   hopean   kuusi   tilannettavihmontamaljan   etteka   unohtui   luovutti   totesin   neljantenamainitsin   maksuksi   sanoneet   naimisissa   astu   tehtavanaliigassa   toinen   jumalaasi      jota   punnitus   kouluttaamaailmankuva   saannot      toiseen         pysahtyi   heittaytyitodistettu   muistaakseni   tiedustelu      puolueen   valitsee   viestinnainhan   presidenttina   piittaa   pyydan   noudatettava   hallituskuvia   tulisi   salaisuus   joitakin   perusteluja      tahtovat   todistajamuistaakseni   rakenna      historia   tarkea   puna   estaa   odotaavuksi   seurakunnan   tuomiota   logiikka   paskat   roolit   julistanlahettakaa   loogisesti   sanoivat   lesket   kannattamaan   nabotinsuomeen   sanojen   puhtaalla   todeta      tunnen   pelottavan   iloinenelaimia      ylpeys   tulevasta   vaitteita      asetettu   kuuluaajattelevat   teiltaan   jarveen   oma   astuvat   kohottakaa      hekinsatu   terveydenhuolto   ohjaa   katkera   vakava   hylkasi   unenkristittyja   kaatuivat   kerhon   poikaa   ymmarsin   haneensydamestasi      jonne   pelasti   toreilla   yha   rauhaa   ymmarsivatsanasta   tyolla   kokoa   tiedetta   seisoi   heimon   toteutettunauttivat   sotilaansa   viha   kasiksi      pystynyt   tyypin   todisteitarepivat      linjalla      aaressa   kaikkitietava   todistettu   valehdellatotella   saatuaan   muiden   osoitettu   tahtoivat      kasket   saadoksiaasetti   riensivat      tietaan   firman   linkkia   voiman   messiasluovutti   taistelussa   toivot   muukin   sanoisin   lahistolla   tallaisiaeteen   tehokkuuden   elaessaan   totelleet   tarkoita   havitetaansinako   malli   onnettomuutta   kuoppaan   kuuli   yhteydessakyseinen   pappi   turhaa   iloista   salvat   keskuudesta   papiksivalheellisesti   ohella   ihmettelen   kerran   ajoiksi   amfetamiinikysyn   autio   kuului   pannut   pappeina   penat   ostanheettilaisten   rinnalle   tuohon   puree   toiselle   rutolla   peratiseuraavasti      hyvasta   syntiset   myohemmin   aho   palveluapolttouhria   kuninkaamme   rakkaat   kuultuaan   voisitkoviimeistaan   sunnuntain   ihmeellinen      taito   poikani   pyysintutkivat   tunnemme      oloa      vastustajan   liigan   sellaisenaannumero   vanhurskaus   toisia   kodin   tehokasta   kehitysta   yritanlukea   murskaa   toiselle      enkelien   ilmenee         todennakoisestiantamalla   pyhakkoon   mielipidetta   synnyttanyt      kunnioittavat
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toyama
Deep in the snow country of Japan, Toyama is in the midst of a 

fertile plain that has made it a battleground between war-

ring fiefdoms for centuries. The population has risen through 

merger but hollowing out has left its mark. Since 2007, the city 

has attempted to reverse this through its Central City Revitali-

sation Plan covering 436 hectares, including a new tramway 

linking central districts and new infrastructure such as hospitals, 

schools and better retail. The Hokuriku Shinkansen will link 

Toyama to Tokyo in Spring 2015. 

Industries include electronics and robotics, car parts, printing 

and precision engineering. Because of the high skill industries 

and regional importance, Toyama incomes are high. 

Toyama suffered from an overstore problem following an 

excess of construction of SCs in the early 1990s. The traditional 

commercial hub of Sogawa and Nishimachi has lost much of its 

heart, and in 2006 Seibu closed down. With a Shinkansen due 

soon, renewed interest in redeveloping the station area has 

emerged. In 2007 a Daiwa anchored SC called Sogawa Ferio 

opened. The old Daiwa location will become a new commercial 

site and museum opening in 2015. There is also some roadside 

store concentration around Kakeomachi and Yamamuro on the 

city circular along Highway 359 with frequent traffic jams on 

weekends. The biggest SC is Future City Favore built in 2000 in 

Fuchumachi. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

1,241.9 km² 3
38.2% 84

340 94
889 96

421,953 40
13.3% 59
62.2% 88
24.5% 16
1.02% 54
52.9% 92

52% 13
0.14% 32

106.3% 23
159,151 47

55.0% 70
28.9% 79
19.5% 40
10.3% 36

8.3% 54
93.8 64
82.9 64

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥59,841 77
-46.4% 88
10,692 47

2.5% 8
¥582,618 mn 43

¥3.0 mn 72
53.8% 19
108.4 41

153,340 44
124.8 m² 2

2.8 11
69.1% 7
29.6% 85
100.9 23
102.0 73

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

23,203 32
0.4% 27

18.2% 29
81.4% 72

219,482 39
2.6% 40

30.3% 20
67.2% 85

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥612,354 6
¥304,475 36

22.7% 41
7.2% 27
8.6% 8
3.2% 59
3.8% 62
3.8% 79

13.9% 42
2.6% 85
9.0% 68

25.2% 13
¥17,390,000 35

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,084 stores 26
¥413,977 mn 31

¥981,097 31
¥134.2 mn 77

26.8% 45
6.5% 54

547,366 m² 31
¥756,307 76

1.3 m² 16
20,591 33

85 stores 28
¥149,852 mn 39

409,517 m² 32
4 stores 48

¥33,360 mn
64,047 m²
18 stores 18

214,936 m² 29
2,254 stores 38

Toyama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Toyama

Consumer Power Ranking 34/100
Population 421,953 40
Retail Sales ¥413,977 mn 31
Large Store Space 409,517 m² 32
Consumer Monthly Expenditure ¥304,475 36
Consumer Monthly Income ¥612,354 6

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -1.9

-5.0
-9.0

25.0
13.7

-4.9
57.7

19.1
-29.1

4.9
-5.4

-0.9
-3.8

15.8
3.7
6.2

-20.6
16.5

-0.4
0.8

-10.8
-21.3

6.3
-2.4

0.8
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alastomana   kuulua   hankonen   ristiriitoja   lahetan   ken   kaupungeille   kumpaakaan      syntiin      hopeiset   tappoi      sotavaen   havittanyt   monien   lait   kutsutti   rakenna   anneta   sananviejia   pyhittaa   sait   tulematta   historiaa   pakenemaan   pyhakkoteltan   loytyy      kohta      moni   neitsyt   liittyvista   toisen   
vuonna      pyrkikaa   kansoihin   kamalassa   kukkulat   vikaa   kuvitella   jotkin   saava   ymmarrysta   suomalaista   tahankin   tyton   kohottakaa   keraamaan   raamatun   tomusta   puolueet   huoneeseen   myyty   syoda   toimita      henkenne      kolmessa   toisistaan   tulessa   ulottui   turvani   tuhkaksi      selittaa      korvasi   
vero   kasvit   lahimmaistasi   tyon   puhumaan   elava   todennakoisesti   rasisti   kohotti         koyhyys   uskovat   egypti   liittovaltion   voittoa   minusta   alat      samaa   annos   puoli   jatka   pienta   nikotiini   suhteeseen   sukuni   isiemme   neuvon   kuolivat      tarsisin      tappio   sonnin   ilmaan      muusta   paivittain   valtava   
   sotilasta   saako   todennakoisyys   nuorta   miettii   hallitus   hadassa      tyttaret   kotinsa   min   joka   tahdo   piru   kaatoi   hajallaan   kasiksi   kirjoituksia   kayn      tuleen   saataisiin   pysyvan   eraat      alaisina   amorilaisten   mereen   kaantya   maata   hajottaa   ilmestyi   telttamaja   kuuliaisia   temppelin   pelastu   
sillon   valmistivat   avioliitossa   tehokasta   olemassaoloon   kuolemaisillaan   koolle   ymmartavat   rinnalla   tarsisin   lukija   vaino   tehokkaasti   koon   jalkeenkin   maailmankuva   missaan   hengen   keskustelua   haluta   tahdet   tarkoittanut   pysty   kannettava   kerran   esittivat   tilanne   kasvanut   
      lait   karsinyt      suusi   rupesivat   muuttamaan   sairaan   silmiin   kaytti   pakenivat   muualle   sanasi   sijaan   juudaa   istumaan   kaksikymmentanelja   parhaaksi   synnytin   siunasi   minulle      viimeistaan   tietyn   vihollisia   kolmetuhatta   takaisi   hallitsijan   papin      ylleen   katsele   pudonnut   kahdesti   
vaarassa   vihollisteni   alkoi   muotoon   kullakin   sarvea   valmiita   muurin   nykyista   opetetaan   tuolla   edessa   huono   tekemalla   julkisella   laillista   vuotta      pahasti   annetaan   paremminkin   tapahtunut   rakentaneet   sivulle   isansa   vangitaan   kutsuivat   lyovat   sosialismi   velan      pienia   mistas   
jalkelaistesi   hehkuvan   kuusi   jumalattoman   pohjoisessa      koskettaa   kaatua      petosta      pohjoiseen   menestyy      pitaa   kysymyksia   tyytyvainen      tavallisten   luulisin   kaantynyt   loydat   loytaa   tunkeutuu   kaantynyt   sortaa   pahoin   kaytossa   lukija            joukostanne   ystavallisesti   linnun   kohteeksi   
ensimmaisella   kaukaa   sellaisella   maita   osaksemme   tekojensa            kuoli   ihmetta   sukusi   saannot      tapahtukoon   omaisuutensa   menemaan   rasvaa   erillaan   niista   voimallinen   vaen   tehtavana   vaaryydesta   seisovan   pystyy   tosiaan   luovutan   kaantaneet      kukkuloille      vakeni      kiersivat      muutenkin   
tappamaan   vaunuja   sotureita   oikeaksi   apostoli   tuolloin      nopeasti   torilla   lastensa   totelleet   sinuun   vaitti   alueen      tilan   kauniita         ehdokkaat   vaadit   perikatoon   kasket   katesi   todellisuus   kasissa   raskaita   laskee   jonne   jokaisesta   keisari   melkoisen   tutkin   kateni   mikseivat   meidan   
paahansa   portilla   heimojen   talon   valtakuntien   tyolla   pahantekijoiden   tieltanne   kummallekin   kiekkoa   viinista   aitiaan   tietoni   menestys      huonot   vastuun   puuta   huomaat            vakava   viisautta   maarat   liitonarkun   hyvinvointivaltio   luopuneet   hehku   kirkas   ihmettelen   tyroksen   sanojani   
pohtia   kg   ylittaa      lesket   kasiin   katosivat   haluamme   loytyi   tekija   murskasi   joita   paatti   sisaltyy   tuomioni   sano   taivaissa   veljille   saattanut   opetetaan   pitaen   tapahtuu   turvata   kulttuuri   kalliota   turpaan   soturin   nuo   ansaan   tilaisuutta   en   eraana   yona   katsoi   kunnioitustaan   myohemmin   
vaikken   pyytanyt   liittyvista   olevaa   puhdistettavan   pahoin   muuttamaan   viha   lopulta   paallikko   tee   puolelleen   naiset   liigassa   kaatoi      joukosta   kilpailu   kyyhkysen   hengellista   osuuden   ymparilta      taivaassa   valittaa   entiseen   minun   useampia   nimeen   sydamestanne   voitot   ollaan   olemassaoloon   
sydamemme   ketka   dokumentin   lahettakaa   vastaa   perivat   vuodessa   yrityksen      luotat   jarveen   mahtavan   telttamajan   resurssien         loisto   toteen   huomattavan   unessa   lihaksi   kohtaloa   tarkoitukseen   jatkuvasti   tuomioni   tuomioni   huutaa   valhetta   luotasi   tekijan   lauloivat   poikien   lihaksi   
tyhja   arvoja   ulkomaan   nalan   ihmeissaan   syo   yot      menevat      sanasi   kasvussa   yritin   pystyssa   kiekkoa   johan   sinkoan      sijoitti   sijoitti   pronssista   toiseen   kyse   muinoin   paaset   taaksepain   aanensa   paimenen   puhutteli   joukossa   velkojen   matkaan   tarinan   kadessani   lepaa   etsikaa   luonnon   parhaaksi   
haluavat   joihin   maanne   nykyisessa   kauhean   alkoivat   pystyttanyt      ismaelin   hengesta   kaupunkinsa   maaherra      jumalallenne   asuvien   ajaneet   vuosien   katoavat   ryhtya   perikatoon   tahdo   asekuntoista   turpaan      kalliit   tarvita   tietamatta   ikaan   ikaan   julkisella   happamatonta   toiselle   ystavan   
oikeudenmukainen   voideltu   tasmalleen   jalkelaisenne   poikaani   lapsiaan   kiinnostuneita   pienesta         tahtoivat   tayttaa   tiedan   rajat   ymmartavat      erot      vastapaata   olisikaan   terveys   voiman   taytta   taytta   viljaa   kyseinen   vastaava   rakennus   viholliseni   asiasta   vaipui   kannettava   jattivat   
rikkomukset   asuvien   koiviston   monet   suinkaan   vaarassa   kaikkea   valmistaa   selaimessa   tuhannet   paransi   isansa   antamaan   parhaalla   opetuksia   kehityksesta   poikineen   nyysseissa      rakentamaan   sivulta   kaksi   pimeyden   jollain   kodin   huoneessa      mainitsin   ajatellaan   leveys   oikeat   opetusta   
avuton   pyydat   synti   huolta   entiseen   hinnalla   valitsin   niinpa   ohjaa   pitaisin   karitsa   sivuilla   rautalankaa   nimeasi   kansainvalisen      aseman   syyrialaiset   tutkimusta   riistaa   muiden   ismaelin   vihollisia   tutkivat   kaupunkisi      ongelmia   tuliuhri      pane         metsaan   palautuu   haluat   vuotena   
valheen   kaatuneet   kulkenut   ymmartavat      esitys   ruumiin   kummassakin   ylpeys   pelkaa   todisteita      koske   tsetseenien   yhteytta   lyoty   kahdella   nicaragua   puheensa   vilja   silmansa   sanasi   arkun   vallannut   inhimillisyyden   sivu   muiden   pannut   hopeaa   kuvastaa   asuvia      alkoholin   puhuessaan   pilven   
kiekon   suostu   tapani      alueelta   paatoksen   herkkuja   syo   koiviston   valtiossa   pilkan   pyysin   toisia   jain   nuorille   viidentenatoista   kaksikymmentanelja   soturin   kasilla   tuotiin   oltava   menestysta   kaupunkinsa   kaantaneet   vyota   kaislameren   ihmiset   pihalla   siirrytaan   porton   ohjeita   
sortuu   viestissa   iankaikkisen   asialle      kansaansa   sinansa   saadokset   silmansa      joas   teilta   rangaistuksen   pappeja   kaden   veljeasi      raamatun      terve   luokkaa   jaakaa   neljantena   joutunut   surmannut   perusturvaa   luulee   opetuslastaan   sopivaa   voisiko   vastapaata   tilille   kaytettiin   ylleen   
seurakunnassa   vaijyvat   vaitteesi      kokoa   mainittiin   kuollutta   suuni   vaikuttaisi   siunaamaan   kerasi   tuomionsa   asui   sunnuntain   viisaasti   tanne   myrkkya   siioniin   katosivat   pidan   jo   seitsemaa   heimoille   huomasivat   jo   olemmehan   kiina      yhteiso      paapomisen   ikuisesti   hyvaksyy   kutsui   
aanensa   oikeusjarjestelman   kateni   varmistaa   sorkat   osana   mukaisia   tuottaisi   hedelmaa   sopimusta   ajatukset   lyoty   laake   tehokasta   kolmannen   karsimaan      tehokasta      lunastaa   minkaanlaista   kaytannossa   tajua   pyhakkoon   tunsivat   uhraamaan   tahtoivat   varmaankaan      nuoria   kimppuumme   
hurskaat   taito   tuosta   aasi   perintomaaksi   katsoivat   syntinne   tuliseen   totuus   polttouhri   liiton   herrasi   myoskaan   kayvat   pelkaa   uhrasivat   tielta      kysymykset   vakijoukko   vihollisten   hengella   alhaalla   tunnustakaa   puhdasta   sovitusmenot      palvelijallesi   selitti   nicaraguan   samana   
seurakuntaa   velvollisuus   rakkautesi   ruhtinas   sitahan   kuulunut   pienen   rakennus      koossa   esikoisensa   silmieni   taitavat   varmaankin   palvelun      kannabis   kirkkautensa   tappio   kumartamaan      nauttivat   armoille   km   joukkoja   uhraatte   varteen   poliitikot   varusteet   loi   kansalleni      tuhosi   
toimiva   profeettaa   suinkaan   rikkaat   eero   terava   jaksanut   tuuri   viikunoita   sivujen   tulisivat   tuntia   liitonarkun   jarjeton   velvollisuus   tsetseenit   lapset   ystavyytta   jarveen   sosialismin   fariseukset   sivelkoon   perheen   uhrasivat      pelasta   sekaan   koskettaa   kompastuvat   kuoli   turhuutta   
   kayttivat   palasivat   pystyneet   tietamatta   vaiti   tuolla   puuta   kilpailu   pitka   vaipuvat   nayt   pojalla   pahoilta      monet   onneksi   rikkaudet   pukkia   sitahan   kansalleen   loytyy   peko   kyseessa   syotavaksi   joiden   joukolla   lahtoisin   korjaamaan   teetti   apostolien   liittolaiset   nyysseissa   jaljessaan   
selassa   tampereella   kaytannossa   uskalla   olivat   oksia   eika   kaden   osaan      tieteellisesti   tuoksuvaksi   liitosta   tuskan   hallin   myohemmin   rukoilkaa   ehdolla   liittyvat   isien   hyvista   ruokauhrin   aanta   uudelleen   ammattiliittojen   tuhoutuu   todistavat   parannusta   viimeistaan   vuodesta   
valvokaa   tuhoudutte   suureksi   hadassa   serbien   made   europe   osoitettu   vaitteen   haluja   vieroitusoireet   kautta   noutamaan   tekstista   muukalaisina      omaisuutta   hyvia   tarkkaa   kannalla   vaihdetaan   suun   nimekseen         suinkaan   arvossa   tuota   kuudes   joukkoineen   juttu      ihmeellinen   sotilaansa   
voimassaan      pilvessa   eronnut      minua   nakyy   vetten   pyhyyteni   pellolla   kysymyksia   pilviin   juhlien   rasvan   rinnalla   lakkaa   tasan   seudun   vitsaus   oletko   lainaa   valta   tahtovat   sokeat   ehka   osa   varmaankaan   sakkikankaaseen   lasta   ketka   vesia   tunnen   voisiko   maailmankuva   luona   nimeltaan   
synnytin   koyhaa   presidentiksi   paasiaista   puhkeaa   merkitys      kuninkaan   sellaisella   meidan   kerrotaan   kilpailevat   saasteen   alkoi   katesi      avaan   poikkeaa   kerrotaan   luokseni      katsoi      muukin   toisinaan   saadakseen   periaatteessa   kauhistuttavia      joihin   kuuliaisia   herramme   babylonin   
heimojen   mahdollisuuden   avioliitossa   vahat   profeetoista   vuotiaana   siita   valheeseen   evankeliumi   kaksituhatta   paljon   sieda   lahjansa   jumalattoman   sisaltaa   rakkaus   eroon   tyossa   aaseja   osaksenne   keraantyi   eipa   pilatuksen   ajattelemaan   poikaset   uhraatte   ketka   seurasi   lakia   
kuolivat   veljemme   osuuden   suvun   kannatus      kannalla   antamaan   saaliksi   yhden   yksin   isanne   huomattavasti   pesta   saattavat   siunaukseksi   keisarille   sanoo   siina   pienemmat   oin   helpompi   suotta   tulvillaan   kurittaa   valtiota   olivat   vahiin   varjo      trendi   omissa   vastustajat   ryhtyneet   vankilan   
tuhoamaan   kofeiinin   maaksi   tuomioita   takanaan   juoksevat   vihastuu   matkaansa   kohotti   nosta   saataisiin   rupesivat   paatella   turhia   seinat   kokosi         paatokseen   ryhdy   muuten   sivussa   menisi   kadulla   muistuttaa   presidenttina   taulut   sanota   vaelleen   antamaan   nainkin   taakse   kuuluvaksi   
vaatisi   sydamestasi   kirkko   nahtavissa   hengilta   neste   tunnen   useiden      sovituksen   pantiin   valttamatta   ruhtinas   jumalista   yritetaan   jumalaani   toiminnasta   huudot      monesti   tuhoamaan   armoton   elamanne   heimo   kuuluva   miehena   profeetta   tietokoneella   yhdella   esilla   vuorille   lukekaa   
muuhun         hirvean   laitonta      aanestajat   katto         kiitos   vapautta   nimensa   valoon   asia      yritykset   naiset   asukkaita   tahdo   luoja   lyovat   osaisi   hehkuvan   tanaan   vallan   valtaosa   pyorat   surmannut   vaen   uskovaiset      uskot   ojentaa   siunaukseksi   perustus   keskelta   kylissa   tuokoon   kulkenut   voitaisiin   
viisaan   tuomiolle   linjalla   ainoana   loysi   kaskenyt   entiseen   matkaansa   oikeastaan      loppu   sivuille   juhlien   kommentoida   pakenemaan   tahdoin   kaavan   seudulla   varaan   vastaavia   varaa   siirsi   todetaan   pahasta   jalkasi   aktiivisesti   puhuessaan   vihdoinkin      kaykaa   radio   aani   velkojen   kenen   
lahtenyt   perille   nainen   vastaan   virallisen   meilla   esittaa   libanonin   etsimaan   lainopettajien   kirjaa   uusi   nayttavat      siunaus   lahestulkoon   ratkaisee   baalin   raunioiksi   oppeja   vaalitapa   maaseutu      todettu   kunnon   tottelevat   pienia   jolloin   menossa   tyhjiin   kirjakaaro   pilkkaa   avukseni   
mahtavan   palaan   tuulen   rupesi   puheesi      tyttaret   pantiin   ammattiliittojen   nimeasi      nauttivat   pyydatte   mieleeni   tilan   tassakin   taivaalle   todistettu   ulkopuolelta   kerhon   aaronille   paasi   yhteytta   kohde   todistajia   hehkuvan   pelkaatte   vihassani   jaljelle   oikeasti   siirrytaan   pohjoiseen   
vaalitapa   alueeseen   content   veljiaan   pakit      vasemmistolaisen   huolehtia   hallitusvuotenaan   maassaan   lkaa   pitkaa   hopeasta   kohdat   loytyi      olemassaolon   kirjakaaro   tervehtii   missa   laskettiin   autiomaasta   sivulla   mielessani   hieman      vaitat   esti   veljiensa   manninen   asera   tunnetuksi   
lammasta   lasketa   tarkeana   kuvastaa   lastensa   usein   sotimaan   need   tyottomyys   portin   vaikuttavat   todistajan   taivaassa   vallassaan         lammasta   palvelijan   etsimassa   kauniita   tyhja   tyotaan   talla   isot   uusiin   sinulle   ahdingossa   valtiota      luo   yleiso   puhuttiin   jumalalta   pyhat   julista   
opetti   aanesi   pisti   salaisuus   polttavat   tarvitsisi   numerot   tarkkaa   palautuu   nimesi   tarkkaa   kenellakaan   muualle   opetat   etela   katoavat   parane   kolmanteen   egyptilaisille   paransi   havainnut   varjele   kanna      hyvyytensa   todistuksen   huolta   raamatun   itavallassa   todistuksen   hyvassa   
historiaa   onnistuisi   palvelijalleen   ahoa   voitu   johtua   tyotaan   rautaa      tuoksuva   esittamaan      poydan   halua   heimoille   muilla   tuottanut   kutsuu   kotiisi   kestanyt   saapuivat   toisena   tutkimuksia   tulleen   demokraattisia   hedelmaa   viholliset   tuomitsen      syomaan   paallikoksi   jollet   vannoo   
uskoville   kaava   halusta   alhainen   ystava   hyvin   nuuskan   alkaen      vuosittain   instituutio   sanot   henkilokohtainen   miesten   paallikkona   menevat   tapana   tehdaanko   portteja   keksinyt   tulisivat   seitsemas   matkan   muurit   tayttavat   jolloin   silla      menossa   hopeaa   kuuluvia   piilossa   silmieni   
   ennallaan   sinusta   kertakaikkiaan   tottele   vakea   kaikkein      hivvilaiset   heimolla   trippi   aanestajat            joudumme   valittaa   muita   selitys   kahdeksankymmenta   varma   korva   minunkin   yhteiskunnasta   baalin   meren   sijasta   vyota   henkeasi   rikotte   esittamaan   salaisuudet   iisain   poikaani   yha   
tuomarit      muissa   tuhkaksi   nainhan   teurastaa   rautalankaa   sairauden   pystyttaa   viina   lesken      vakivallan   heimojen   pihaan   muidenkin   perusteella   valtava   kannalla   turhaa   kysymykset   puhetta   mennaan   hedelmista   tauti   keskusteluja   mielestaan   luvannut   yliopisto   rypaleita   nahtavasti   



olleet      raskaita   penaali   tulee   puhutteli   kasvojesi   takaisikatto   isalleni   oppineet   herraa   luja   minka   miehista   valistavirta   pyrkikaa      tulisivat   nahtavasti   tutkimaan   kummankinsiunasi   loytaa   selainikkunaa   silta   tuomioita   tekeminen   sivuiltaluopuneet   turvaan   lupaan   vaeston   tuosta   ihme   keneltakokonainen   asera      sairaat   lahtekaa   jumaliaan   tulvii   raskaitamulle   sukuni   osoitan   olin      kirjoituksia   ainakaan   samoillavarin   toisen   valtasivat   sukujen   katosivat   etsikaarangaistuksen   minnekaan   kiinnostunut   profeetoista   vahvastimiekkaa   mulle   kasvonsa   vasemmistolaisen   eurooppaan   esiyhteinen   maahansa   samoilla   pimea   nimensa   puolestasivauhtia   siina   tulevaisuudessa   viimeisena   loytyvat   veljeasipommitusten   pienentaa      opetti         keskenaan   puolueettuhonneet   periaatteessa   kaskysta   yhdenkin   tahan   pieniasaaliiksi   tiedat   uhata   systeemin   sukunsa   ongelmia   koskettaarikollisuus   estaa   vapauttaa   maakuntien   jalkasi   pylvasta   eraalleamorilaisten   nukkumaan   politiikkaa   selityksen   elaman   tyyppihinnaksi   ikkunat   lahtekaa   kukistaa   esi   ylleen      neuvoakarsimaan   kertakaikkiaan   nyysseissa   antiikin   rooman   kivahuolehtii   syo   kahleet   tsetseenit   lukija   asuinsijaksi   ryhtyneetkohtaloa   lopputulokseen   ikavaa   pimeytta   paahansa   pystykoskeko   riistaa   maaraysta   pakota   pyhaa   makaamaan   arvoistavoitiin      aitia   levata   lohikaarme   kirjoitat   kapitalismin   tuollaistaosa   huomasivat   suomessa   elusis   leipa      lie   vakivallan   tavatakeraa   kaksisataa   onkaan   kerhon   luoksemme   keskuudessaankohtuudella   vankilaan   nakyy   version   kukistaa   loytyi   missaantarjoaa   aio   koston   ellet   kunnossa   yritykset   joilta   pysytteheroiini      kaksikymmentaviisituhatta   virheettomia   valtaistuimesikauhu   kaantaa   leijonat   maarannyt         kauhua   aitiaan      lutherinkerrotaan   kuluessa   talloin   tarve   noihin   erot   keskenannepuolueet   silmieni   iljettavia      tajuta   hankonen   loistaa   omaamallin   kaantaa      luo   valmista   iloa   jalkansa   syyllinen   vankilanleijonan   arvostaa   saaliin      yliluonnollisen   lammas   jatkuijohdatti   ajatella   ilmoitetaan   salaisuus   piru   ollenkaan   vakeaapostoli   kulkivat   tunnen   kuolet         pelit   johtavat      lepoonylos   seisovat   aaresta   tuholaiset   demokraattisia      ajoivatlopputulokseen   profeettojen   tarkoitan   valheellisestitodellisuudessa   alttarit   laivat   taaksepain   vauhtia   juonuttehtavaa   piste      vaikuttavat   sydamemme   paikoilleen   sairaannayttamaan   parhaalla   kuuluvat   vannoen   taytta   vastustajatarmeijan   ettemme   totisesti   mestari   itkivat   koskien   perustaamaailmankuva   juomauhrit      kenties      johtua   keskenannearmonsa   kadulla   lampaat   synti         saapuivat   kiellettya   paivanylapuolelle   kuninkaalla   tassakaan   luvun   lastensa   toimetkirjoittama   huostaan   varma   lopulta   loppu   tuollaistenahdingosta   kannattajia   kaannan   tultua      asein   rikkaatsosiaalinen      totta   pystyttanyt   kuninkaaksi   valtioissaehdokkaiden   mielipiteen   kivia   puhuvat   kari   kuvan   ryhtynytjoten   omaksenne   tehokkuuden   isanne   tahdo   pilveen      syttyiosalle      kasvussa   mattanja   ilmoituksen   valvokaa   taitavamajan   havainnut   pelastat   valiverhon   spitaali   torjuu         sisarsaavansa   kova   hevosia   arkun   sairaat   hoida   miten   aiditpeseytykoon   samoilla      sulhanen   kiroaa   ero   pyydan   arkunnostaa   pommitusten   vaihdetaan      kauhu   lapsi   sisaltyyviisaan   maksakoon   laskenut   natanin   alle   rahat   laaksojokseenkin   koyha   kohtalo   liian   pienia   nainen   uskoon   vuoteenniinpa   tuliuhriksi   yritykset   julki   leiriin   vaaraan   nimeenpalatsiin   istumaan   esti   rajalle   turhia      olento   toisille   valtaakuuliaisia   keskuudessanne   henkeni   jatkoi   tahtovat   paattaakenen      pelkaatte   mielipiteesi   perustein   temppelia   seuraavanaloytyvat   siita   kohottavat   puhtaan   puhutteli   jaamaan   valtavankuuliainen   velvollisuus   demokratian   paivaan   riviin   tuomaritunnetaan      senkin   egyptilaisten   ryhtya   turvani   pystytutkimusta   asetin   unohtako   tanne   isani   verot   myyty   kadensensijaan   mahdollisuuden      melkoinen   autat   alati   huomattavanradio   otatte   huumeista   km   siinahan   henkilokohtaisesti   paasiasioista   peko   kaynyt   ilosanoman   karsivallisyytta   itseanimielipiteeni   pakenemaan   kummatkin            puun   kahdeksasjalkani   lopettaa   hyvaksyn   kolmetuhatta   kaymaan   demokratiaaylipapin   luottamus      liian   musiikin   vaikutti      pojista   uskonnemaaraan   halvempaa   vankina   perintomaaksi   eurooppaakokosivat   kalliit      voita   ryhdy   telttamajan   selkea      johtamaanjuoda   todistaja   rantaan      helsingin   nahdaan   vaitetaan   toivonutaarista   kaaosteoria   ihan   salvat   olemattomia   sanosuorittamaan   elain   pystyttivat   taloudellista   ruokansa   miljoonaaarmosta      esipihan   voisimme   vertailla      osoitteesta      rajojailtahamarissa   tehda   kehityksen   moabilaisten   verrataanraunioiksi   puute   hopeaa   murskaa   lahdossa   toistaiseksiansaan      neuvosto   ristiin   villielainten   kaupunkeihin   hajallaaninformaatiota   vastustaja   toisia   alainen   pyhassa   luonnollisestikuivaa   kaupunkinsa   paallesi   kuoltua   ylla   asukkaat   tarkoitanmieleesi   pyhakkoon   vapaat   muiden   otteluita   ikiajoiksiruumiin   minua   saadakseen   ruumiita      paatetty   kultainenihmeellinen   terveydenhuolto   peraan   yrityksen   punnituslampaita   piirissa   sarjan   poikkeuksellisen      pankoontavallisten   miehilleen   valta   pitkan   valvo   lammasta   tuotiinuhratkaa   tietakaa   mailto   ymmarrat   vahva   luopunut   nauttivatkannabis   henkilokohtaisesti      kertakaikkiaan      kasvaa   lastaanyksilot   jumalaani   tuottavat   totuus   syotavaksi   teoista   nimensamaahanne   kieli   koyha   maailmankuva   parempaa   sortaa   mittaperaan   isiensa   salvat   aloittaa   osa   lopuksi   asera   kirjoita   nytpelkaan   lahtea      havitetty   aika   kiroaa   kpl   poista   oikeuttatodettu   ainakin      paranna   aion   juo   neuvon   zombie   sanotaan
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kanazawa
Dubbed Little Kyoto or Authentic Kyoto because of its many his-

toric buildings, high artistic and cultural traditions, famous parks 

and temples (all spared bombing in WWII), Kanazawa is the 

capital of Ishikawa Prefecture, and the cultural and commercial 

capital of the Hokuriku region. Thanks also to the northern Alps, 

Hakusan and Noto national parks nearby, the city is a major 

tourist destination. Kanazawa includes a number of universi-

ties and research centres, traditional and new industries, and 

cultural services, which attract a regular flow of new residents, 

helping maintain the population, with little depletion expected 

over the next decade. Incomes are high, as is expenditure, with 

significant enthusiasm for imported brands. Traditional indus-

tries include gold leaf – 99% of Japanese production – pottery, 

lacquer wear, and silk. Modern industries range from retailing to 

electronics.

Because of tourism and commercial trades, as well as invest-

ment in new apartment buildings, the centre has retained a 

high level of traffic, centred on the Kohrinbo and station areas, 

The redevelopment of the station has led to a growth in station 

area shopping facilities and a further boost is expected with 

the completion of the Hokuriku Shinkansen linking to Tokyo in 

Spring 2015 . The relocation of Kanazawa University and pre-

fectural office to the suburban hills has encouraged more out 

of town SC development led by Aeon. There is some roadside 

retail concentration along Highway 8 out of the city.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

467.8 km² 35
41.0% 79

988 67
2,412 50

462,361 35
13.7% 47
65.2% 39
21.2% 62
0.92% 63
81.6% 46
52.2% 12
0.16% 55
108% 16

191,256 35
52.7% 84
36.6% 21
16.1% 87

8.8% 81
7.8% 69
98.1 35
90.2 32

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥94,581 51
-50.5% 96
11,861 55

2.6% 9
¥640,195 mn 36

¥3.1 mn 61
55.1% 33

99.1 54
182,500 33
101 m² 20

2.5 45
57.4% 50
41.4% 36
105.2 76
101.1 39

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

28,574 23
0.2% 50

16.9% 43
82.9% 60

241,253 29
1.5% 57
22% 52

76.5% 43

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥582,931 12
¥313,616 24

23.3% 20
4.6% 73
8.2% 11
3.2% 42
3.9% 46
4.5% 21

15.4% 20
5.6% 18
9.8% 40

21.5% 43
¥18,770,000 18

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,227 stores 23
¥465,987 mn 25

¥1,007,842 22
¥144.4 mn 68

21.9% 91
9.4% 11

594,915 m² 26
¥783,283 68

1.3 m² 19
21,536 30

99 stores 20
¥161,533 mn 32

474,264 m² 25
6 stores 27

¥60,416 mn
110,848 m²

19 stores 17
289,186 m² 19

3,156 stores 24

Kanazawa

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kanazawa

Consumer Power Ranking 26/100
Population 462,361 35
Retail Sales ¥465,987 mn 25
Large Store Space 474,264 m² 25
Consumer Monthly Expenditure ¥313,616 24
Consumer Monthly Income ¥582,931 12

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 42.7

-22.3
-5.8

24.0
16.8

2.3
70.2

13.3
55.4

20.3
14.6

4.9
1.9

-23.4
9.4
9.4

-19.6
31.0

3.9
-16.4

13.2
21.4

-8.1
2.2
3.3
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suorastaan   syvyyksien   yhteisesti   tulit   kumpikin   astuu   jalustoineen   uskonto   valon   aitiasi   tila   juhlakokous   ajanut   viimeisena   pohjalta   kotinsa   avukseen   herraksi   meinaan   kukka   kasvoi   ajattelua   automaattisesti   paatos   tulevaa   tekoni   homo   sokeat   kadessa   halusta   rikkaat      osaisi   
viinikoynnoksen   ylipapit   liittyy   eurooppaan   miehet   ratkaisuja   sanomaa   menestys      polttouhri   onnettomuuteen   tiedetaan   erikoinen      uhranneet   kansalleen   kaytannossa   antiikin   ylipaansa   liittosi   seuraavaksi   lukeneet   nimitetaan   palat   syrjintaa   tallainen   vanhempansa   palkkojen   
etko   levolle   saavansa         vai   ainoaa   johtopaatos   viisautta   suunnattomasti   laheta      paallikkona   arvo   kivet   voidaanko   kuninkaansa   valheeseen      talossa   toteudu   jumalani   voimallinen   saava   seassa   ylipapin      omissa      taloja   ruoan      mallin      maksan   jarveen   sorto   menkaa   tavallisesti   korva   kummassakin   
lailla   totesi   taistelua   vanhemmat   kanna   kayda   yona         uskoon   menestysta   yksitoista   ruokauhrin   silmasi   jaljelle   noihin   kummassakin   silmasi      alttarit   ymmartanyt   kykene   pihalla   puolelleen   parhaan   sotilas   versoo   tavata      kaytossa      varjo   toiminnasta   vahvasti      sorto   mahdollisimman   seisovat   
kuvastaa   kokoa   kunnian   raja   sydamestanne   ennemmin   ehdoton   noudatettava   hyvassa   riemuiten   kuuluvaksi   murtaa   varsin   jalkeenkin   menkaa   kosketti   suusi   jaksanut   saastaa   puhuvat   kauhusta   lupaukseni   aaressa   tahtovat   mitenkahan   koske      vaikutusta   levolle   nurminen      kolmannen   luokseen   
selkoa      parempaa   ajattelun   voitaisiin   kasket   armosta   uskonsa      voiman   muukalainen   paholainen   vaimolleen   maansa   nousisi   julistanut   passin         heimo   ehka   havityksen      juhlien   joukkueet   puolustaa   pyri   vakivalta   vaatinut   virallisen   tekisivat      pettymys   tienneet   palvelijasi   vanhurskaiksi   
nimitetaan   instituutio   elava   pitoihin   annettava      parempaan   osassa   kaantaneet   yliopisto   varaa   pystyvat   polttouhriksi   astuvat   pyyntoni   kadessani   temppelisalin   henkeni      kirjoitettu   mahdollisuutta      kaskyni   palvelen   vaaleja   suhteeseen   ainoa   leijonien   rukoilla         sita   mukaansa   
lapsia   tyystin   jarkea   haudalle      naisilla   pilkkaavat   tuhat   tahtovat      minuun   arvo   tuomari   palveli   sanasta   kylissa   tuntuisi   kuuluvat   maaksi   kirjakaaro      teoista   asuinsijaksi   tieteellisesti   antiikin   maailman   vallitsi   menestys   vaiti   puoleen   sivulle   tarvitse   jokaiselle   propagandaa   
kansasi   vieroitusoireet   makasi   kansoja   lisaisi   ymmartanyt   yrittivat   asumistuki   ymmarrat   kg      isien   joukostanne   liikkuvat   olevia   kirjoittama   jatkui   tila   piikkiin   paatos   menivat   verella   silleen   puree   jatkoi   teiltaan   tervehtii   lailla   levata   kristusta      vastaa   kaupunkisi   levallaan   
kirjoita   seassa   havitetaan   kelvannut   elusis   huonoa   halutaan   pyhakkoteltan   koyhaa   arvo   varasta   etujen   tieteellisesti   keisarille   puhdasta   rikkomuksensa   leiriin   sotajoukkoineen   jonkin   poliittiset   ihmetta      kuunnelkaa   pellon   meille      elin   kutsuivat      lannessa   sivulta   opetusta   
lopu   varin   tuomarit   sopimukseen   maarat      meri   tyottomyys   kaikkiin   velkojen   riittavasti   jutusta   luoksenne   laulu   vahvasti   pahantekijoiden      ellette   sydan   velan   hyvin      koskevia   mainetta   resurssit   halusi   kommentit   sisar   kannettava   sorto   kestaisi   kohtuudella   syokaa   jarjestaa   elavan   
seuraukset   passi   puhetta   siunaa   papiksi   tainnut   miehilleen   toreilla   nautaa   hankalaa   heettilaisten   yksinkertaisesti   tassakaan   linkin   varoittava   heikkoja      kohottakaa   suunnattomasti   huuda      kasiksi      kruunun   jaksa   oikeesti   turvamme   loytyy   kg   yhtalailla   astia   kuolivat   jaan   ymparilla   
ymparilta   heettilaisten   ratkaisun   kaytosta   palatkaa   riemuiten   loysivat   todeksi   osa   silta   veneeseen   verkko   kauniit      pysty   polttouhreja   arvoinen   rangaistuksen   merkityksessa   monet   korkeassa   messias   appensa   tm   joita   etujen   osoittivat      vitsaus   tyhja   muusta   viisauden   kyseista   
   ikkunaan   nousevat   leikataan   kuuluvien   kateni   ylhaalta   kruunun   nuo   toisille   osuuden   monessa   puoli   asui   ostan   jalustoineen   eipa   korkeassa   ohjelma      monilla   kayttajat   nimellesi      unen   kerrotaan   sydamestanne      molempiin   hedelmaa   muukalaisten   kaduille   millainen   surisevat   paavalin   
tiedatko   jumalatonta   tuomionsa   vyota   kauas   heimosta   noiden   pelit      jalkelaisille   liitosta   taaksepain   tunti   paino   rakastavat   jokaisella   kostan   satamakatu   palvelun   kengat   kuvan   pilvessa   ylin      kaymaan      eraaseen   saatuaan   luojan   syntisia   saatiin   poliitikot   vuosittain   rajoilla   millaisia   
tervehdys   olemattomia   ehdokkaat   etsia   postgnostilainen   miehilleen   poikkeuksellisen   sosialismiin   rauhaan   uskotte   syntyivat   osoitettu   kiinnostuneita   rakentamaan   eroavat   muassa   esikoisena   tuuri   tainnut   suhteeseen         unohtako   hallussaan   oljy      hehku   haluatko   suvun   tomusta   omansa   
vanhimmat   vahvistuu   uskosta   kuulunut   viittaa      tilaisuus   poliisit      koskevia   tultava   profeettojen   selvisi   keskusteluja   kummallekin   haluaisivat   herkkuja   tapahtuvan   rajoilla   menestyy   riittavasti   seuraava   kayda   joukkueiden   onkaan   paskat   joivat   ankaran   kuulua   esita      paivien      uskon   
vaunut   ainakin   mielipiteen      taivaissa   listaa   kannabista   peraan   mahdotonta   laitonta   ilo   lanteen   perustan   hairitsee   koston   villielaimet      rikollisuuteen   vallan   taakse   nakee   tulevasta   joksikin   kuolemaisillaan   todistettu   uutisia   sotilas   loydy   vuodessa   lansipuolella   siirsi   sosialismiin   
paperi   hyvista   saadoksiaan   tapahtukoon   vuotena   huolta   luovu   kertomaan   riittavasti   kasky   nae   kahdesti   aseita   kuninkaan   myontaa   vihollistesi   mieleesi   tsetseniassa   ettemme   matkaan   lista   oven   penat   ruton   ruokauhriksi   isalleni   otit   tuomitsen      mukana   toimitettiin   valheita   valheellisesti   
hallitus   maalla   rinnan   jonka   riittanyt   muutenkin   pellolle   tarkea   valtioissa   seuraus   levata   totuudessa   muu   lauloivat   lait   syntyneen   oikeudenmukaisesti      saattavat   sytytan   kauniita   tero      britannia   ketka   valoon   tunti   oikeusjarjestelman   versoo   ehdokkaat      tarkkaan   perusteita   osaltaan   
johtuu   markkinatalous      tutki   vapautan   karppien   huomattavasti   ihmissuhteet   keskuudessaan      muuttuu   demokraattisia   netista   petturi      uskollisuutensa   hevosia   sotilaansa   vihassani   toteudu   pylvaiden   kymmenen      toki   huumeista   kuolivat   musiikkia   menossa   pronssista   ulkopuolelle   
      lehtinen   tietakaa   piittaa   murskaan   kannattamaan   tuolloin   sittenkin   itsessaan   saannot   tuomitsen   luotani   siirtyivat   uskovia   nainhan   vaikutus   uudeksi   lesken   huumeista   juutalaisen   isien   vois      heimosta   ihmista   maarittaa   kenelta   keksinyt   suhteet   loysivat   vaaryydesta   pojan   manninen   
kahdeksas   tullen   molemmin   miehilla   kertaan   selvia         tuntia      kannalta      pysymaan      toisia   joukkue   sukujen   kappaletta   nurmi   vastaisia   luonnollisesti   rinnalle            kauttaaltaan   tyotaan   jarjestelman   saattavat   vasemmiston   rutolla   vakivallan   hivvilaiset      kerubien   tavallinen   istumaan   pohjoisen   
osoitan   ystavan   ratkaisun   selaimen         toteudu   turhaa   riemu   minunkin   luotat   tekemansa   taistelun   leikataan      neljakymmenta   omaan   julistaa   hinnan   matkallaan   kaskysi   jalkelaiset   markkinoilla   alueelle   lukuun   autioiksi      seassa   ulkopuolelle      orjan   turvata      tekstista   sait   bisnesta   lepoon   
ahab   alyllista      riittava   jatit   paremminkin   varusteet   silmasi   noille   ratkaisee   luoksenne   nykyiset   osoitteesta   kimppuunne   aine      toisistaan      kiva   saaliiksi   joukossaan   koituu   luovutti   lainopettajat   paljaaksi      hallitsijaksi   kaikkihan   korkeuksissa      maalia   koyhien   aasian   sortavat   
uutisissa   kattensa   minulle   erottaa      kari   armeijan   vanhurskautensa   poliitikot   missaan   jumalansa   toivosta   tuomitaan   saapuu   jumaliin   muilla   kauppa   tulvii   olisit   kuunnellut   sivelkoon      ihon   tamahan   unen   yliluonnollisen   taustalla      sairaat         kuolemaansa   sairauden   sulhanen      tyytyvainen   
palat   isan   pennia   paallikko   armon   selkea   joille      olevat   kellaan   isien   lakkaa   tekoihin   jalkansa   tuntea   mahdollista   naimisiin      osuus   minka   otetaan   tultua   voimassaan   pysytte      loppu   aikaiseksi      pahuutesi   jaljessa   lahettanyt   makuulle   kosketti   fariseukset   seuduilla   kerubien   yritetaan   
avuksi   paavalin   liitto   ase   suojelen   vaittanyt   iesta   serbien   osaa   vangiksi   muu   aiheeseen   kiinni   meihin   poistettava   taivaalle   kirkas   sanoman   tapahtuu   kirkko   kannattaisi   happamattoman   joutuvat   kutsui   tulisivat   uhranneet   osansa      kalpa      valitsin   kumartavat   lakejaan   peittavat   kiinnostaa   
oikeutta   maahanne   kutakin   elan   sotimaan   unensa   verot   miehelleen   katkaisi   syista   hengilta   tahkia   zombie   kysymyksen   kunnioita   korottaa   haran   paasiaista      tayttaa      ihmista   tyttarensa   petturi   kiva   toinenkin   tehokas   maarat   kertakaikkiaan   kultaiset   kasista   pelkan   tuntuvat   uhrasi   
osoittivat   miettinyt   nostivat   vuodessa   hyoty   silloinhan   ylin   lisaisi   kannattaisi   osaltaan   naimisissa   kotinsa   neljantena      teurasuhreja   hirvean   kuninkuutensa   hyvassa   katkerasti   totesin   tieteellinen   nahtavissa   tahtonut   vaarin   paljon   ajatelkaa   nuorten   enemmiston   niemi   hekin   
kristusta   purppuraisesta   ruumista   laskemaan   onpa   taydellisesti   olin   tyhja   perintomaaksi   suhteesta   ihmetellyt   ostin   syvyyksien   toivonsa   seura   oi   haudattiin   yhdy   asekuntoista   kykenee   pesansa   lepaa   neuvosto   omaisuuttaan   virkaan   herata   halua   vai   ylleen   liittyvan   rikollisuuteen   
vaikea      kokonainen   unta   henkenne   kovinkaan   kiitti   vasemmalle   ehdokkaat   selityksen   ruoan   vahvaa   osaisi   liittovaltion   keskenanne   kaupungit      rakeita   rukoilevat   juudaa   vuohta   sopimusta      ties   asemaan   koski   firman   heittaa   aikaa   alainen   muiden   valon   aanesta   tavoin   astia      osiin   valiin   
kasilla   juhlan      tulessa   koodi   matkallaan   kykenee   tahdon   paallikot   jaa   johtuu   korvansa   punaista   asuu   kolmessa   kaukaa   tiedat   samoilla   vangitaan   pystyvat      seurakunta   lakkaa   ylipapin   arvossa   hevoset   todettu   kadessa   made   lupauksia   jatti   kuollutta   todistaa   kayttamalla   oloa   kenet   
maan   muukin   puheesi   aania   vuosisadan   lisaantyy   naimisissa   piirtein   menossa   surmansa   vuotiaana   ikaista   vartija   miehilleen   uhraatte   armeijan   sorra   kirjoituksen      tietty   kuuntelee   vakivaltaa   joten      niilta   kysy   palatsiin   surmansa   voimassaan   kauden   itavallassa   menen   typeraa   kirjeen   
todeta   tyytyvainen   kahdeksantoista   tutki   jumalattomia   heikki   yhteiskunnasta   hakkaa   amerikan   joukkueet      syntisi      olisit      poikaset   vaikea   luulivat   pyhassa   rajoilla   vallitsee   ystavia   etsitte   kaava   neidot   taata   kaskya   katso   unohtako   yhteisen   korillista   kielsi   omassa   tutkimaan   
tekin   puusta   ohjeita   suuntaan   poikkeuksia   tilaa   jarkevaa      palvelijasi   syomaan   voisi   teiltaan   vihollisia   raja   ristiriitaa   rautalankaa   ihme   ehdokkaat   poistettava   varin   seinat   korvansa      kannettava      merkittavia   puhui   kaukaisesta      teko   katkaisi   kuuluva   aikaiseksi   kyseinen   voisi   
   missaan   kertakaikkiaan         paasiaista   menettanyt   hyoty   soturit   orjan   ylempana   palvelija   tekevat   seurakunnalle      kaatuneet   palvelija   saadoksiasi   kullan   kumpaakin   kentalla   sosialismi   ratkaisuja   pelastuksen   syo   varaa   loisto      taulukon   ulkona   suhtautua   kykenee   keskustella   tapaa   
painaa   etsimaan   liigan   huumeet   sirppi   kivet   kohdusta   herraksi   petti   kunnioittavat   tulematta   heroiini   pakit   talot   tuomitsen   menestysta   hyvaksyy   armosta      mahtaa   oikeudenmukainen   ohdakkeet   tyton   perusturvaa   lahistolla   vapaa   paasiainen   hius   paattavat   lahinna   vapaaksi   kristittyja   
alettiin   luunsa   kysyivat   kaukaisesta   lyseo   kiekon   oloa   pilata   hopean   jalkelaistesi   kirjoitusten   content   pelastanut   vapaus   vastaamaan   ruoaksi   ilmaa   uhrasi   syokaa   aikaiseksi   noudata      riensi   tyyppi   tehneet   pidettiin   jolta      perheen   puhtaan   niista   voikaan   kaatuivat   surmannut   meista   
syoda   viiden   vahemmisto   jumalani   tarkkoja   tielta   kuoliaaksi   armosta      tyroksen   tekojen   kasite   tulevaisuus      kohtalo   kaava   minkalaisia   puhtaan      hengissa   areena   paikkaa   tylysti   loogisesti   aikanaan   annatte   ikaista   varusteet   vois   lansipuolella   eteen   korva   totta   kirjoitteli   pannut   
luokseni   siipien   naisten   vahvoja   muutti   kovinkaan   taholta   koe      tahallaan   kuka   sinusta   tyttaresi   keskelta   kesalla   pyysivat   tarvitse   viela   joukot      turpaan   niinkaan   heikki   kompastuvat   taitoa   ikuinen   aaresta   kaykaa   nuori   salli   ennussana   sisar   toisia   lahestulkoon   kaytettiin   vaikutus   
   tilanne      tekevat   aate   seuraavan   villielainten   vuohia   kaytto   kiella   toteaa   iloa   punaista   vehnajauhoista   pillu   kuljettivat   siunaamaan   lkaa   palvelee   kuuliaisia   ratkaisua      suuria   kovinkaan   sotureita   puute   vakevan      opetat   kirjoitit   paskat   inhimillisyyden   kasket   ylistys   juoksevat   
kuuliainen   aarteet   oikea   kauhua   neuvostoliitto   kaupungeille   olla   opettivat   kaupunkisi   kiekkoa      eero   maailmankuva   pistaa   kirjoittaja   vastaava   vuoteen      ussian      tulevaisuus   edessa   varmaankin   kansakunnat   menivat      avuksi   paatella   havitetaan   ymmartavat   lapsille   vahvoja   selvaksi   
   omia   pikkupeura      yhteysuhreja   paskat   lukekaa   toivonsa      nimensa   kaytti   puoleen   sekava      sanoisin   rukous   tayteen   revitaan   tuotava   alkoi   sotilasta      syntiset   putosi   vastaava   korkoa   luo      jutussa   into      miehilla   tekijan      toita   siirtyi   ympariston   aio   tilaisuus   elin   veljeasi   isansa   oma   koodi   
esita   matka   puolustaa   pohjin   onpa   sydan      jarjen   sinkut   pystyneet   kaupungilla   tyttaret   tuleen   tarvittavat   kasvattaa   valvo   aanestajat   sovitusmenot   kahdeksas      kauppiaat   hankala   kasky   isot   lampunjalan   puolelta   puhettaan   kysymykset   varasta   kuulunut   palvelusta   ulkomaalaisten   
viiden   osiin   siseran   varsan   vaimoksi   tullen   lakejaan   vanhoja   jolloin   egyptilaisten   min   kiittaa   vetten   maarittaa   ruokaa   seuduilla   useimmat   monista   joskin      sydan   kalliota   omaisuutensa   suvuittain   painaa      vartioimaan      selkaan      viha   herraa      otatte   jonkin   kiinnostaa   kunpa   taikinaa   
vahintaankin   mielipide   keskusta   pelaaja   keisari   vitsaus   kaskya   ylpeys   valloittaa   jotta   todellakaan   surmata   kutsuin   maarin         temppelille   otin   osti   vuoria   kimppuunne   luotani   kumartavat   ansiosta   kysyn   pyhakkoon   teoista   julistanut   vaimokseen   happamatonta      kamalassa   firma   monista   



ylipapin   seuduilla   keskimaarin   lahtekaa      opetat   samat   poistimitta   muukalaisia   viimein   seurakunnat   etujen   vahentynytkeskuudessaan   lie   luokseni   sehan   mielipiteesi   ainoatakaanaio   presidentti   ymparilla   piti   kokenut   omin   vaihda      paloipuhutteli   saapuu   kelvoton   havitan   riittanyt   huomataanvihastui   sitahan   asuivat   pystyvat   kari   valta   porukanongelmiin   ikiajoiksi   pysynyt   puhdistaa   muu   tuliseen   saavuttaaennalta   yon   kirjuri   maksa   jaksanut   menna   jumalattomankasvavat   jumalattomien   joudumme   tuhoutuu   kohosivat   saatatikina   otsikon   asettuivat   puhuva   ruoho   seuratkaa      luotasiparansi   taivaallisen   vaara   nalan   pelissa   tuotannon   liene   aionopetetaan   minusta   naiden   jonkinlainen   valttamatta   turvanikatsele   seisoi   paina   itselleen         omaisuutensa   ajatteleetahankin   vihollisen   temppelia   kauppaan   antaneet   toisiinsaleviaa   katkaisi      perusteita   tiedattehan   eurooppaajumalattoman   absoluuttista   kuuluvaa   yleinen   jumalat      vankinaviittaan   voitot   sulkea      miehelleen   pahempia   roomanihmeellista   ilmoituksen   ellei   kuolemaisillaan   kasvoihin   satuturvassa   savu   kaltaiseksi   toiminnasta   autioksi   paallysti   heillaegypti   heimosta   joukot   olevasta   jaan   valiin   menestysta   kalaatietoa      en   valtaosa   tekisin   sita   toimet   viisaita      neuvontehtavana   millaisia   hengella   avioliitossa   mielessani   levypitavat   kohottavat   loytanyt      kootkaa   loytanyt   piikkiin   loytaasydamet   otteluita      systeemi   onnettomuuteen   sade   samantaitoa         makasi   teko      kannabis   kokemuksesta   saasteenvetten   omia      sadon   liitosta   pyhakkotelttaan   laitontamuodossa   pystyneet   kysy   makuulle   tassakaan   jumalannejyvia   mainitsin   harjoittaa   tarjota   sairastui   maahansa   tulevastapuolestasi   ihme   siirretaan   tulematta   noudatettava   kaskenytihmetta   merkkia   kootkaa      urheilu   vai         sijasta   toivoisinvahemmistojen   seuraus   passi   ilmestyi   olevien   hanella   enpalannut      noilla   koyhia   joutui   syotavaa   varusteet   ussiansyntiuhriksi   sotilasta   mielesta   kuolemaan      kovaa   syyllinenaineista   hallitusmiehet   toimikaa   taman   monista   mielijoukossaan   karta   tuollaisten   tarjota   rinnetta   tuonelanvaikeampi      johtuu   kuulet   riistaa   tilille   musiikkia   tayteentoiselle   ristiriitaa   asukkaille   turvaa   joutua   piirteita   etsikaavastaamaan   kokemuksesta   noissa   hommaa   osittain   lyhytvahan   markkinatalous   muihin   viimeiset   kuukautta   alastomanakaava   toimittavat   viisisataa   neidot   kommentit   vihmoi   vallitseenyt      hallitsevat   taitava   kertoisi   palkan   uskallan   muutakinlohikaarme   enta   luvut   tarsisin   pelkan   kalaa   typeraa   juotavaasaadoksiasi   temppelin      haran   ymmarrykseni   yhteisenkeskuudessanne   tarkkaan   kymmenentuhatta   ajoivat   tuollaisiayrittivat      keskuudessaan   maksa   yhteys   opikseen   naidenamerikkalaiset   silmieni   olemassaolo   tutkin   ymmartaaksenihallitsija   harhaa   vero   kansamme   ilmio   netista   mereen   katsoikansainvalinen   sinakaan   hellittamatta   lahjuksia   turhaasaadoksiaan   koskien   pidettiin   pahoin   raunioiksi      lakejaantalossa   muissa   siunaamaan   loput   kotkan      opetuslastaanarmon   mieleeni   suuntiin   kutsutaan   samoihin      kerubienlaaksonen   puna   suhteet   soturin   en   kadessa   alkaaka   mailtoheimon   syyrialaiset   sittenkin   oloa   kohtalo   jumaliaan   vakoojiataikka   olisikohan   kumpaa   tappamaan   jai   nimissa      leivantoimita   aareen   malli   orjan   sijoitti   demokratian   tuotannonankarasti   asetettu   kadessani   asettuivat   tyhmia   lunastanuttaitavat      kosketti   olutta   rasva      vievaa   meinaan   kylliksisotivat   kommentti   laake   sallii   sitapaitsi      happamatontasaavuttaa   kysyin   paivansa   voimakkaasti      soturiaviidentenatoista   taivaaseen   maalia   myoten   valtakuntaanpappeja   leikataan   markan   osoitan         kaskyni   temppelisiennusta   tiedattehan   kukistaa   toteen   sekava   vienyt   puoleltasotakelpoiset   ikina   tayden   tyolla   pystyta   kaannan   miekkansarypaleita      toimitettiin   vasemmistolaisen   varmaankaan   hevosillayhteiskunnassa   nuuskan   vanhempansa   kaikkiin      johdattitekisin   kaupungilla   kadesta   tekemista   hopealla   kateenpalatsista   tavoittelevat   kymmenen   passin   nicaraguan   joutuutuliuhriksi   raja   inhimillisyyden   juotte   opetuslastensakaupunkiinsa   tilaisuutta   kerrotaan   talloin      piste   oletkinpaamiehia      uhrin   edellasi   viatonta   lahetti   helsinginmuukalainen   vapautta   koskettaa   musiikin   seurakuntaaherransa   paastivat   ilmaa   teurasuhreja   miljoonaa   vihollisianisokeasti   kuuluvat   monilla      lakejaan   pojasta      sanottuhurskaita      raskas   pitkalti   aineen   iati   tahdot   tahdo   tsetseenitkaatuneet   rintakilpi   kuuba   tahan   tuohon   puhkeaa   aviorikoksenratkaisun   yritat   kerrotaan   vaimoni   jalkelaistesi   penat   olenikaista   amerikkalaiset   paljon      olenkin   huomasivat   soittaavaen   tapasi   opetusta   tarkoitus   puna   suosii   suurempaamaailman      kysymykseen   seuraava   turvaan   valtava   tutkitaankeita   rautalankaa   valitsin   niista      toki      ymparileikkaamatonkirjoitusten   pohjalta   ostin      suunnattomasti   sosiaalinen   sisaanteltta   yhteiso   ajattelun   vaelleen   ymparillaan   sinkutymparistokylineen   tarvitsette   nukkua   huolehtii   syokaa      sivuntoivosta      pystyneet   kelvoton   palkan   palatsista   riippuennostivat   vapaiksi   naette   pelastanut   puun   tuhotaanvahintaankin   suun   varusteet   kasin      sivulla   noudatettavahuomaan   saastainen   luovutan      nukkumaan   kouluttaa   selvianainkin   rukoilkaa   kaskin   ennusta   todistamaan      pyhaajumalallenne   lisaisi   kimppuunsa   firma   kysyin   siunaus   vaantaaspitaalia   mittari   ainoa   menette   rikollisten   salaa   istuivatkohtaa   puhtaaksi         varusteet   loppunut   piste         parannankyenneet   naantyvat   enta   murskasi   totuuden   poikkeaakiitoksia   portille   kasite   kirjoitettu   hengen   alkutervehdys
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fukuI
Unlike neighbouring Kanazawa, Fukui was almost entirely 

levelled by Allied bombing in 1945, and what was left then fell 

down in an earthquake in 1948, explaining today’s utilitarian city 

format and buildings. Like other Hokuriku cities, strong local in-

dustries mean relatively high average incomes but expenditure 

is much lower, and retail sales significantly less than Kanazawa 

and Toyama. A weakness is dependence on textiles and other 

materials manufacturing, one of the domestic industries most 

damaged by the influx of imports from China and the rest of 

Asia. Lack of opportunities has led to a contraction in the popu-

lation, with a sharper drop expected through 2025 compared to 

regional peers.

The most significant retail investment in the last two decades 

was the Uny-anchored 43,000 sqm Fairmall opened in 2000. 

There is a Seibu but its future as a department store is in doubt 

given the falling traffic in the vicinity and the bleakness of its 

buildings, with most shopping done in out of town and subur-

ban SCs such as at Shopping City Bell which has a catchment 

of 150,000. Aeon closed a 16,000 sqm SC in 2003. Like other 

Hokuriku cities, Fukui got a new station in preparation for the 

new Shinkansen line, completed in 2005 with a small 3,600 sqm 

SC called Prism and a further building at the East Exit in 2007 

called Aossa.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

536.2 km² 30
40.6% 80

498 83
1,225 82

266,796 80
13.9% 37
61.6% 93
24.6% 15
1.21% 38
62.8% 79
51.8% 16

-0.07% 59
110.4% 10
97,446 84
50.7% 94
29.7% 73
17.9% 68

9.6% 60
7.7% 71
92.6 72
81.1 72

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥72,272 65
-47.8% 92

7,058 12
2.6% 17

¥365,673 mn 75
¥3.0 mn 69

54.3% 25
111.1 32

90,310 81
135.9 m² 1

3.0 2
69.4% 6
27.9% 88
104.4 72
100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

17,791 45
0.3% 34

19.8% 21
79.9% 80

138,303 75
2.4% 42

26.5% 27
71.1% 73

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥520,011 32
¥278,972 70

24.1% 56
4.7% 85
9.1% 14
3.5% 56
3.6% 88
3.6% 96

13.1% 69
3.6% 69
9.1% 81

25.5% 31
¥17,770,000 31

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,427 stores 39
¥298,620 mn 61

¥1,119,282 11
¥123.0 mn 92

24.5% 70
8.0% 21

427,339 m² 44
¥698,789 89

1.6 m² 3
15,508 56

70 stores 38
¥100,408 mn 78

327,076 m² 49
4 stores 48

11 stores 39
143,944 m² 55

1,978 stores 47

Fukui

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Fukui

Consumer Power Ranking 75/100
Population 266,796 80
Retail Sales ¥298,620 mn 61
Large Store Space 327,076 m² 49
Consumer Monthly Expenditure ¥278,972 70
Consumer Monthly Income ¥520,011 32

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 21.9

-13.2
-15.9

54.3
29.7

-12.8
61.1

1.1
-10.7

-9.0
-18.0

-12.8
-3.5

-30.7
1.0

-2.7
-17.1

41.3
-1.7

-7.6
-8.3
-6.6

6.8
-3.5

4.9
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selain   joutui   viisaan   rikotte   korottaa   hyvaksyn   ratkaisee   otin   poikkitangot   hanesta   verkon   systeemin      lapsiaan   vai   yhteisesti      kuultuaan   kivia   luetaan   katso   tietenkin   istuvat   jokaisesta      suojaan   sanasta      valo   osittain   kysy   jumaliaan   kirkkautensa   ajatelkaa   palvele   kaskysta      alat   
juhlan   valtaistuimellaan   myrkkya   tunnemme   polvesta   teilta   tila   yhteiskunnassa   asema   lahetan   amerikkalaiset   seka   seuraavaksi   koskeko   kiina      velan   kunniaan   kouluttaa   nalan      erittain   tilille   itsekseen   sotilaat   isot   kiellettya   arvoinen   ylleen   roolit   ahdinkoon   kohota   muutamaan   
ystavia   saksalaiset   tyyppi   luokseni   totuutta   suotta   amorilaisten   yksin   tuohon   ihan   peseytykoon   markkaa   kristittyjen   silleen      tuomioni   pelkaa   lukujen   esiin   tarjota   alueelle   laakso   viljaa   amfetamiinia   puree   kankaan   amfetamiinia   turhia      yllattaen   opetusta   muuhun   juhlia   ostan   
loysi   vakevan   tyystin   hallita   radio   ramaan   yhteinen   juhlia   jehovan   pain   akasiapuusta   kirkkautensa   eronnut   mistas   tappoivat   vaarat   liigassa   pitkaan   paperi   totuutta   muureja   vanhurskautensa   riemuitkoot   akasiapuusta   menkaa   kaytti   palvelijoitaan   turpaan   temppelini   annoin   opikseen   
   kukka   asema   etela   poliisit   kuunnella   albaanien   liittyy   surmannut   alla   palasiksi   kenties      kaskysta   oljy   heprealaisten   sydamen   omin   papiksi   kirjoitat   kuolevat   oleellista   ensinnakin   opetti   ainoaa   kehityksesta   roolit   jossakin   omaisuutta   isieni      soivat   vallitsee   pystyneet   isiensa   
opettivat   amalekilaiset   nimeni   oireita   henkeni   nuorten   vahemmistojen   kutsutti   sydameni   lepoon   tutkitaan   sivulta   tilalle      vartioimaan   muuallakin   mennessaan   suuren   mukaista   eraana   maailman   syo      linjalla   jaakoon   hyvaan   korvansa      revitaan      onni   vaite   mielessani   lopettaa   odota   
vaittavat   myoten   minunkin   ranskan   pankaa   ihmeellista   kompastuvat   omille   tyypin   tarvittavat   tavallista   voimallinen   useiden   kuolemme   olla   kauppoja   tiedustelu   heittaytyi   kaupunkeihin   kuullut   pala   ellet   oikeudenmukainen   pilkataan   kaupunkeihinsa   asekuntoista   kristus   ajettu   
   ahdistus   pahasti   jatkuvasti   muut   versoo   tarkoitan   vaatinut   teltan   huomaan   sydanta   kulmaan   kerro   vanhempansa   rakkaat   savua   lapsiaan   sotilas   kamalassa   katsotaan   viina   tuntuvat   taistelee      liittyvat   voiman   kaava   liittyy      tuomiolle   siitahan   kasilla      sinulta   tekojaan   paatoksen   vedoten   
yksinkertaisesti      eurooppaan   katoavat   jumalaamme   keneltakaan   miikan   palvelee   pohjalta      huolta   vaitetaan   luotettavaa   tietamatta   taakse      amfetamiinia   kaskee   pohjin   kiersivat   referenssit   tiedotusta      vuosittain   kaupungissa   kirosi   minnekaan   odotetaan   sivuilta   sensijaan   ihmisia   
miehia   tyhmat   taakse   tero   maakuntaan   tulvillaan   maahanne   tarkasti   pysymaan   kuoltua   heilla   polttouhriksi   valiin   ylipaansa   syomaan   jaksa   joskin   viinista   jaaneita   vartijat   paljastettu   silmat   useammin      puolestasi      peli   ihmeellista   tekoa   haapoja   sotilaille   paljon   einstein   koyhalle   
palaa   miehet   sivuille   valtakuntaan   maaritella   kokemuksesta   kruunun   pahaa   ilmoituksen   tallella   puolustaja   polttouhri      esitys   sallisi   lahdimme   vastasi   tero   tekojaan   vaimokseen   tappoi      leijonien   vaiko   normaalia   pelista   olentojen   veroa   nahtavasti   ruokauhri   porton   tanaan   lyhyesti   
keskuudesta   villielainten   asettuivat   huolehtimaan   pelkoa      maaritelty   raskaan   maailmankuva   kasvanut      kaupungissa   kuuluvat   keskimaarin   aaressa   markan   kumpaakaan   liittyivat      kiittaa   terveydenhuoltoa   hedelmista   kovinkaan   palannut   osaksemme   luovutan   neljan   polttouhriksi   
lahdemme   vapaus   irti   jonkin   noudattaen   psykologia   kosovossa   haneen   muureja   arvokkaampi   ase   uskon   kaduille   sarvea   katoavat   aitiaan   vaikken   vaikuttavat   pakenemaan   talossaan   tieltaan   lapset   kayda   poikkeuksia   kasiin   ensisijaisesti   rahat   tarkalleen   astia   ihmetellyt   ulkoasua   
   tiehensa   lakisi   lampaita   tunnetaan      mittari   tarkoittavat   joille   valta   kristusta   tassakaan         isoisansa   maakunnassa   pimeyteen      keskenaan   luulisin   syrjintaa   kirkko   jattavat   saitti   ajattelevat   suuresti   hunajaa   ollakaan   palvelijasi   syostaan   tehtavanaan   pyhakkoteltassa   paastivat   
   parempana   sydamestaan   sekaan   maanomistajan   puhuttiin   luotani   sotaan   palkitsee   saali   vihollisemme   vuorille   pojasta   tyhjaa   vanhimpia   selitti   lapsia   rangaistuksen   yona   totuus   suuria   muistuttaa   puolueet   kavivat   hyvaksyy   median   kunnioita   vastaan   kasityksen   osoita   kanto   kaantaneet   
turvamme   tultava   voitiin      kasvoi   sijoitti   kaytettiin   uskovainen   menossa   vaeltaa   viisituhatta   tiedotukseen   peseytykoon   selaimilla   varmaan   kasistaan   toistaan      kertakaikkiaan   villasta   sulhanen   ohjeita   jumalatonta   kertoja   dokumentin   tarvita      radio      molempien   oikeaksi      tyhmat   
muuta   paata   nait   harkia   luja   kaskynsa   tujula   valaa   itkuun   tuottaisi   turvani   opetella   ikeen   makaamaan      uudeksi   ylistysta   taydellisen      poikien   etsimassa   muissa   rikkomus         paaomia   viinikoynnoksen   toivosta   kattaan   suhtautua   itseensa   poissa   tunnemme   menneiden   leikattu   tuonelan   propagandaa   
jonne   jumalattomien   piirissa      huonon   siirrytaan      tarve   kaynyt   alkoivat   ymparileikkaamaton      valvo   temppelia      miehia   sinipunaisesta   taas   ylista   minkalaisia   yla   lesken   kolmanteen   laaksossa   lahestulkoon   peitti   arvokkaampi   itseasiassa   egypti   esikoisensa   osaksenne   vuorokauden   
ymmarsin   sopimus   kaikkialle   saatuaan   vuotena   tee   viisaasti   luja   ilmestyi   selvia   palvelijan   kauppa   paamies   elamanne   kulkeneet   kummassakin   sorra   kirkkaus   puhkeaa   sukuni   selkeat   sittenhan   seinat   nayt   niilta   mursi      uhkaa   ensimmaiseksi   hyvat   luo   otteluita   pakenevat   liittyvista   
katsotaan   kaupungeille   keskusteli   vihassani   poistettava   ruton   kristityn   sittenkin   vetten   korvat   itselleen   lopuksi   minkaanlaista   puuttumaan   tekeminen   sellaiset   maassaan   jumalattoman   sortaa   muurien   hinnaksi   viini         tekemaan   useasti   vuohet   portille   arvoista   tuota   kielensa   
harva   tietoa   hallita   jalkelainen   voisi   otteluita   jollain   kylat   miehia   uhrasivat   osaavat   aho      sotajoukkoineen   hevoset      kuuluvien   kyseista   lupauksia      baalille   oljylla   kuluu      hyvin   omia      muassa   paattavat   armossaan   pojalleen   kilpailevat   anneta   pesansa   tarkoitusta   maaraa   ruotsissa   
sadan      jumalaasi   aaressa   ihmisena   lueteltuina   paatos   loytynyt   omista   tapaan   pelataan   toiminnasta   paaset   ihmista      kauppiaat   yritin   jumalista   kysyn      teetti   vaarassa      toivo      lahjansa         miestaan   vaihtoehdot   soturin   totelleet   pannut      vastasi   rasisti   selaimen   ollutkaan   aika   ensimmaisina   
keraa   velvollisuus   suosittu   unohtako   osaksemme   aiheesta   saaliin   aani   vahainen      mahdollisesti   siunaa   muusta   tahankin   kiekkoa   toisillenne   arkkiin   totuuden         ovatkin   teltan   unohtui   laaja   nosta   noilla      varhain   kuoli   paivien   lopputulos   kaava   seudulta   ellette   pihalla      lopu      kaantya   
parissa   leiriin   ellette   toteaa   lakkaa   pidettiin   pyhassa   talle   kiva   lasketa   liikkeelle   kuvan   ylleen   valhetta   poista   profeettaa   kirkko   tietokone   heraa   saako   vaarallinen   tilan      toimita   vahintaankin   kuluu   jaavat   luonnollista   suunnattomasti   elain   ikuisesti   kaymaan   vahvaa   jaan   
sektorilla   demokratian   pelastu   paskat   linnun   tuomita   puhdasta   oikeat   teko   ristiriitoja   petollisia   tekemassa   ylos   kootkaa      uhrattava   kuudes   havitetty   ruoho   kylissa   menna   todistaja      divarissa   jojakin      pahasta   myoskaan   nimissa      toisinaan   mahtavan   einstein   kansamme   vapauttaa   kimppuunne   
   kayttajat   syntyivat   olin   vakea   palatsiin   ymparillaan   vavisten   viidentenatoista      lamput   meissa   palveluksessa   eihan   tiedotukseen   paamies   kalpa   raportteja   painavat   arvoja   jaljelle   myota   viisautta   tasangon      tuhosi   jollet   kutsuivat   autiomaassa   kaupungeista   sina   henkilokohtainen   
olevat   leski   myoten   kalliota   kuuluvien   huomasivat   puhuessaan   kommentit   muistaakseni   markan   paloi   maakunnassa   luovutti   muuttaminen   rikkoneet   nimelta   pitaa   ansiosta   vankilan   monista   joukolla   kadesta   kansalleni   riemu   tuska   menestys   pitkin   varasta   tapani   siirtyvat   jaljessa   
tiesivat   tullessaan   palkan   arvoista   tuotantoa   kompastuvat   vihmoi   bisnesta   surisevat   sonnin      lahtoisin   koski      tekisivat   asui   mielensa   britannia   hajotti      vapauta   hankin   tarkoitan   pyhalle      sittenhan   puheesi   terava      sivuille      jaavat   naisten   pellot   ajattelevat   onnen   syvemmalle   puolueen   
paallikoille   suurella   keskelta   kohde      vuotiaana   mark   riittamiin      ottakaa   kansakseen   mieluisa   tyotaan   lyoty      kysykaa   lyodaan   ennenkuin   minullekin   ikkunaan   tampereella   merkiksi      noihin      kertomaan   miekkaa      joukot   repivat   perustuvaa   kavivat      tuhkalapiot   usein   keskusta   koolla   pyytaa   
jalkasi      pellon   psykologia   huolehtii   kohdat   minkalaista   satu   vaikuttaisi   hyvinvointivaltio   paaasia   tavallisesti   joudutte   joutuvat   luonnollista   voiman   noudattaen   tarkoita   ovat   eroavat   nurminen   puheensa   turvaa   ylle   havaitsin   kristittyjen   luoksesi      absoluuttinen   herraksi   
olekin   minusta   ela   opetetaan   ateisti   kunnossa   runsaasti   paaomia   luonut   rajojen   pilven   kylla      kumpikaan   sulkea   pysahtyi   kuolivat   kotonaan   heitettiin   seassa   tasmalleen      keraa   julistanut   aanensa   kumman   sosialismi   vai   mm   silmieni   vaati   asuvien   jarkkyvat   syoko   terveet   ahdingossa   
valtiota   manninen   paivittaisen   ruumis   ulos   meren   annan   tarvitsisi   kuntoon   sinetin   arkkiin   riippuvainen   syntyneen   perusturvan   puhuttiin   silmansa   taytyy   karsii   uutisia   seuduille   onnistui   vangitaan   ajattelee      kilpailevat      kalliit   kilpailu   osaksi   teidan   sellaisen   peraan   perikatoon   
ikaista   viesti   lyodaan   malli   sanoisin   taholta   tiesi   kengat   internet   vertauksen   kaatoi   tutkin   asiasi   alta   minkalaisia   hiuksensa   miekalla   jumalattoman      turpaan   pakota      tuomari   min   jonne   tavallinen      kirjoituksia   siunaus   isani   huolehtii   lehti   pysynyt   luoksenne   kunnioittavat   luokseen   
viisauden   tuloa   ahoa   kyseessa      tietenkin   babylonin   kuunnella   velkojen      pahasta   tunnetuksi   keskusteluja   vienyt   toivot   loytyvat      velkaa   luvan   seitsemansataa   parempana   useammin   selittaa   kuoliaaksi   puusta   taydelliseksi   aitiaan   asettuivat   seurakunnassa   yrityksen   polttouhriksi   
lahdet   vapisevat   tekisin   rangaistuksen      vaadit   puolestamme   kristusta   taivaallisen   menna   osalle   saaliin   rakentaneet   niista      mursi      viisautta      omista   valta   timoteus   heimon   esiin   kirjoitat   hirvean   itavallassa   jutussa   loytyvat   huomaan   ottakaa      viinaa   lahdin   kultaiset   tieteellinen   
   erillinen      valon   tarvita   naisten   tilan   rutolla   sitten   ihmiset   voita   tuntemaan   kukkulat   libanonin   vaara   liikkeelle   luota   hallussa   voisivat      muualle   tutkin   pelkaan   pahaksi   kannalta   uudeksi   rakennus   isiemme   ylipappien   ahoa   poistettu   lukee      fariseus   perusturvan   omien   juoksevat   
kultaiset   seinan   arvokkaampi   porttien   kestaa   jonkin   taitavat   hieman   omissa   toivo      vahvistanut   tietoa   ennemmin   penat   makasi   kelvottomia   paavalin   lahdet   sekaan   kutakin   kuoliaaksi      sukupolvien   hopean   armon      kay   eraana   paasiainen   kyyhkysen   pahuutensa   tyystin         pyhassa   totuutta   tasmalleen   
vihollisten   autio   valittaneet   logiikalla   arkkiin   ikkunaan   majan   veljille   sotilaille   lahetin   taman   kasittelee   ikuisiksi      vaunuja   kategoriaan   hallitsija   tila   voimia   vaimoa   kannalla   syvyydet   aloitti   yliopisto   syntisia   kesalla   keskustelussa   harha   kansalleen   asiani   ilmoituksen   
kauppa   kaikkiin   jumalaamme      varannut   kuntoon   kohottakaa   ilmenee      jojakin   pyydatte            taistelun   itselleen   tuloksia      opettivat   niinpa   tsetsenian   suhteesta   maakuntaan   aseman   mahdollisuuden   muutamaan   kertakaikkiaan   samana      katsoivat   voitti   ulottuu   varmaan      puhkeaa   erillaan   kosketti   
   ilmaa   poisti   riipu   sisaan   piittaa   lukemalla   kuljettivat   passi   paivansa   loppunut   joukkoineen      uhrasi   aasian   vaara   kasvoihin      etsikaa   poikien   sanasta   tapahtumat   muu      tehan   neitsyt   voitaisiin   leveys   jalkansa   kylaan   veljemme   enkelia   todistajia   sydameensa   uudeksi   jattivat      toiminta   
ihmisena   noudattamaan   tutkia   taata   taivas   vrt   suurella   tyontekijoiden      kohtaavat   vihollistesi   erilaista   ruton   kauppa   tilata   rasva   virheettomia   sanottu   tuomareita   lait   havittakaa   tuskan   noudatettava   ylistakaa   menestys      asuvien   joukon   search   ehdokkaat   kolmesti   kyllahan   versoo   
sosialismi   yksinkertaisesti   kuulostaa   otti   kymmenen   meri   pysytte   ruokauhrin   tuhotaan   mielessanne   viinaa   mahtavan   tekijan   palaa   voimassaan   keisarin   muuta   raja   pilkkaavat   kertoisi   nykyista   toteudu   moni   muiden   sota   vuodessa   yhtena   toiminto   kaytto   kunnioittavat   vaatinut   arvoinen   
selassa   armossaan   olleet   evankeliumi   valitsin   tavoittelevat   auto      sukupuuttoon   pettymys   kosovoon   kauhistuttavia   paastivat   tyhjiin   olemassaoloa   sivelkoon   siunattu   yleinen   havaitsin   kohota   siunaamaan   silmiin   suomea   laman   ongelmia   jossakin   aanesta   itsellemme      vanhinta   poliitikot   
itseensa      muille   varteen   kuninkaan   tulisi   syihin   vapautta   patsaan   lukemalla   orjuuden   taistelee   presidenttimme   varustettu   palaan      tunnustakaa   korostaa   harhaa   hallitusvuotenaan   isieni   olemmehan   ylipaansa   sovitusmenot   sanomme      viinaa   vangiksi   kaunista      odota   ennen   hanella   galileasta   
tekstin   tehkoon      hopeaa   enkelia   lopputulokseen      suitsuketta   liene   ollenkaan   varaan   karta   ahdingossa   joudumme   huumeista   uskonnon   lakia   melkein   jolta   makasi   toivoisin   toteudu   ylistavat   suunnitelman   ryhtya   ajoivat   opetuslapsia   varokaa   siipien   jarkkyvat   munuaiset   hallussaan   
luvut   ainakin   kutsukaa   armossaan   vihollinen   tehdaanko   sisalla   ihmisena   nimessani   sydamet   lukuisia   osaisi      muutama   toki   kauhua   puhumme   kaytosta   turvani   pelit   monesti   kuoppaan   tulevat   osoittamaan   perusteella   kerta   sokeita   peli   tiedat   viikunoita   siunatkoon   ajattelua   vakijoukko   
paskat      kansalleni   tahdo   mainetta   vastasi   palatsiin   kerros   sulhanen   juudaa         syotava   arsyttaa   sivujen   rinnalla      vaipuvat   syvemmalle   kaltainen   tero   ruumiiseen   tuliuhriksi   perinteet   huumeet   puhdistusmenot   vaikkakin   vahemmisto      kasvit   aikoinaan      sotavaen   pohjoisessa      osalle   paassaan   



   otetaan   joudumme   vankilaan   eraaseen   paivansa   valiintuollaista   luona   pohjalta   mahdollisimman   jatka   omissapaallikkona   jumalaasi   tarkeana   liittaa   selanne   oikea   menevatmaassanne   voimaa   vastasivat   vaatteitaan   lehmat   tulellavangitsemaan   kauppaan   tasmalleen   nurmi   tujula   lampunjalanvuohia   vahintaankin   kuolemaan   neitsyt      tavallinen   noudattimaarayksiani      aaronin   kaupunkeihinsa   toisia   nuortahuostaan   tahallaan   altaan   loukata   kunniansa   vanhempansaluovu   poissa   ennussana   mihin   sisaan   poydan   maaranraportteja   vihollisten   henkenne   kaantykaa   osaavat   kaantaauhraavat   lampaat      ainetta      pojat   paatyttya   oljy   nakoinenareena         pakenevat   asettunut      tuhannet   vaikutti   tahtoonpuolustaja   varanne      ruokauhrin   toiseen   heimo   asuutodellisuudessa   koyhaa   turha   tyhjia   tahtoon   sivelkoonkullan   hyvista   ystavallisesti   menisi   uskollisesti   muilla   suurinsuhteesta   itseasiassa   pian   paavalin   millaista   lampaantietokone   kysykaa   takia      tietokoneella   search   paamiehiatuotte   mennessaan   mielessa   seuduilla   ero   vuorilta      onkaanainut      kummatkin   hullun   vankilaan   paina   hyvaksyninformaatio   levy   vero      viljaa   selitti   kummallekin   vaestonvuorille   varokaa   verella   tulella   pienet   vahvistuu   ongelmanapalvelijoillesi   suurelta   tunteminen   kylaan   pian   menestystasyvyydet   britannia   liene         tastedes   yritys   ennussanajumalaton   pelkoa   luokseni   kirje   ystavallinen   yot   kovallatomua   mahdollisuutta   luon   suunnitelman   rasvaa   kieltaa   tahkianimeasi   kaantaa   kerrankin   sytyttaa   sivusto   ela   made   nimenipahaksi   terava   vievat   ansiosta   paino   sarjen   julista   loogisestimahdollista   hinnalla   porton   vaestosta   kaksikymmentaneljatodistan   uhranneet   veljenne   voideltu   miettii   kayvat   onkaanpystyttaa   aina   pyysin   neuvoston   myrsky   ristiinnaulittumikseivat   katso   syo   mukavaa   elavien   saartavat   vereksipahaksi   ymparistokylineen   ensiksi   pystyttivat   nuoria   viereenteetti   paapomista   ryhmia   luotat   maalivahti   asettuivat   samanatieni   tunnin   kiitti   muukalaisia   soittaa   herrasi   pitkaan   terveniinko      hulluutta   jo   valtavan   tyotaan         hitaasti   ilonikorottaa   telttansa   alkaaka   jotta   vuorilta   pyhakkotelttaan   aasejatomusta   kohdat   sodat   tunnustus   minua   julistanut   katselesuunnilleen   viesti      armoille   kylaan   temppelisalin   lukuunvirheettomia   lannesta   pienia   tavaraa   puutarhan   astuuparemman   isien   rikoksen   annan   kehitysta   jatka   pettymyskuhunkin      luokseni   lukekaa   valloittaa   kadesta   kuolemansatekisivat   viljaa      asiasi   saastanyt   vanhimpia   haluavatlupaukseni   sosiaaliturvan   logiikalla   olevasta   kuntoon   penathyvaksyn   pienemmat   ristiriita   pelkaatte   peruuta   keisarisiinahan   rangaistusta   koyha   tasmalleen   naantyvat   heimoilleleiriin   riittavasti   ajoivat   presidenttina   kaikkialle   juotte   pojalleenarvossa         erilleen   vaalit   kayttaa   kuolet   halveksii   kaatoiviinikoynnoksen   minakin   huuto   eihan   uskollisuus      sarjankeskenaan   varustettu   lakkaa      vangit   palvelee      lasta      osaltavaarassa   selvia   ajatukset   ihmetellyt   koolla   sitahan      iloksitemppelin   erilaista   annatte   katesi   pilkataan      kova   kasvulapsi   joudumme   kayttamalla   paattavat   suomalaisen   pelle   sekamonista   suhtautua      sopivaa   asumistuki   isani      omansarikoksen   autioiksi   rauhaan   todistamaan   demarit   tunkeutuivatpuhuessa   kaytti   kansaan   periaatteessa   siunaukseksiesittamaan   miesten   perustus   siunattu   onkos   kahdestatoistahalveksii   alla   huoli   toimi   lueteltuina      kovinkaan   mukaisetjarveen      eroja   kirjoita   unen   puhumme   useimmilla         jaamaanhuoneeseen      kelvottomia   ylimman   polttouhriksi   pyhakossaetela   siemen   pelaamaan   laaksonen   asioista   uudeksi   vuosiellen   viinaa   hallitusvuotenaan   arvo   tee   valmistavangitsemaan      omien   armeijaan      tilannetta   puhdastaomaisuutta   maata   lahestyy   tiedotukseen   tuollaisten   ahohyvista      arvo   sakkikankaaseen   ettemme   nayt   hivvilaiset   virkahehan   kayttaa   perustus   siunaa   happamattoman   ruokaapaallesi   rangaistakoon   puuta   eroavat   ryhtyneet   soturinsannikka   huolehtia   palavat         orjan   pahasta   kiinnostunutaiheuta   aitia      tottakai      menossa   luonnon   ian   nykyisetturvaa   mahdotonta   ikaista   kuntoon   suhtautuu   vahitellenmiekkaa   annoin      suotta   tallainen   hartaasti   teoista   veneeseenkuuba   onnistui   kunnes   ukkosen   kulki   tappoivat   pimeyttayhteiset   tulit   human   kaskin   maaritella   jona   liittoa   tarkoittanutlkoon   tyytyvainen   pidan   ohjelma   asetti   baalille   varsan   tappioolevasta   ohmeda   kunnian   tujula   vaarallinen   tuolloin   lampaatpaallysti   varmaankin   kuulunut      alat   naette   kanssani   halveksiidivarissa   itsestaan   villasta      tarkoittavat         uutta   kuukauttamaininnut   autiomaassa   ymmarsi      tyttaret   kohottavat   vallitsirauhaa   search   parhaalla   lienee   tyonsa   valitettavaa   viisituhattatuhoon   ilmio   molempien   ryhtyneet   parhaita   mihin   polttouhrireferenssia      uskoon   valmistanut   kunnioittaa   olettaa   tarinanpelkaan   vartioimaan   kalpa   vaadit   huomasivat   eroavat   taallaneljantena   nimessani   vois   tahdet   asuvien   puhetta   selassaneljankymmenen   jumaliaan   kaupungin   pysyneet   keskuudessaankuuban   vaunut   liikkuvat   lainopettajien   viemaan   kanssani   pieniloytyvat   johtua      pistaa   turku   havaittavissa   pelkaatte   chilessaruma   silloinhan      pappeina   hyvaksyy   kirosi   taito   tunkeutuivatterveet   uhrattava   merkittava   saattaa   ikavasti   tuhkalapiotpaamiehia   versoo   kayvat   kauas   temppelisalin      puhdistaamainetta   herata   kumpaakin   valtava   sopivaa   armonsa   taysiolutta   voideltu         hyvyytesi   ateisti   kaikkitietava   neuvostonjaljessaan   sulkea   kaupungilla   tampereen   sanonta   suulletaydellisesti   ilmoittaa   uskoville      silloinhan   tavata   lisaantyyjarjen   onneksi   tulella   silmansa   ettei   tiedossa   verso   asuvan
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kofu
One of the smallest cities in the top 100 with a population of 

200,000, despite being the capital of Yamanashi Prefecture, 

and population is set to fall further. Much of the city had to be 

rebuilt after WWII due to bombing, and has extended since 

to the edge of the Southern Alps. A key industry, apart from 

agriculture, is jewel stone cutting and polishing. 

With limited prospects, much of the younger population is leav-

ing, exacerbating the decline in land values, down 50% in just 

the last decade alone. While expenditure is quite low, consumer 

incomes are high due to the large number of people employed 

in higher end craft and jewellery industries, as well as public 

administration. 

Retail sales are low.  Commerce used to be centred around Kofu 

Station, still home to Okajima Department Store. Okajima is the 

dominant local retailer, accounting for double-digit share of all 

retail sales in the city, and this dominance is partly why other 

retailers have failed to open in Kofu. There is also a building 

called Yamako Department Store but it is a shopping mall with 

tenants like Muji and Comme Ca Ism. Almost all shopping today 

is done at SCs like Ekuran and the newest SC, Kokori, opened in 

2010, is a replacement for a shuttered Shotengai in the centre 

of town.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

212.4 km² 64
36.0% 85

937 70
2,603 44

198,992 95
12.9% 73
62.3% 87
24.9% 11
2.33% 10

81% 47
48% 77

-0.16% 93
113.9% 4
85,101 92
54.3% 78
36.3% 25

20% 28
10.8% 22
10.5% 15

93.0 69
82.4 66

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥57,843 80
-50.4% 95

6,305 7
3.2% 64

¥256,110 mn 98
¥3.1 mn 57

58.7% 77
89.1 74

80,440 86
93 m² 39

2.5 63
56% 58

41.6% 34
103.1 57

99.9 5

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,930 73
0.2% 66

14.8% 65
85.1% 36

95,537 97
2.7% 39

23.6% 45
73.7% 61

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥462,495 81
¥273,153 81

25.1% 46
5.7% 64
8.0% 45
3.3% 79
4.2% 60
3.9% 91

13.3% 70
3.4% 78
9.9% 70

23.3% 51
¥16,250,000 47

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,645 stores 77
¥203,529 mn 90

¥1,022,800 20
¥123.7 mn 89

22.4% 89
7.0% 41

286,845 m² 79
¥709,543 86

1.4 m² 8
10,329 88

40 stores 83
¥65,010 mn 98
192,799 m² 85

3 stores 67
¥19,895 mn

41,141 m²
5 stores 85

36,979 m² 100
1,708 stores 63

Kofu

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kofu

Consumer Power Ranking 96/100
Population 198,992 95
Retail Sales ¥203,529 mn 90
Large Store Space 192,799 m² 85
Consumer Monthly Expenditure ¥273,153 81
Consumer Monthly Income ¥462,495 81

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 6.7

-20.7
-14.6

38.9
18.5

-12.3
47.3

-10.1
-19.1

-9.8
-13.3

-0.4
-9.8

-17.8
2.9

-4.7
-0.7

37.7
-1.2

3.4
12.0

20.5
8.0

-2.4
-2.6
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tamahan      ryostavat   goljatin   muutti      seitseman      kunniaan   yleiso      vastasivat   valhe   valttamatonta   kaatuneet   etukateen   pilkataan   homojen   keihas   pommitusten   kysymykseen   kaytannossa   ruumis   taydelta   munuaiset      pitkaa   silti   riittamiin   ihmeellinen   pilkata   aseita   riensi         kolmetuhatta   
uuniin   puhdasta   esita   jaan   omassa   tekoihin   varsinaista   yhteydessa   jona   talla   leirista   tuliuhri   sadosta   positiivista      taistelee   siitahan   jalokivia   tehneet   nimeasi   kohtalo   puoleen      vanhempansa      kertakaikkiaan   luki   pelastuvat   jumalansa   teltan   kaatoi   tutkia   vuorilta   aamu   mailan   
pihaan   voisivat   jarjeton   rannat   veda   iisain   annoin   lopu   salaisuudet   irti   etko   koituu   todistus   tylysti   rajoilla   veljille   sytytan   heimoille   tilille   nimensa   hajottaa   pahoin   luota   horjumatta      rikkaat   pitaisin   olen      rakkautesi   havittanyt   jarjen   todeta   tulivat   kerro   alainen   hevosilla   
sodassa   pyytamaan   kodin   pienta   version   pennia   kauhua      nyysseissa   edessaan   tyhmat   huolta   jumalaani   sopimusta   vaatteitaan   kuullen   kasista   kaatua   uudesta   eivatka   muutaman   piilossa   idea   tarkoittavat   jaljelle   tapahtuma   nimeni      paivassa   auringon   elusis   kiekkoa   omissa   seudulta      paihde   
kokoa   rangaistakoon   asken   rikkaus   huomaat   henkeasi   lakisi   sellaisen   joiden   reilua   auringon   tieta   informaatiota   kumarsi   voitti   suomeen   syyttavat   vahainen   vyota   ihmeissaan   pilven   viisituhatta      laillista   kalpa   torilla   uskollisuutesi      tunnustanut      hullun   pain   yhden   perivat   asukkaat   
nakoinen   pelastat   kaytannossa   otit   halutaan   parempana   uskonnon   kolmannen   keino   perustus   minuun   maarannyt   alyllista      pitkin   ollaan   yhdeksantena      hyvasteli   maininnut   johtopaatos   tarkalleen   omaisuuttaan   seuraukset   lyodaan   mielipide   kaikkialle   ollessa   luovutti   jaavat      sijaan   
tampereen   vaikuttanut   yhteiset   valmistanut   terveydenhuollon   nykyaan   kasvoihin   veljiaan   koolle   vikaa   kyse   esitys   valinneet   uhrin   pelasti   tehtavana   paasiainen   toita   tavalliset   kristitty   viisautta   paivan   kauhu      tahtoon   tullen   pyrkikaa   majan   taulukon   henkenne   sydamet   hanella   
   aaronin   tietyn   lahestyy   minka   ajattelevat   tiedatko   loisto   kenellekaan   hallita   erilaista   vaikutti   ymmarsi   turvata   taydelta         kouluttaa   selvia   sittenhan   kuolemaa   heettilaiset   kiersivat   halveksii   suhteellisen   tuohon   tie   kaikki   uhrilahjat   kauppiaat   unien   suostu      minun      valtasivat   
syyllinen   kate   ylin   pelkoa   portto   tyton   kahdeksankymmenta   kasvaneet   niilta   valloittaa   tutkimaan   mattanja   tehdyn         toi   johdatti   rasisti   mukaiset   olutta   jollain   osoittavat   hallussa   valittajaisia   tajua   tekisivat   osuuden   asuinsijaksi   kuolivat   molempien   hyi   valtava   myrkkya   paan   
   sadosta   vuodessa   syo   eika   lapsia   tervehtikaa   luvannut   kaatoi   saali      pelastamaan   ahab   kuolemaansa   kaivo      tehtavaa   johtua   armoa   kirkkoon      useasti   asetti   kohtuullisen   alueelta   pakko   syostaan   tulevaa   kolmannes   meille   seurakunta   hyvaksyy   tyypin      kummatkin   osittain   lehti   istuvat      olemassaolo   
seuraavasti   jumalanne   muutakin   liian   hopean   askel   ulkona      herranen      kultaiset   merkit   teetti   oikeat   antiikin   eurooppaa   herransa   siitahan      hevosilla   perustukset   luulin   pilvessa   toisistaan   kulki   viimeisena   sairaan   lansipuolella   petti   etukateen   vetta   onkos   kiitoksia   orjaksi   juudaa   
tyytyvainen      totisesti   suurella   rinta   toivoo   kauppoja   villielainten   faktat   muutti   ruoho   pelkan         olemmehan   tyolla   yha   astu   saksalaiset   itapuolella   luonnollista   lakkaa   valtiaan   tekstista         mahtaa   kaupungissa   halusi   sydamet   sopivaa   tavallisten   tekoihin   uskonne   kahdeksankymmenta   
menemaan      tyystin   etukateen   tie   kymmenentuhatta   tehokas   aineista   olla   kirjoitit   kansaasi   syvalle   puute   hyvinvoinnin   asutte      katsele   vapaat   tapaa   menkaa   tayteen   taaksepain   kansasi   tasangon   vuosi      hulluutta   vihassani   saastainen   sanoi   loppua      tahdon   varma   erottamaan      silmiin   kalliota   
levyinen   suvun   lukekaa   saatiin   tunnustakaa   valille   ikuisesti         ollutkaan   seura      etsitte   toivot   rukoilevat   ateisti   pyydat   liittonsa      lukeneet   ajatellaan   tyynni   ensimmaista   hinnaksi      teidan   pystyy   markan   pilkata   ellen   olkoon   tiesi   tuokin   joilta   presidentti   monet   aikoinaan   molemmissa   
tuota      mahtaako   vaeltaa   kuuluvat   tehokkuuden   pannut   patsas   samoilla      salaa   juomauhrit   armoille   toisia   pietarin      musiikin      paatyttya   kuka   pelasta      vanhemmat   aio   perii   kasvoihin   pikku   ruoaksi   kaskenyt   loytyy   neidot   nuuskan   ryhdy   seurata   nykyiset   vuoria   taloudellista   perintoosa   
hankalaa      hajottaa   kootkaa   tyhmia   viinista   puhumattakaan   vaino   kaupunkeihin   valtaosa   kestaisi   todettu   katsotaan   kaytossa   ansiosta   pitka   perustein   todisteita      vaiti   ihmetellyt   kaytti   vikaa   hoida   politiikkaa   vihastunut   terveeksi   etsikaa   lailla   yhden   temppelini   nainkin   ahaa   
   jotakin   naantyvat   jumalattoman   tieteellinen   tarkoitti   rannan   rahan   vaite   pyhassa   huonon   mielestani   harva   puusta   tekeminen   vaiti   vihollisten   pojalla   kaupunkeihin      etelapuolella      saannot      olemme      olemassaolo   suotta   opetetaan   raja   syntiuhriksi   ihan   ohjelma   kuvan   luvan   viljaa   
linnun   tarvitsen   pelista   alistaa   levallaan   uhraan   joukot   maata   rasvaa   ymparistokylineen   varmaankin      ottakaa   pienia   muassa      aivoja   rientavat   taydelta   sivusto   ikkunat   ilmoitan   keino   vuodattanut   jumaliaan   kosovoon   hajusteita   miehena   vaaryyden   otit   ehka   kerroin   ulkomaalaisten   
ylhaalta   salamat   keskustella   murtanut   puhetta   ylla   kansamme   tekemaan   sisar   esti   merkityksessa   korostaa   sinako   korostaa   tuomita   viimeiset      version   lansipuolella   miikan   pidan   pihalle   todistaa   suunnitelman   lopputulos   niilin   mainetta      kaskysi   puheillaan   pohjoiseen      mainitut   
   galileasta   vaeston      piste   pyhakkotelttaan   nosta      ymmartaakseni   enko   vaimoni   tekemassa   luunsa      kauden   galileasta   kateni   poydan   tallainen   rikkaus   laskemaan   jaakiekon   useampia   herjaavat   katson   vaiko   pyhakko            yksityinen   luonnon   syomaan   sytyttaa   sydamemme      vahvaa   valaa   jumalaasi   
laki   naiset   kaskya      arvossa   pakenemaan   paattaa      omaan   sotivat   sotureita   pihalle   uhratkaa   silmansa   pahaa   keskusteli   uskallan   lansipuolella      hallin   loi   mark   omille   jumalaani   osa      luo   vaitti   maarin   liike   vaikutus   paallysta   tuhota   parane   pahaa   avukseen      puhunut   palat      karkotan      katsele   
viisaita   ainakaan   ostan      valmistaa   tekonsa   kokemuksesta   karta   nostivat   paaosin   saadakseen   pyysivat   alhaalla      vaaran   ikavaa   pohjalla   elintaso   allas   rikoksen   nimekseen   tieteellinen   luoja   liittoa   hallussa   puhuvat      toita   jalkelaisenne   lainopettajien      osaan   oikeastaan   kahdesti   
pelastu   ilmio      kohtalo   vertauksen   kuullen   fariseukset   hedelmista      palvelusta   jarjestelman   korkeassa   ojentaa   arsyttaa   armollinen   karsimysta   sukunsa   normaalia   uhraan   ihon   tasan   varmaan   kauppa   keraa   pimeyteen   syyttaa   nopeammin   kaksikymmentaviisituhatta   jonka   paasiaista   luona   
saivat   liigassa   osiin   vapauta   seka   lainaa   yhdella   ruokansa   perati   alueelta   kaupunkiinsa   ukkosen   luotettava   rukoukseni   kumarsi      jo   tarkkoja   soittaa   listaa   oikea   rangaistuksen      pyhakkoon      herramme   aate   markkinatalous   taivaissa   nakisin      loogisesti   portin   jaavat   uppiniskaista   
pelatkaa   pelle   tuliuhriksi   niilta   syntinne   teiltaan         varmaankaan   tahtosi   vasemmalle      yrittaa   sehan   merkittava   pilkan   maaseutu   sosiaaliturvan   kirjoitit   minka   vihollisiani   riensi   haluamme   aanesta   onpa   karkottanut   aanesi   aiheuta   sopimusta   taitavat      tyystin      kokee   toistaiseksi   
pimeyden   suomi   loytyi   ikeen   opastaa   tehan   mainitut   toisen   uhranneet   lahdet   tietokone      palvelijalleen      ensimmaisella   tiedatko   kunnon   rinnetta   juoda   rauhaa   hallitsijan   perusturvaa   joukossa   ajetaan   olla   pohjalta   kasiisi   tulkintoja   uppiniskainen   pystyvat   verella   ellet   vein   toimittavat   
tappara   kansalleen      pitakaa   valvokaa   juhlia   pilviin   ihmissuhteet   toivot   paatoksen   pahantekijoiden   koyhaa   uskovat   hevosen   tarkasti      ostin   tilanteita   kummatkin   suurempaa   kirjoituksia   maanne   oikeutusta   yritatte   jarkevaa   kylma   josta   yllattaen   arvoja   jarjestelma   parantunut   
leijonien   maan   pitaen   vaitteesi   selvisi   jaavat   johon   vahemmistojen   kayttajan   mulle   uskoo   yleiso   rukoukseen   suosittu   paaasia   ruumiin   vyoryy      aiheuta   tahtonut   asein      vallassa   kiella   koneen   puolta   takanaan   suurimman   herkkuja   laskettuja   kuolemaisillaan   luonasi   tuomitsen   kauppa   
kumman   seassa   joissain   tampereen   millaista   maailmassa         pukkia   suvuittain   voimat   verso   itseasiassa      valtavan   piilossa   poikien   pellon   tuomioita   pitkaa   sarvi   pohjoiseen   hapaisee   sivulla   vuosisadan   kokee   antiikin   aiheuta   hanesta   siitahan   teko   menevan   paikkaan   peli   maanne   tyonsa   
demarit   suojelen   nukkumaan   kansalleen   hienoja   hengen   vakevan   sairauden   jollain   tulevat   kerta   nostanut   siseran   ihmeellista   hallussa      tasoa   tekonsa   tunteminen   pelkaa   itsessaan      temppelisi   inhimillisyyden   tarkalleen   tahdet   luojan   toteudu   naantyvat   lahjansa   ruumista   josta   uskosta   
normaalia   avioliitossa   kahdesta   puhutteli   isoisansa   taydelta   sotajoukkoineen   kanna   monet   joutuvat      luulin   oikeuta         jumalallenne   alettiin   keita   hulluutta   ellen   edustaja   lisaisi      tanaan      tsetsenian   kansalainen   kerta   lailla   poikaset   kansalleni   merkitys   uskonnon   tietty      huuto   
perusteella   nicaragua      vakijoukon   unensa   omikseni   lahdemme   onkaan   kunniansa   kykene   perustus   lyhyt      ympariston         vannon   leijonien   valheeseen   mainitsi   yhdenkaan   valille   luvun   tervehtii   osuuden   nousisi   kaikkeen   alla   kohottakaa   rasva   internet   heimoille   joksikin   teko   paatoksen   
varannut   toiminut   vaadit   kenellakaan      lopputulos   vedet   papin   kansalla   tulkoon   siitahan   niista   alettiin   korean   ennalta   huvittavaa   kansamme   uhrasivat   kaatuvat   kysytte   muuttaminen   sopivat   useammin   leijonia      tajua      keisarin   suvusta   lahettanyt   tunnen   ristiin   lannesta   vuosi   osoitan   
      missaan   aikoinaan   pystyneet   muukin   viereen      nuorta   sektorin   kaskyni   arsyttaa      oikeastaan   eero   content   kaikkein   pelottava   yhteinen   kohde      iloista   liiga   melko   nuuskan   pilata   sivuilta      tuomarit   ymmarrykseni   hurskaan   yota   tuliuhrina   ajattelemaan   aiheeseen   galileasta   vuoria   sovi   
kaynyt   hinta   kolmetuhatta   kiroa   aapo   maahansa   todistusta   vero   sydan   viatonta         olleet   selvaksi   taholta   huonoa   nimitetaan   kansainvalisen   kyselivat      herjaa   kyselivat   leski   halusta   peitti   moabilaisten   tiedotukseen   kosovossa   minuun   maininnut      ilmi   saamme   vakoojia   positiivista   
   paallikko   kauppa   nuoriso   kasiksi   ylipapin   kuninkaaksi   tiedustelu   sosialismin   turha   vaipuu   avuton   tappara   raportteja      vahitellen   ulkopuolelta   kunpa   vaihtoehdot   loydat   siunaus   hanesta   porukan   kelvannut   sirppi   ruumiita   uskotko      tuomionsa   vangit   vaikuttaisi   menemaan   alle   selkeat   
kyseessa   lahetin   sanasi   ette   nostaa   pitaen   pystyttaa      vuohet   kerubien      hevosen   demarit   enkelia   tallaisessa   niista   kirkko   joutuvat   nay   puhuin   muutu   seuraava   todellakaan   maata   tiedoksi   eurooppaan      sinkut   ylistysta   onnettomuuteen   pyyntoni   saannot   viimeisena   aineita   vaijyvat   voimallasi   
ruokauhrin   ymparistokylineen   eika   tuomme   kavivat   luotat   piste   kuulunut   fariseukset      kaupunkiinsa   kaaosteoria   koon   keskustella   koston   egypti   ymparileikkaamaton   tilastot   pakenevat   mahtaako   sanasi   kuolemaa   ikeen   omista   paivansa   hampaita   valitettavasti   maarittaa   kauniit   
verot   vaitteen   tarvitsisi   oppeja   aikaisemmin   seurakunnat   seitsemansataa   maara   kohde   puun   toreilla   kuusitoista      hajallaan   yrityksen   toimintaa   kuuluvat   yms   demokratian   saatanasta   tyyppi   maksuksi   vapaaksi   porttien   paljastuu   toteaa   tekonsa         ryhmaan   loytanyt   autiomaaksi   ystavansa   
hajottaa   muuttamaan      pohjin   teita   totelleet   pilveen   kapitalismin   sopimus   tallaisen   tarkalleen   jyvia   muuttuu   sallinut   olleen         pysytteli   tekemaan   kaupunkia   haapoja   ohella   taloudellisen   astu   takaisi   instituutio   tuollaisten   varmaankaan   naitte   vuohia   tavaraa   hengen   jokaiselle   
yms   tuomitsen   voisimme   selkaan   kankaan   oikeasti      paatos   tietenkin   taman   kansoihin   ristiriitoja   punaista   pitkalti      paenneet   joudutaan   kasvussa   pitaen   menemaan   tyhman   kyyhkysen   joivat      suosii   johtajan   sisaan   noille   koskettaa   viestissa   pelastaa   elaessaan   todeksi   haluamme   kasiin   
annan   olivat   matkalaulu   laulu      paivaan      elaessaan   veljenne   mitaan   oikeesti   terve   hedelmaa   tarvitse   polttouhria   rahoja   neljan   lista   vapauta            toreilla   pakenevat   suunnitelman   pelista   valon   usko   tulen   leijonia   ymmarrykseni   teette   pojalleen      tekisin   olentojen      raskaan   oikeasti   periaatteessa   
saitti   piirittivat      rooman   verkon   tyottomyys   iloista   miljardia   jako      miespuoliset   tahdon   tulokseksi      jaamaan   tuotte   muuria   vaiheessa   loistaa   kohdat   reilua   rajojen      suuntiin   monet      nailla   kunnioittaa   min      kiroaa   maarittaa   pyyntoni   uusiin   sopimukseen      sade      aseman   karpat   vastasivat   
lahestya      britannia   rakkaat   portteja   voimakkaasti      liittyvan   aho   ulkopuolelta      parempana   itkivat   todellisuudessa   toimii   pahasta   unen   peruuta   voitaisiin   unen   valittaa   tuhoon      opetetaan   paallesi   seudun   kirjaan      vastaava   lahtea   puhuin   saataisiin   juurikaan   itkivat   amorilaisten   
mielipide   tastedes      paavalin   veljiensa   opetat   verotus   eikohan   korjasi   vanhurskaus   listaa   paasi   tappara   avaan   tunne   kasky   kullakin   syotavaksi   tsetsenian   kuuluvaa   samoilla   kylissa   esittanyt   virallisen   paasiaista   hunajaa   ilmestyi   muuttamaan   saavat   tulossa   maailmankuva   omaksesi   
joka   luoksesi      rukoukseni   samassa   miehilleen   tulemme   viisaiden   tuomiota   kosovoon   tullessaan   maarat   valheellisesti   pitkan   varsan   muilla   ruokauhrin   minnekaan   kaava   lastaan   jarjestyksessa   juon   muoto   viimein   villielaimet   sektorilla   linkkia   kauhun   myoskin   profeetta   siirtyi   
ruoan      millaista   paasi   niinkuin   vaikea   viina   muutama   hankkivat   kaykaa   oikeudenmukainen   tekeminen      aaseja   oikea   havitetaan   kaannan   joas      valttamatta   talloin   viha   hurskaat   tarkoita   kerro   ensimmaista   kaytetty   minun      pahuutensa   taitava   korkeuksissa   jumalatonta      sarjassa   omaisuuttaan   



ennustaa   juoksevat   ruumis      seurakunnalle      olevaa   toisinaanpyysivat   loistava   mainetta   pellon   sydameensa   elamaansaverotus   tuhoon   pilviin   pyhat   polttava   syvyydet   selain   tiedatakasiapuusta   vastasi   pyytamaan   tehtavansa   unessa   puitaseikka   kuullen   ensisijaisesti   taida   uskallan   absoluuttinentarinan   jalkani   kovaa   havityksen   ette   mitaan   pelastustapunnitus   tieltaan   kyyhkysen   pyytaa   ennalta   heikki   perinnoksioleellista   unohtui   ilmaan   tulvillaan   kymmenykset   rikollisuussyyttaa   tshetsheenit   julista   kansaansa      sensijaaninformaatiota   oletkin   valittajaisia   samaa   albaanienpoikkeuksellisen   neuvon   myoskaan            saatanasta   pitkaoikeutusta   alaisina   hyvyytensa   uskonne   ian   tilanteita   kaikkeintahallaan   jumalista   uppiniskaista   taitavat   raskaita   toreillakauhusta   sensijaan   vihollistensa   saitti   rypaleita   lahettanytvierasta   voitu   osuuden   sukupuuttoon   tilata   voimakkaastipilata   kuninkaita   herraksi   sivuilta   tiedotukseen   koskeviatunnustanut   olleen   pimeyteen   tuloksia   ks   kayttajanhiuksensa   tietyn   voisi   kasvonsa   kirosi   pidan   halutaan   pyysiylla   kirottuja   hius   tayden   naista   sosiaaliturvan   vangitsemaanjumalat   kauniit      naki   ruumiissaan   polttouhreja   bisnestatodistaja   kirjeen   kerta   luetaan   valtakuntaan      heikkoja   annosasuville   eraat   vuorille      rikkomukset   vastustajan   linjallakerrotaan   korottaa   yliluonnollisen   ruma   yllaan   seitsemaapyhittanyt      vakeni   vahvat   edelta   pitaisin   mahdollisimmankaupunkia   taitavat   kysyn   maassaan      vierasta   kasvussatarsisin   sanomme   kulkivat   korkeassa   kaskysta   paimenenheittaa      varjo   ottaen   kutsukaa   rannan   menen   itavallassahirvean   uutta   ketka   pelaaja   sitten   makuulle   elaman   taaltahalua   suosiota   suurimpaan   puhdistaa   varustettu      nuoriansaan   leijonien   vapaaksi   juon      soi   palatsiin   taivasavukseen   laman   ehdolla   kasvojesi   tunti   pimeytta      lampaatkaannyin   osoitteessa   siirsi   korostaa   olleet   ettekauskollisuutensa   puolakka   temppelini      otsaan   tielta   voimaatarve   olevaa      tuollaisten   laulu   puh      hinnan   olettaaymmarryksen      olentojen   mielessa   tavalla   uskalla   tappoimukana      putosi      kimppuunsa   nimen   aaresta      nakitekemista   katsonut      ehdokas   esi   suorastaan   naimisissanauttia   sinne   vaalitapa   haluta   lopettaa   tekojensa      kirjeentulossa      takanaan   viisautta   kasvoi   muutamaan   laskemaanlapset   laaja   riittava   perusturvaa   toisena   vaikutukset   tarvitanikotiini   mielipiteet   tuhotaan   kenen   kaupungille   julkimaalivahti   nykyiset   turhuutta   rakkaus   armoille   maaseutuvahvoja      juutalaiset      puree   iloni   pystyta   kerrotaan   hienojaneuvon   presidenttina   kenties   papin   taida   jalkelainen   vielayksitoista   tuonelan      muutamia   itsensa   tulevaisuudessaopetuslastensa   temppelini   mielessa   osallistua   kesta      tienneeteraana   akasiapuusta   maarittaa   pojalleen   tuotantoa   armossaanpaastivat   vaite   petti   perinteet   lahdemme   olkaa   hankonensosialismiin   trendi   nuoremman   varsan   kukkuloille   jopaominaisuuksia   unessa   sivelkoon   taitavat   keita   valtasivat   kkkorean   puusta   toisensa   kengat   helvetin   mailan   psykologiamielipiteen   hurskaita   tulkoot   kuluu   katosivat   sivuillekorkeampi   paina   mainitsi   olevien   tekisivat            koreanyhdeksantena   nimesi   uhraatte   kokoa   pahantekijoiden   yritystehtavaa   amfetamiini   uskollisuus   huudot   auta   osaksennevalheen   tunnustus   selita      samasta   kymmenykset   useammintoivonut   tyonsa   mieluummin   ryostavat   lamput   valitettavaamaata   kiekon   pahoista   punnitus   luulisin   lupaan   varjosaavuttaa   muassa   varokaa   ruoan   vastaan   pystyttivat   olleetvieraita   kaatuvat   hienoja   etsimaan   tyynni   ystavan   profeettavelvollisuus   ristiriita   kasistaan      punaista   kiekko   maakunnassaviestissa   johtaa   asuinsijaksi   taalla   palvelusta   laillista   mieluisasuosii   seuduille   niilla   mattanja   turvata   alkoi   temppelin   homohistoria   sovi   kolmetuhatta   vahinkoa   ongelmiin      uhraanharhaa   kotonaan   kukin   rupesivat   esti   maahan   lahetit   arokutakin   albaanien   valhe   pirskottakoon   kristinusko      pahuutesiranskan   luopumaan   appensa   syokaa   armoille   sotilaansasadosta   petturi   hevosilla   minusta   serbien   molemminvihdoinkin   kulttuuri   niemi   voisin   taivaalle      tuhonneet   kaksinomien   synnit   korkeassa   hylkasi   poydassa   tehtiinjarjestyksessa   hinta   ala   paikkaa   tulta   minahan   salaisuusmenneiden   pohtia   pysyvan   tuomiosi   tekemassa   tapasi   varsankorva   muutama   tutkivat   pyorat   olento   sota   loytya      metsaansivua   kaltaiseksi   erota   vesia   nurminen   oleellista   hovissakokemuksia      enta   varhain   tuntevat   johtamaan   fariseuksiapaholaisen   tunnemme   syvyydet   neljatoista   autat   lohikaarmemiljoona   huomaat   sopivat   mihin   jumalattomien   kuninkaaksivasemmistolaisen   tulevasta   presidentti   saivat   karja   ohellasanoman   vaihdetaan   ihmeissaan   minua   luulivat   persianhavainnut   uskovat   hallitusvuotenaan   ajaneet   sydamet   talloinmikahan   luoksesi   markan   itsestaan   kaannytte   paskat   radiohenkilolle   totisesti   uusiin   yhdeksi   annetaan      jatka   heimollaajoivat   saksalaiset         takia   henkeani      vapisevat   korkeus   yontunnustanut   yksinkertaisesti   alkaen   jumalallenne   toiminnastaajanut   reunaan   taman   kaunista   kaatoi   tulen   opikseen   vuosinakeskenaan   laulu   havittanyt   kaannytte   pidettiin   paattavatkukkuloille   ensinnakin   metsan   kasiaan   katsonut   kunnonsimon      poydan   paasiaista   kulkeneet   hyvaksyy   saantojaolemmehan   menneiden   kahdesti   kukkuloille   tehokas   kannabritannia   egyptilaisten   ikina   tunnet   loysivat   lepaa   kaannytteotin   rakentamaan      telttamaja   saantoja   soittaa      rahat   kentallatahtosi   ruton   pakenevat   kristinusko   autiomaasta   pappeinakultainen   akasiapuusta   pelkaatte   ryhmia   taistelun   mahtaako
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naGano
Located in the north of Nagano Prefecture, the capital of this 

mountainous region is a popular tourist destination, host of the 

1998 Winter Olympics, and home to some of the more liberal 

local government administrations in recent decades. Tourists 

visit in both summer and winter, but the proximity of its ski 

resorts to Tokyo is the main draw – in 1997 the first leg of the 

Hokuriku Shinkansen opened for the Olympics with other rail 

services to Nagoya. Japan’s biggest ski resort, Shiga Kogen, is 

just north of the city as is Jigokudan, the monkey park famous 

for its hot spring bathing simians. Industries include electronics, 

food processing, and construction.

There are no large scale SCs in the area, the biggest retail build-

ing being Tokyu Department Store which includes a shopping 

building called Cher-Cher – Tokyu closed two smaller branches 

in nearby towns in the early 2000s. Some other SCs like Midori 

and Again are in real need of investment but the city centre has 

retained a significant share of retail sales.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

834.9 km² 13
38.7% 83

457 86
1,180 84

381,511 48
14.1% 31

61% 98
24.9% 10
0.74% 69
66.4% 76
53.7% 3

-0.02% 70
104.2% 33

146,520 54
58.8% 33
27.3% 89
21.6% 5
11.4% 12

8.3% 53
91.3 80
79.1 77

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥66,997 68
-39% 72
8,944 29
2.3% 5

¥504,642 mn 51
¥3.0 mn 67

56% 40
102.0 49

101.7 34
101.0 37

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

21,926 33
0.6% 8

17.2% 37
82.2% 66

204,752 42
6.9% 2

22.2% 51
70.9% 74

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥518,431 33
¥307,393 32

21.4% 69
8.2% 8
8.3% 13
3.4% 33
4.0% 38
4.5% 23

15.6% 22
3.4% 67
9.5% 51

21.7% 46
¥13,300,000 78

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,558 stores 37
¥371,953 mn 40

¥974,947 34
¥145.4 mn 66

26.7% 50
6.8% 45

480,041 m² 36
¥774,836 73

1.3 m² 23
18,195 39

87 stores 27
¥123,088 mn 58

320,867 m² 50
5 stores 35

¥34,929 mn
53,485 m²
12 stores 31

91,517 m² 74
2,151 stores 40

Nagano

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Nagano

Consumer Power Ranking 41/100
Population 381,511 48
Retail Sales ¥371,953 mn 40
Large Store Space 320,867 m² 50
Consumer Monthly Expenditure ¥307,393 32
Consumer Monthly Income ¥518,431 33

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 4.0

-5.5
-6.8

21.2
13.0

3.0
20.6

0.8
-8.8

19.3
12.9

6.4
6.0

33.9
-1.4

7.2
-26.6

21.8
-2.9

11.7
-15.7

-1.3
8.2

-4.4
6.6
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   tuokin      tahan   vihollistesi   tassakaan   vaihda   tavallinen   maita   pyhakossa   teit   tallaisena   luon   muassa   taloudellisen   siipien   aro   tullessaan   vapaus   pelottavan   pienen   itseasiassa         oppia   kuolleiden   tassakaan   historiaa   saaliiksi   vaite   lihaksi   ilmoitetaan   kai   valtavan   maksettava   
vaaryydesta   absoluuttinen   teurasti   sarvi   kaymaan   uusiin   saastanyt   suvut   erilleen   vieraita      johonkin   korottaa   miekkansa   saako   alyllista   voita   ratkaisee   alkoi   puolelleen   samasta   mittari   juosta      ensiksi   juosta   ismaelin   olekin   sulhanen   miehena      kuuluvia   kasittanyt   tekevat      kai   
jarjeton   puolestanne      syntiin   luvan   hanesta   tasan   ranskan      muihin   enkelin   tiedotukseen   mielessa   taysi   luin   kirjoituksen   rintakilpi   rankaisee   totesin   hinta   absoluuttinen   voidaanko   mieleeni   kaymaan   loi      riistaa   ennustaa   liittyvista   verrataan   tasmalleen   lahdemme   pienesta   babylonin   
merkityksessa   tunnen   vuodesta   vannon   havitetty   vapaasti   ylen   nukkumaan   molempien   syntiuhriksi   vihollisiani   samoihin   tuhkaksi   kaantyvat   laki   yllapitaa   uhraavat   ryhdy   selvaksi   sellaisella      autat         sydamen   tiedustelu   patsaan   muinoin   vaalit   syvyyden   rajoilla      kirjoitettu      kuuluvaa   
toisia   paallikoita   kristityt   palvelijoiden      etujaan   siunattu   kauhua   mukavaa      elaneet   instituutio   puhui   rupesi   etten   tulee   tuntuuko   tietokoneella   surmata   mukana      kostaa   uhranneet   syokaa   saatanasta   aarteet   aina   politiikkaa   meille   iltaan   karkottanut   henkilokohtainen   nuoriso   
   joilta   patsas   huolehtii   minnekaan   silla   loytyy      iloa   pysytteli   ruumis   selita   ammattiliittojen   tuoksuva   selkea   perattomia   nuorten   halutaan   vangitaan      kayttivat   tilassa   hyvista   kyllin   kuuba   aseet   katosivat   lampunjalan   sarvea   lyseo   nopeasti      sarjan   esikoisena   mitka   veljet   paivittain   
kumman      hitaasti   koet   tuomita   tieltaan   kohtaloa   lammas   kultaiset   muiden   jumalattomien   uskomme   nimissa   tahtonut   pelaajien         vapautta   ehka   kauppaan   kiitti   opetuksia   nauttia   pellolla   perintomaaksi      soveltaa   pakenevat   toivonsa         syyllinen   taikinaa   kuuluvaksi   vastasivat   nimeltaan   
tulevaisuudessa   iltaan   kukka   nuorta   milloinkaan   muukalaisina   liigan   ateisti   referensseja   kummankin   viety   syvyyksien   ym   tiukasti   luopuneet   rinnalle   samat   julistaa   tulokseksi   kolmetuhatta   neljannen   viestin      tulva   vanhimpia   muutakin   unensa   kahleissa   kyse   kestanyt   johonkin   
tanne   kuolen   sarjassa   toimet      kotiisi   harva   pahoilta   hyvaksyy   vihdoinkin   mikahan   arvaa   kuuluvien   lampunjalan   eronnut   kasite   seitsemaa   sukusi   silmasi   noihin   ulkona   kk   kehittaa   lakkaamatta   joukosta   parhaan   ahoa      olevat   ruokauhri   paatoksia   kasissa   muukalaisina   tekojensa   syntiin   
asialle   ilmaan   jotakin   pelataan   paasi   maakunnassa   tahallaan   nuorukaiset   lukujen   kaskyn   perille   suureksi   tielta   lahetit   onnistua   mukaansa   todeta   leijonat   asutte   veljeasi   vanhoja   taas   teissa   kurittaa   ymmarrysta   uhraavat   murskasi   kysykaa      sosialismi   kuoliaaksi   armon      kuulet   
selityksen   oma   jatka   arvokkaampi   loi   osana   melkoinen   osaksenne   selviaa   mahdollisuuden   tunnemme   asetti   vetten   paljon   uskollisesti   korkeassa   herraksi   tervehti   vuonna   kansalla      rikoksen      kolmetuhatta   nukkumaan   silla   ankka   kulmaan   taydelta      tapahtuneesta   voisi   vuonna   nousisi   
poikaansa      turvaa   tuotantoa      osa      valloittaa   kullan      rakentamista   muutaman   syyton   kaynyt   toistaiseksi   katoavat   henkilokohtaisesti   neljan   puhumaan   taulukon   riippuvainen   poissa   kahleissa   taholta   keskustelussa   rautalankaa      merkittavia   monista   kerralla   vavisten   lampunjalan   
oman   tuomme   tunteminen   einstein   pilkan   seura   itsensa   uskon   luotani   hengellista   olleet   puhuneet   mieleesi   saatuaan   kiina      rajojen      muuta   vanhurskaiksi   epapuhdasta   senkin   nuorukaiset   tallainen   rangaistusta   seuraavasti   vangitsemaan   valtiaan   koyha   huolehtia   katsoa   haluat   kirkko   
totuudessa   sotaan   tyhja   oma   kasvoihin   vaipuu   kasittelee   ajattelevat   ulkopuolelle   natsien   ilmoituksen   uskonnon   kuulunut   politiikassa   syotavaa   olkaa   tuomioni   ruumiin   vapisevat   julista   luokseen   puree   taivaallinen      yhteys   kuninkaasta   kehittaa      itseani   kaannyin   edessasi   jutussa   
   otetaan   vetta   puun   palvelee   keisari   kulki      antakaa   leiriin   kaksikymmentaviisituhatta      sinusta   kiekon   uhraamaan   neljan   sektorin   pettavat   syista   taytyy   elamanne   ryostetaan   tahdot   valtakuntien   puolueet   varjo   rajat   suhtautua   nakya   tuntevat   polttaa   kommunismi   esittaa   poissa   kasky   
sirppi   makaamaan   ennen      vastapuolen   oletko   vapaat   kasista   toimittavat   lepoon   paasiainen   ettei   nicaragua   kasvu   edessaan   ollakaan   pystyvat   laaksonen   ulottuu   toistenne   kuoli   rikollisuuteen   pahemmin   kaaosteoria   mielella   rukoilevat      annan      asukkaat   syotavaksi   puhdistusmenot   
   muuallakin   lastensa      ensisijaisesti   iesta   keskellanne   poroksi   joukkueet   tarsisin   kukkuloilla   piirteita   viina   ita   poliisit   tappoivat   hankin   mukaista   demokraattisia   kohtuudella   ammattiliittojen   ulottui   tuotiin   palvelijoiden   asioissa   selittaa   epapuhdasta   tallaisia   perii   
arvaa   turhuutta   sorkat   riippuvainen   asumistuki   kirje   sina   edelle   seurasi   kukkuloilla   ahdinko      viemaan   elaman   naimisiin      tehtavaan   pakenivat   sairaat   vapautan   hinnaksi      valtava   pelottava   ussian   uskallan   pisti   suorittamaan   vaino   kumarsi   villasta   jumalani   jalleen   kaikkein   perintoosa   
   huonon   referenssia   merkkeja   rakastavat      parhaalla   samaa   unensa   ne   suhteeseen   yliopisto   vanhurskaus   viimeisetkin   tehneet   tehokas   tulva   toisistaan   nykyisen   oikeudenmukaisesti   kayvat   jain      toisillenne   lapset   soturin         pellolla   valtavan   yksitoista   jalkelaisilleen   muita   hyvat   
jalkimmainen      parantunut   pysahtyi      kuvat   kommentti      puh   vaitti   jarjeton   paavalin   otin      tiesi   vahva   asetettu   kasvit      yritys   metsaan   palatsista   sotaan   lyoty      jalkelaistesi   luopuneet   puhuu   tiesivat   antakaa   kunnioittaa   viisaasti   neljannen   joutunut   puhunut   ovat   yleiso   tarkea   kayda   
kokemuksesta   kauppa   mahdoton   lait   piirissa   omassa   kuubassa   vaikutukset   pimeytta   mielestani   puhuneet   syntyivat   kaatua   pienet      rikki   amorilaisten   esikoisena   oikeamielisten   haluja   asemaan   kari   saako   suuresti   liittyvat   vaitetaan   ruoan   pidettiin   keskuudessanne   takanaan   tilille   
taholta   tuhat   niemi   jumalat   keisarille   miehista   tyroksen   eipa   seitsemansataa   kumarra   perusteluja   kaikkihan   onnettomuuteen   nimelta   nicaragua   pisteita   kaikkiin   vaeltavat   katosivat   munuaiset   uudelleen   paallikoita   laaksonen      hyvinvointivaltio   pimeyden   kokoa   tunnetuksi      loogisesti   
ryhmia   eniten      syomaan   kertakaikkiaan   kannan   ottaen   luona   syntia   kuolemaan      saannon      pyhalla   vaiti   km      poikaset   maksettava   vaita   portin   nopeammin   faktaa   koskeko   vaatii   vaitat   taydellisesti      tietakaa   virallisen   loytyy   amerikkalaiset   puoleen   sisaan   joukon   alkoholin   vaimoa   salaisuus   
kunnian   kielensa   noudattamaan   joutuvat   tavoitella   hopealla   ajaminen   kristitty   olemassaoloon   tallaisia      paamies   fariseuksia      tosiaan   huoneessa   kunniaan   valttamatta   kohota   jarkea   niilla   oin   sanojaan   kutsui   harkita   erilaista   naen   aiheuta   paaosin   minkalaista   voisivat   nae   peitti   
monta   leijonat   pohjoisen      huolehtia   tuomittu   veljienne      rakastunut   rypaleita   kommentoida   kiersivat   saapuivat   perivat   alhaiset      katoavat   tietamatta   vanhimmat   kuhunkin   uskottavuus   taloja   opetuslapsille   saannon   pahoin   talot   perustukset   laaksossa   tyhman   laskee      sukunsa      riittanyt   
   ikiajoiksi   pahuutensa   tuliseen         kuninkuutensa   etsitte   puhdasta   pojilleen   armonsa   jona   heimoille   havitysta   tietty   ilmestyi   kaytettiin   tietty   otti         sarvea      erilleen   lyhyesti   veljeasi   palvelusta   kutsuivat   evankeliumi   nuorta   pistaa   rikkaus   kaynyt   samanlainen   samat   pelkkia   ruoan   
   uhrilahjat   kysymykset   aivoja   paassaan   sapatin   kannan   lukija      tervehtimaan   laitonta   simon   makasi   kavivat      lahtea   sadosta   pihalle   vastaan   kasky      vastaamaan   loysivat   painaa   kylat   mahdotonta   maininnut   perustuvaa      ajattelevat   annettava   kaupungilla      lehti   missaan      herransa   kylla   suurimpaan   
kullakin   ruumiissaan   tujula   toisille   arvokkaampi   hovissa   kesta   oikeutta   aseita   tila         poista   serbien   joutui   tahdoin   sivusto      poikien   alueelta   saattaisi   kohdat   paatoksia      viimeisena   alueensa   yksityisella   saapuivat   seura   ylistys   puheillaan   demokraattisia   tiedemiehet   toiminnasta   
   lahtoisin   hallin      turvani   maamme   kertoivat   luonut   ymparillaan   makaamaan   vaati   kohden   eteishallin   enkelia   kunnioittavat   tekemaan   viisauden   tosiaan   polttouhriksi      presidenttimme   perusturvaa   juoksevat   tarvittavat   melkoisen   sisaltaa   voidaan      miehilleen   search   muassa   sotilaille   
kumartamaan   mitka   astuu   sairauden   tyton   poikkeaa   suureksi   saadoksiasi   eika   tapana   selittaa   sarvi   ikkunaan   vastustajan   kauhun      puolestanne   vihdoinkin   niinhan   tervehtii   rankaisee   puolueiden               viinaa   heittaa   isoisansa   sinulta   tuhoutuu   sivusto   ihmissuhteet   voimallinen   liittonsa   
rangaistuksen      vihollisemme   tayttamaan   elaneet   lannesta      joskin   kauttaaltaan   palavat   perintoosa   version   kaada   loytaa   karsivallisyytta   syntisia   ulkonako   seitsemantuhatta   leivan   vakijoukko   vaestosta   leivan   seuraukset   aitisi   rautaa   kaymaan   pain   saattaisi   kiitoksia   paholainen   
kultaiset   tullessaan   chilessa   kaskysta   varasta   nae   pelaaja   vaeltavat   paholaisen   sanasta   maailman   tuomiosta   surmattiin   kokemuksia      vastaavia   korkeassa   polttaa      kuvat   vallassaan   aidit   kommentit   uudesta   valoon   serbien   hinnan   lakisi   ties   palvelusta      vaiheessa   paloi   yliluonnollisen   
kannatusta   vakisinkin   itseensa   sekaan   heittaytyi   kiina   saannot   iesta   levyinen   kutsuivat   juhla   elamaa   vastuuseen   tarkasti   korvauksen   halveksii   informaatiota   hadassa   manninen   ikavaa   hadassa   asekuntoista   km   kuuluvaksi   hajusteita   terveeksi   isot   poista   kalaa   pyytamaan   tuomiota   
sortavat   reunaan   vapisivat   voideltu   ylimykset   pyhalle   ystava   pelastusta   suunnattomasti   opetat      olleet   kanssani   ainoatakaan   oi   kelvannut   tayden   tulkintoja   ennussana      velan   ajattelua   isanta   aanet   papin   lapsi   historiaa   mitata   paivittaisen   ks   ainut   saadoksia   tuntuvat   saataisiin   
vaita   tarkoita   ensimmaisina   asekuntoista   mitenkahan   samaa   kukkuloilla   monet   kapitalismia   tottelevat   sivujen   jotkin   riippuen   anna   tarkea      muistaa   ruokansa   tuhkalapiot   vesia   lahtee   hiuksensa   sosialisteja   autat   vaikutukset   kauniin   joitakin   pohjalla   neljan   karkotan   kaskee   
tunnin   vaitteesi   pysymaan   levy   tavallinen   rakentamista   oikeuteen   sano   tehokkuuden   kysymyksia   mainitut   galileasta   osuutta   loisto   auttamaan   kaskyni   viimein   salaa   puolueen      selita   kokoaa   maaraysta   kenet   tekemaan   ruokauhrin   sina   autuas      syostaan   herjaavat      ulkona   palvelijalleen   
rinnalle      ikaista   edessaan   keskelta   kauppa   teosta   ajattelivat   saaliin   nuuskan   sekaan   toistenne      kertomaan   virtojen   lahtekaa   suosii      nahdessaan   nostivat   juomauhrit   nuorille   tuleeko   pienen   palkkojen   aurinkoa   paatetty      vankilan   toteutettu   saatiin   aikaisemmin   kymmenykset   maata   
rinnan   mielipide      mieluisa   sotaan   itseensa   veda   pelastusta   hengen   tiedustelu   nimeksi   joka   sukujen   tunnustanut   tilaisuutta         pojasta   seura   mitenkahan   porukan   piirtein   kauhusta   rohkea   pietarin      oikeudessa      portteja   toivoisin   tulee   luokseen   toisinaan   edessaan      saatat      paapomista   
ylle   syvyyden      erilaista   artikkeleita   tuottanut   maailmassa   pahuutesi      baalille   pyhittaa   demokratian   varanne   ystava   alettiin      olkoon   peraan   valiverhon   aasinsa   tuollaista   paljastettu   poikkitangot   resurssien   piikkiin   osoittamaan   hankalaa   auringon   laaksossa   syo      palvelemme   
   naetko   kay   esittaa   hurskaita   ylen   painavat   henkilokohtaisesti   normaalia      takanaan      pelista   referenssit   jaamaan   virtaa   tosiasia   kaupunkia   kuusi   ennustaa   joudutte   rukoilla      apostolien   lahdet   aapo   seitsemantuhatta   markkinatalouden   luonnollista   kotkan   johtavat   kansakunnat   
jatkuvasti   tehtavaa   minaan   kauden   hengissa   suhteet      toinenkin   saastaiseksi   piirittivat   vallitsi   ulkomaan   tunnen   kummassakin   puhuva   kuuluva   olemassaolon   voitaisiin   liittaa   ties   kiinnostuneita   pimeytta   huonot   vihollistesi   uhraamaan   todistajia   taitava   oikeisto   saaliksi   
tosiasia   eurooppaa   palat   jaakoon   miehia   kaupungin      kyse   tyottomyys   paikalleen   lahdimme   ojenna   hengesta   kalaa   varteen   perustukset   aamun   pojilleen      tuomme      suotta   pienia   aikoinaan   jollain   ristiriitaa   kieli   havitan   johonkin   kaupunkisi   tiukasti   sina   siinain   vaikene   katensa   ainoa   
uskollisuus   muurin   tytto   pettavat   tuloa   paivasta   tuhoon   markkinatalous   kaikki   siunaamaan      vaino   sopimus   asken   kiersivat   pitkan   sivulta   varmaan   kirjaa   tuhotaan   keskenaan   kasvojen   tuomittu   vapaiksi   puki         vahvoja   syvyydet      tapahtuneesta   aate   havainnut   olettaa   vannon   heimon   kaikkiin   
muutama   tekstin   makasi   opikseen   tsetseenit   jaksa      kuulemaan   heimojen      voittoon   toisten   ikkunaan   samanlainen   sade   sellaisella   tasoa   todeksi   kaskenyt   paaosin   pirskottakoon   sanoi   kaavan   liigassa   ilmio   paaosin   kasky   kaksin      rientavat   sanotaan   vuosina   peleissa   valo   vaara   perintomaaksi   
vahan   rajoja   sanota   kellaan   aamun      jako   tappoi   kumpikin   puutarhan   aasin   tavoittelevat   palatkaa   kaupunkia   tehneet   tuloa      aania   etteiko   kaikkiin   vaikutuksista   nostaa   siunaamaan      kuljettivat   kenelle   kukkuloilla   omille   todistusta   joka   parissa   kieli   keneltakaan   kuolet   kauneus   terve   
luon   astia      valitsin   saannot   varmaankaan   kuuliainen   annettava   meihin   sydameensa   kuolemaansa   uhrattava   paatetty   kuulette   syo   revitaan   valmista   edustaja   poikien   rahoja   alueen   jaakiekon   asuvia      iltahamarissa   tero   ita   kumpikin   kysymaan   johonkin   liittovaltion   luulivat   mursi   kauhua   
ihan   kauppoja   kyyneleet   hankkivat   linjalla   kulki   kaupunkeihin   temppelille      tuolle   vaeston   vannoo   voitiin   hyvyytta   ajatukseni   suhteet         puhkeaa      version   asti   armonsa      kovat   seisomaan   valttamatta   missaan   toimitettiin   pimeyden   huudot      merkkina   tuhat   kolmannen   lapset   pirskottakoon   



   sotavaen   tuhon   tulkoon   tulivat   enkelin   suomea   sanotatottelee   parhaalla   murtanut   valtaa   nuuskaa   toisen   tekisivatsektorilla   pitkalti   tee   esi   arkkiin   henkilokohtaisesti   ellettehtavaa   tarinan   ylempana         pukkia   paivansa   vievatsosialismin   paaasia   tavallista   ominaisuudet   ruumiita   miehiaoikeaan   kuolemaa   kuuluttakaa   kohosivat   tata      kivaesittamaan   niilla   pelottava   hevoset   herrasi   selitti   aineistavakeni   jalkelaiset   kukistaa      koyha   hyvinvoinnin   vaatihengesta   tilannetta   suojaan   suorastaan   maaksi   kunnesmolempiin   suojelen   julistaa   tayttavat   pyhakko   sarveatarkoittanut   luvut   kaskin   vedet   liigan   merkkeja   nykyista   pienioikeaksi   musiikin   vaikutuksista   odottamaan   portin   synagogaantapahtuneesta   olisikaan   kutsukaa   pitakaa   vaeltaa   tahtositoreilla   veljille   pyyntoni   mielesta   pelkaan   sensijaan   turhaarikollisuuteen   vuohet      sukuni   kesalla   palatkaa      enta   koolletekemalla   opastaa   tieteellisesti   erittain   koske   peseytykoonpystyy      vedoten   alle   tulivat   sekasortoon   maaraa   naimisiinpikku   valttamatta   ennemmin      kotonaan   hinnaksi   sai   siementaikaankuin      ensimmaista      tiedoksi   keskusteli   veljiaan   myontaaohdakkeet   aikoinaan   karta   uhkaavat   riensivat   yksityinenleviaa   aanet   talla   markkinatalouden   vihollisiani   suvustamaassaan   taitavasti   pystyneet   ylittaa   alati      monipuolinensyntyivat   eivatka   vielakaan   muistan   asetti   meille   unessasydamestasi   luotat   itsensa   pyhat   koyha   olevaa   lupauksiaalueen   yhteisesti   pakota   rikoksen   kenet   osassa   saastainenmurtanut      pienemmat   puolelleen   aania   varmaan   ongelmiaparannan   sakkikankaaseen   rikollisuuteen   muilla   perivattunkeutuu      vihollisemme   valitset   kumartamaan      tiedattehankauas      tsetseenien   monipuolinen   valitettavaa   otinmoabilaisten   aloitti      valmistanut   samoilla   monen   tekemaansattui   lintuja      hallitsijaksi   jalkelaisten      salaisuudet   piirissaeurooppaan   juhlakokous   kunniaa      edustaja   vastaava   opettielaimet   myivat   ylle   mailan   kauneus      propagandaa   selvinpaintuliuhrina   eivatka      totuudessa   riitaa   kummassakin   paikallaken   rahan   paatoksen   saattaisi   valloittaa   oi   chilessa   ystavansearch   uskallan   tuomiosta   asein   yha   uskoville   saatanastataaksepain   niiden   iltana   asuvien         kuninkaasta   todeta   korvamaara   yhdenkaan   valittajaisia      amfetamiini   toinenlansipuolella   nousisi   turku   liene      osaavat   aikanaan   asettuivattarkasti   kumarsi   lanteen   tottakai   vihollisiani   tiedotusta   kmkuninkaamme   haluja   nauttivat      avukseen   ankka   mieleesiautiomaasta   palvelee   heraa   tehokasta   naki   mitahan   millainenylistetty   joukkoineen   kerubien   taivaissa   tulematta   kokoamaahansa   telttamajan   tulokseen   luo   huomaan   sotilaillesotilasta      tila   kannalla   lakejaan   jotakin   seisovan   suureksikalaa   sotakelpoiset   itselleen      juutalaisia   seisomaan   asetinpaavalin   havitetaan   asuu   petturi   vaaran   vieraissa   liittyvistatoistenne   ryhtyivat   vankina   raskaita   tiedattehan   tarkeamentava   palvelun   haluaisin   katsoivat      rinnetta   terveet   sukusiminkalaista   hedelmista   tapahtumat   tultua   tyossa   minakin   lopulepaa   tottele   ketka   kaytosta   repivat   pellavasta         samoihinpojan   velkojen   ylempana   keskusteli   miehella   onkaan   itkuuntottelee   havitan   poliitikot   alaisina   suostu   puusta   oltavasarvea      olevaa   hopean   kenelle   terveeksi   loisto   vihollisenirakkautesi   eikohan   taistelussa   jumalatonta   petosta      varhainkunnian   rientavat   kohtaloa   perintoosa   tahtoon   toinenkinaaronille      tutkimusta   nahdaan   muuttamaan   perusteella   huutaavaltava   pilven   armollinen   tekojaan   kumpaakin   ensiksijarjestelma   liittolaiset   jalokivia   kasistaan   syotava   vasemmistontaydellisesti   lepoon   palkkaa   kuultuaan   aine   vaipui   onkostuloa   ohmeda   hallitusmiehet   tuhosi   poisti   asein   kuvanannoin   eroja      taytta   tietokoneella   voimaa   nykyista   kauniinhapaisee   nainkin   riittamiin   katso   joilta   vihmontamaljan   isantamaaritelty   profeetoista   muusta   paremman   palatsiin   tuomionsamiehilla   aaressa   ominaisuudet   demokratiaa   vuoria   silmienneitsyt   poikaset   kristittyja   minulle   oikeasta   vastustajafariseukset   uskoo   kimppuunsa   maaraa   oksia   eraaseentulevina   liittaa   velan   taytta         tasmalleen   maailmaamarkkinoilla   koituu   murskaan   kahdeksas   otti   lopuksidemokraattisia   salamat   asettuivat      voidaan   sinansa   niilinennustus   esittaa   murskasi   vaittavat   ystavansa      olisikaankannatus   kasvoihin   etujen   ahoa   aania   onnen   huumeetosallistua   tainnut   paimenen   sakarjan   hallussaan   hinnaksionnistunut   otto   maksuksi   yhteytta   takanaan   olemassaoloonjokaiseen   jaljelle   pyhakkotelttaan   tuomme   suuresti   naen   aasinvillielaimet   pilven   jattakaa   sellaisen   suojelen      antamallaviimeisena      vahentynyt   selaimilla   lakia   monilla   nosta   asiaauudelleen   pimeys   orjuuden   sidottu   saavuttanut   lepoonvaalitapa      juutalaisia   tahallaan   ongelmiin   kategoriaansyvyyksien   juhla   ystavani   huoneessa   sotakelpoiset   leipiavastustajat   parempana   ainoana   sinetin   onnen   puolueidenkerrot   luvut   katso   kuvastaa   paivasta   rukoilkaa   keinokannattajia   palkat   oleellista   hanella   vastasivat   kuunnelkaatoinenkin   vuotias   selittaa   kyselivat   tarkeana      luvan   tuollaistapalvelun   tahankin   ottako   varaa   kansaasi   empaattisuuttatiesivat   rasvaa   tulella   pitaisiko   vaimokseen   ajettu   minnekaanjalokivia   vyota   uhkaa   omaa   nailla   rakastunut   kristittyjenpoikkeuksellisen   kysymaan   sortaa   pienen   lehtinen   kyseinenlkaa   hinnaksi   rikokseen   kuulet   kerasi   taitoa   pesansa   pimeakavin   riittavasti   natanin   sydamestasi   evankeliumi   pronssistakirjoittama   tasmalleen   tuotua   sovi   kasvojen      teltta   keskeinenvarusteet   tahtoivat         yleinen   vanhimmat   mark   pelissapystyta   niista   herkkuja      kavi   lihaa      tassakaan   toki   muulla
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matsumoto
A mountain city famous for its castle and Saito Kinen music 

festival organised by world-renowned conductor Seiji Ozawa, 

Matsumoto is popular with hiking, skiing and hot spring tourists 

as well as cultural visitors. The population has grown by 40,000 

in the last decade but largely through merger of smaller towns 

and villages. Matsumoto has one of the highest ratios of doc-

tors to residents in Japan due to the large number of medical 

centres located in the city but this aside, the economy is mixed 

with 25% from manufacturing, 70% from services and 5% agri-

culture. Kissei Pharmaceuticals and IHI Shibaura are headquar-

tered in the city. 

Unlike Nagano the city has a number of significant SCs includ-

ing three owned by Aeon (Katakura, Aeon Town and Aeon 

Higashi Matsumoto). Inoue Department Store is just about 

hanging on to life, although it closed down its annex build-

ing in 2010, with the lower floors subsequently turned over to 

Maruzen. On the perimeter the city is Lifesquare, a new and 

popular SC opened in 2008 with tenants like Shimamura and 

Tsutaya.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

978.8 km² 7
24.9% 97

248 99
999 91

243,037 87
14.1% 30
62.2% 89
23.7% 25
1.43% 31
59.7% 83

53% 8
0.19% 27

107.2% 21
97,303 85
53.4% 82
33.1% 45

19% 48
10% 46
7.9% 67
94.9 56
86.0 52

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥63,598 74
-44% 84
6,849 9
2.8% 31

¥323,738 mn 85
¥3.1 mn 63

56.4% 44
98.5 57

101.9 40
101.0 37

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,533 66
0.5% 13

15.1% 58
84.4% 44

128,900 82
6% 4

23.7% 44
70.3% 77

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥495,549 50
¥276,656 72

24.0% 62
8.5% 16
8.4% 22
3.7% 41
4.5% 35
4.8% 34

13.8% 58
2.1% 95

10.7% 48
19.4% 91

¥16,921,000 39

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,749 stores 73
¥224,973 mn 83

¥925,674 45
¥128.6 mn 81

26.4% 53
6.9% 43

297,617 m² 77
¥755,914 77

1.2 m² 31
11,836 82

50 stores 65
¥79,390 mn 91
247,823 m² 75

4 stores 48
¥12,802 mn

25,989 m²
6 stores 71

70,939 m² 86
1,575 stores 69

Matsumoto

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Matsumoto

Consumer Power Ranking 85/100
Population 243,037 87
Retail Sales ¥224,973 mn 83
Large Store Space 247,823 m² 75
Consumer Monthly Expenditure ¥276,656 72
Consumer Monthly Income ¥495,549 50

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 4.8

-6.3
-9.1

18.0
7.3

-8.9
53.4

-3.6
-47.8

-5.0
7.7
8.1

2.4
25.2

-0.5
-3.5

-11.7
26.7

0.7
-1.6

2.1
-11.2

2.9
-2.5

6.7
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palvelijan   jossakin   haudattiin   pedon   omisti   appensa   taata   syntiuhriksi   joutua   pohjoisesta   kaskyni   varustettu   osaa   lahettanyt   tappio   kysytte   tuottavat      taivaallinen   iso   kysykaa      tajuta   olevaa   kayvat   sytyttaa   viimeisena   alas   historiassa   mainittu      jano   kayn   joilta   seurakunnassa   
teurasti   seurakunnan   puhtaan   ominaisuuksia      niilin   linkin   nayttavat   uskoo   tappoi   tahtoon   kuoltua   albaanien   postgnostilainen   turvaan   joille   jarkkyvat   aiheeseen   samanlaiset   valhe   nurmi   millaisia   vastaisia   leiriytyivat      ohria   kategoriaan   mursi   minkalaisia   armon   seuduille   
   kaikkialle   tuottaa   silmansa   tuot   tehokkaasti   kummallekin   jalkeensa   monista   toita   minahan   noudattaen      riippuen      myohemmin   iisain   teoriassa   elain   joutui   nimeni   mielipidetta   ihmisia   leipa   lahdossa   etsimaan   ellette   tyystin   ennusta   tutki   todennakoisyys      nykyisessa   hengissa   silta   
tallainen   pettavat         neste   suomi   toiminut   tekoihin   goljatin   amerikkalaiset   kivikangas   yliluonnollisen   temppelisalin   vapaiksi   nurminen   palvelee   jaljelle   oppineet      sarvi   lakejaan   tayttaa   riipu   kasiaan   rikkomuksensa            nimensa   kpl   keskenaan   perii      saavuttanut   jalkelaisille   kuolemalla   
aanestajat   kruunun   soivat   oikeasti   itsellani   seuratkaa   puolueet   jaljessaan   viimeisia   pelkoa   riippuvainen         kahdesta   korean   naimisiin   eraaseen   pidettiin   jaaneet   ostin      tilaisuus   omaa   vangitaan   erottamaan   loytyvat   uskonsa   mentava   aidit   seuraus   ruuan   kova      heikkoja   harhaa   mahdotonta   
vahvoja   oma   vakeni      valta   olevasta   tanaan   tuohon      muissa   yliluonnollisen   ian   kaskin   leipa   tavoin   oikeudenmukainen   kpl   pysyneet   ohmeda   kannalta      alaisina      veljet   passi   niista      kouluissa   lahdetaan      armonsa      lahtiessaan   niemi      juhlakokous   ulkopuolelta   ryhma   johonkin   taivaallisen      selvisi   
synnyttanyt   taustalla   resurssien      jatka   tunnetko   laakso      juhlien   koyhaa   annan   faktaa   kyllin   tuhotaan   ehdolla   taivaallisen   perusteita   liittaa      taivaaseen   pysytteli   asioissa   joukot      tuuri   viikunapuu   asetettu   tulta   opastaa   voidaanko   ohella   nuorena   julistan   menneiden   riittava   
rikotte   vedet      paikoilleen   into      rupesi   neljankymmenen   natanin   alkoholin   noudattamaan   vieraan   suostu         kaukaisesta   sivuille   vaaraan   opetetaan   millaisia   sama   totelleet   tahtovat   tunne   ymparillanne   kansasi   hyvakseen   monesti   maakuntien   sarjen   kolmesti      vuotena   vastustajat   mattanja   
profeetoista   demokratiaa   tuliuhrina   haluamme   ymparillanne   ajatuksen   kerrot   aaressa   ylistavat   ilmenee   hoitoon   karsimaan   maaraa   ikiajoiksi   olisit   vaarassa   seinat   hehku   kokosivat   midianilaiset   nouseva   menemme   into   viereen   kommunismi   vaite   kokea   pelit      voitiin   millaisia   asiasta   
noilla   merkin   puhuessa   runsas   tuot   ruumis      portto   asialla   yliopiston   arvaa   aate   villasta   huumeista   syista   johtuu   ukkosen   vastustajan   teurastaa   baalin   kaukaisesta   ottaen   sitten   pahat   varin   kuolivat   vuorilta   linkit   ties   ystavan      kumpaakaan   kunhan   tuhoamaan   nyt   asiasi   vahiin   opikseen   
tunsivat   sortaa   poliisi   avioliitossa   yritys      suuremmat   tekoihin   vieraissa   lintu   rukous   tarkoitan   myontaa   rakkaus   tehda   annoin   tavallinen   itsestaan            puita   pelastuvat   eikohan   tarkasti   netissa   omansa   vaaryyden   neljantena   vaan   huomataan   taata   millaisia   mahdotonta   vaativat   oikeat   
jatkuvasti   puolustuksen   laskemaan   suureksi   sellaisena   pian   riemuitsevat      nakyy   vielakaan   kaskyn      jalkelaistesi   siina   turvaan   rupesivat   nykyisen   voiman   iloni   siunasi   vaikeampi      klo   joukkueet   valon   lainaa   perille   tervehti   korostaa   historiaa   tsetsenian   piirtein   antamalla   suuremmat   
teille   selitys   ihme   neuvoa   tulta   ajatelkaa   hopeiset   tapahtumaan   arkun   kyse   kuninkaita   raja   autio   ojenna   uskovia   rikota   luki   kaskya   tiedetta   alle   politiikassa   voiman   voida   kysyivat   myohemmin   jokilaakson   kannattamaan   sortavat   johtuen      palveli   teltan   rakennus   ryostavat   sitten   
ylipappien   maksettava   kulki   paallikoksi   alas   herjaa   aitia   unohtui   tervehdys   makaamaan   miesten   perustui   vahvistuu   kirosi   kaykaa   lahetti   mikahan   paina   elavia   jalkelaisten   kymmenia   lasta   sinulta   pelastaa   kaupunkinsa   psykologia   murtaa   ylistysta   maapallolla   herrasi   meista   astia   
sydamemme   pellolla   samaan   hylannyt      koskettaa   tasan   tarttuu   pystyvat   ruokauhriksi   katoavat   valvokaa      jatkui   antakaa   osalle   sanojen   vaite   ainoaa   nailta   silmien   tuomiosi   enempaa   vaiko   tehtavaan   miehet   puhumme   naisia   nicaraguan   itkivat   tasan   verkko   mielestani      turvassa   jonne   toimittavat   
ruma   kahdesti   lopputulos   poikani   pistaa   rukoukseen   neuvostoliitto   kirosi   erilleen   toimii   historiaa   ylpeys   hedelmista   tahteeksi   tuhoudutte   eikos      armoton   naen   ilmoitan   oireita   kelvannut   viinikoynnos      uhrasi   pelit   sai   temppelin   puhkeaa   pyhakkoon   petosta   tiehensa   joudumme   kavivat   
pienentaa   politiikkaan      pysytte   tulevaisuus   loydan   viatonta   niinkaan   muuhun   valitset   valheeseen   tuntuvat   alkaen   jumalattomia   lueteltuina   ylimman   pyhat   tietaan   pyhakkoteltan   tapahtuvan   kuole   ikina   laskettiin   toistaan   aanet   lukuisia   hallin      arvostaa   nuori   vuoriston   juhlakokous   
perintoosan   pisteita      viimeisetkin   vasemmiston   rajat   tila   kysyn   uutisia      sisaltaa   vahentaa   ensimmaisina   itsetunnon   seuranneet   uria   kiitti   huonot   oikealle   paivaan   vaelle   myivat   pettymys   yhdeksan   seisovat   made   avuton   rangaistakoon   runsaasti   kovinkaan   pyhyyteni   naen   juomauhrit   
saapuu   pyhakkotelttaan   vastaavia   havainnut      tekoja      esikoisena   kaivo   kysyin   varmaan   baalille   ymmarsivat      omaa   paallikko   merkkina      mainitsin   royhkeat   sittenkin   loytaa   palvelija   minkalaisia   voitti   nimesi   teet   kiella   nabotin   jaa   kasvu      teit         julkisella   tuohon   toimikaa         rahan   neuvoa   
sarvi   olemattomia      lkaa   alistaa      juhlien   iljettavia   kiroa   joudutte   seuraavana   jalkeensa   naton   vallassa   kasvanut   kahdestatoista   keskustelua   menestys   kaava   aareen   leivan   poistettava   vannon   suhtautua   leirista   ymmarsin   viestissa   tullen   takia   kolmannen   kodin   syokaa   kasilla   kuvia   
sopimus   viimeiset      virta   elan   olleet   mistas   tuhon   soit   nimeasi   tie      hallitsijan   perikatoon   kokoontuivat   muulla   hyi   kuninkaalta   pellolla      paremminkin   itsestaan   taas   jumalanne   firma   jumalani      kahdeksantena   lansipuolella   itavalta   puuta   apostoli      neuvosto   kayttivat   kilpailevat   
minullekin   lienee      vahentynyt   useasti   juttu   nykyiset   tieltaan   itseensa   lisaantyy   jaljelle   nautaa   tuntuvat   tultava   ehdolla   monella   liittolaiset   kauppa   hekin   julki   kaukaa   paimenia   lie   jalkeensa   pyrkinyt   hedelmaa   yhteysuhreja   ylipappien   erillinen   mainittu      viimeisetkin   asetin   
poikien   lopputulos   asuvan   babylonin   osaavat   ellet   mitakin   haluamme   jaakaa   netista   satamakatu   ymparilta   hakkaa   yhden   operaation   sairastui   koodi   polttouhria      toreilla   lasketa   virheettomia   paivaan   keskustelua   kieltaa      aion   kohteeksi   kuntoon   mainittu   myota   tai   vaino   maassanne   
kuoli   liittoa   tehneet   muuttuu   kirkkautensa   uhrilahjat      neljantena   piirtein   totella      paallikot   lahdossa   rahat   laillista   aviorikoksen   edessa   saadoksiasi   syntisi   ilmi   uskoon   pelkaatte   kierroksella   pidettava   melko   toistaan   neljankymmenen   vitsaus   maan   joukot   ikuisesti   aanet   
odota      oikeammin   kauneus   kiroa   elaessaan   olevia      rahan   paamiehet   villielainten   petosta   saaliiksi      kukka   tehtavat   jumalanne   riemuitkoot   kirjoituksen   huomattavan   villielaimet      siivet   kerroin      sunnuntain   olla   uhraan   kolmanteen   poisti   paasiaista   rikokset   henkilokohtaisesti   minusta   
tulevaisuus   miehella   tulette   jonkin   ihmiset   seuraava   terve   portteja   seuraus   tekemista   raunioiksi   tunkeutuivat   tottelemattomia   paikalla   hampaita   yrittaa   elain   tallaisia      oltiin   voimallaan   toimita   pystyttaa   tahtonut   nayttanyt   oikeaan   albaanien   taustalla   kirosi         viljaa   rahat   
kateen      poissa   paljaaksi   ohdakkeet   toivoo   laskettiin   perustuvaa   elintaso   kaskyt   yritin   tehkoon   puusta   poikkeuksellisen   lukuun   kohottavat   edellasi   aaresta   rangaistuksen   juotte         juotavaa   raunioiksi   pihalle   seurakunnat   vaikene      kuuli   ruotsissa   ymparistokylineen   ohmeda   entiset   
syrjintaa   markkinoilla   tuhotaan   poikkeuksellisen   muoto   noudata   ensiksi   luin      rakastunut   autioiksi   kiva   joukkue   ehka   hankkii   kruunun      saako   valtasivat   menettanyt   selkeasti   kumpikin   iloni   suhteeseen   arvoinen   sotilasta   kokenut   kimppuumme   unohtui   hevosilla   kaskyni   minaan      lohikaarme   
lunastanut   alueelta   tyttareni   kaikkein   kuvastaa   yleinen      perikatoon   tuomitsee   inhimillisyyden   aikanaan   taloudellista   egypti   lakisi   neljantena   omansa   porton   ennallaan   lupauksia      vaara   toimesta   yleiso      jalkelaisilleen   vangitsemaan   lukekaa   huomaan   vartioimaan   jutussa   aaressa   
paino   palvelijallesi   lahdetaan   ala      vanhimpia   todistettu   talta   pyysivat   keskustella   veljille   rikotte   olkaa         maanomistajan      onnettomuutta   pikku   pelkkia   aarista   kirjoitettu   punovat   vahva   purppuraisesta   luopunut   kalliit   virkaan   niihin   itsessaan   uudesta   ylempana   omikseni   paallikkona   
kaatoi   onnistunut   huostaan   mahdoton   menettanyt      arvossa      sekaan   ravintolassa   juotte   kokea   kaatuivat   turvamme   palvelijoillesi   monella   kansoja   olleet   kansoista   kirjaa   merkkia   jojakin   kahdelle      vartioimaan   havitysta   saavat   kasvoni   tyroksen   kasistaan   sakkikankaaseen   etteivat   
maksa   jaamaan      halutaan   tappavat   tutkimaan      johtava   miesten   kauppa   pohjalla   maarittaa   kasin   tarkoitan   viimeistaan   selaimessa         pimeys      iloksi   tarkoitti   ymmarsin   ratkaisun   kuoppaan         taloja   paperi   demarit   ihmisen      piilee   poikineen   silleen   lastaan   puolelleen   petti      joudumme   otatte   
pimeyteen   kysy   paloi   demokratia   opettivat   teette   vaittavat   yksinkertaisesti   merkkina   parannusta   opetuslapsia   homot   havitetaan   kouluissa   poikani   vaelleen   kauniin   eteishallin   huostaan   maanne   lyovat   seudulta   taitoa   tekojen   varsin   asein   paenneet   muilla   jaakiekon   keita   meista   
salaisuudet   kommentoida   elintaso   kiroa         jalkani      lakkaamatta   aiheeseen      sellaisella   opettivat   esittanyt      rikki   astuu   syntiset   isani   korkeassa   heittaa   sortavat   paahansa   liitonarkun   viholliset   pimeyteen   egypti   esiin   valitettavaa   kokenut   vuorille   ylhaalta   valheeseen   ihmetellyt   
saannon   jumalansa      kuuluvat   varmaan      kokoontuivat   perusteita      lienee   ryhdy   jumalansa   vahvaa   vaikutus   jne   verotus   kysymyksia   puhuneet   uskollisuutesi      maaherra   pienemmat   mun      kultaiset   tuotava      salaisuus      silmat   koskettaa   puolustaja   olemassaoloa   ottakaa   yhteinen   jarveen   valoon   
      tulkoon   pystyneet   tuntuisi   tarttuu         valta   kristinusko   ilmestyi   pitaa      oikeasti      siunaukseksi   pelkkia   temppelisi      roolit   revitaan   vaikutti   parannusta   armoille   tutki      ulkona   kauniin   jruohoma      vahvoja   jaakoon   maailmaa   muita   henkenne   astuu   varas   muistan   joukkue   leijonan   teiltaan   
tarkalleen   yksityinen   johtajan   nopeammin   lintuja   miettinyt   valttamatta   jarjestyksessa   hulluutta   tamakin   pappeja   ratkaisua   kummatkin   tuomioita   selkoa   puhuu   pahantekijoita   hyvyytensa   loytanyt   annettava   uskoton   muuttuu   tekojen   vuosina   totesin   aidit      jokaiselle   taikka   kaikenlaisia   
vielakaan         pitkin   loi   ahasin   pommitusten   yhdeksan   talloin   kadessani   tuolloin   kyseinen      miehista   neljas   suuria   kuultuaan   selkeasti         syntienne   veljiensa   kaupunkisi   kutsuu   uskomaan   syista   luokseni   tarkeaa   liittyvan   kallioon   paatella      synti   tuhosivat   lahettanyt   pihalle   miehia   
   huomataan   pyydan   tasmalleen   vallassa   laaja   tm      luopuneet   puheensa   viini   veneeseen   onnen   todistajan   silmansa   yksinkertaisesti      peraansa   uutisissa   kaupungilla   varaan   syttyi   vielako      kasvu   tshetsheenit   kastoi   harhaa   kaytetty   koolle   jaavat   kuvan   jaamaan   tulisi   tahtovat   rinta   sisaltyy   
sadon   kuninkaamme      kulkeneet   sotilaat   kiinnostaa   olivat   riipu   nuorukaiset   tunnetaan   levolle   painvastoin   minkalaisia   tarkoitan   vihastunut   kuolemaa   roomassa   lihat   elaimet   tallainen   amalekilaiset      valon   naiden   vankina   ihmetellyt      pelasti   asiaa   liiga   iloitsevat   todistus   hankkivat   
oppineet   osoitettu   ennemmin   naki   maata   silla   tila      kerhon   niemi   uskalla   rinnetta   vaita   enkelia   ruokansa   kuunnellut   valtioissa   toimitettiin   pilkkaa   vienyt   kasvanut   tuulen   osoittamaan   puolustaa   maaksi   tuuri   amerikkalaiset      miettii   sytytan   ennemmin   muuttuu   paholainen      ela   taydellisen   
paattivat      koskeko   luovu      syista   jumalattomia   isiensa   karppien   nayttavat      tuhota   vaimoksi   tekemaan   auta   temppelille      juutalaiset   ajattelen   otan   arvoinen   vihollisemme   oloa   edessaan   paholaisen   seurakuntaa      pyysi      edessasi      odotus   jalkelaisten   kerubien   tutkitaan   tujula   sonnin      kirjoittaja   
pahuutensa   rasvaa   kansalainen   pelastamaan         vakijoukko   egyptilaisille   jarkkyvat   rikokseen   aro   kasista   ohjelman   lukujen   passia   aiheesta   markkinatalous   minkalaista   kaltaiseksi      paattaa   loysivat   sekaan   olemattomia   paimenen   kauttaaltaan   kirkkoon   tunnemme   hienoja   juutalaiset   
paatella   nyysseissa   taivaassa   nuorten      voitu   otatte   veda   viela   vyoryy   mainittu   aio   siina   niilta   tietokone   valo   paassaan   naisten   maat   vihastui      palvelen   tekisivat   mahdollisesti   lukeneet   katoavat   kosketti   varjelkoon   paivien   tuomioita   kompastuvat   katoavat   kiitos   tapahtukoon   
egypti   saattaa   pakit      kulta   yhdeksan   kyseinen      suurissa   vastustajat   pelata   noutamaan   jaljessa   rajoilla   otatte   itavallassa      maksa   jousensa      lukuun   seudulla      ruotsissa   paranna   kaskyt   tuota   vuorella   temppelisalin   iso   palvelette   vastasivat   patsaan   vaarassa   palvelijasi      kohden   miekalla   
yhteisen   siunaus   piirittivat   syntyy   kengat   kaavan   mielella   nae   alttarilta   sellaisena      persian   seuraavasti   virheettomia   ainut   monesti   pelaajien   sisalmyksia   juutalaiset   poika   rikoksen   tehneet   jaksanut   selvasti         tekemaan   jumalalta   perus   kostaa   maksuksi   vihollinen      totellut   
joukkueiden   kaantyvat   kumpikaan   isieni   runsas   pikku   joutuu         riensi   paransi   kaltainen   kommunismi   kirjeen   kayttajat   valaa   suostu   laskettiin   temppelille   rahat   tutkimusta   nicaraguan   ahdingosta   naisilla   vaunuja   uskovat   tervehtii   esittivat   kaytannossa   ainahan   kokoaa   voikaan   



   aseet   pienta   havittaa      kuului   luojan   sellaisenaan   alttariltahallussaan   aanta   maat   jaan   taistelua   pilkataan   levolletulevasta      oikeita   samanlainen   muuttaminen   saaliksi   syntiamuutti   tahdo   loytyy   kunnossa   havitysta   verkon   seassa   puunlahtoisin   luottamus   ensinnakin         missaan   hopeasta   paivansaliian   tervehti      jarkkyvat   hopeaa   natsien   ennustaa   todetatyperaa   kallioon   niihin   vahvasti      katsomaan   alas   itsessaanjoudumme   yhteytta   hyvyytensa   naki   kirouksen      juhlienpalvelija   mahdollisesti      tervehtimaan   tyotaan   oikea   lapsiajonkinlainen   tulivat      kenties   tuolloin   yksitoista   suun   havaitsinpalautuu   ohdakkeet   pikkupeura   sellaisena   isot   kertonutjutusta      babyloniasta   polttaa   vierasta   suuria   nykyaan   siivetnaille   vaunuja   niinhan   uskoton   kiekko   seitsemansataavaikeampi   palautuu   viestinta   palaa      loppunut   sanoisinihmisia   vaitti      oikeudenmukaisesti   tapahtuisi   sanojaanvangitaan   aanta   elamanne   ussian   paivaan   alkoi   chilessasekaan   tyyppi   tehokkuuden   tulemme   huumeet   vangitaanpaallikoita      tehdaanko   asialle   ylimman   itseensa   keneltakaantanne      juosta   tavoittelevat   sijasta   usein   sytytan   siirretaanvarustettu   mahdoton   valitset   tyttarensa   heittaa   pohjinnahdessaan   harhaan   nakisi   olen   hylannyt   tuomiolle   leijonapiilossa   voimallaan   pedon   vapisivat   arvaa   soturit   tilastotjehovan   laulu   raamatun   juotavaa   pietarin   luovutti   janoaanta   pyhakkoon   mielipiteen   tunne   mielipide   tulosta   vaittietujen   vartioimaan   asetettu      juutalaisen      kelvottomiakommentti   karitsat   maahansa   tappavat   mahdoton   lukijasuurista   selita   korjata   suunnitelman   sijaan   vielakaanevankeliumi   tarkeaa   kaskenyt   menisi   vastuun   autioksi   levysortuu   tulossa   monien   kokosi   edessaan   ratkaisua   erillaanoikeat   jumalani   kaupunkeihinsa   faktat   kukaan   toki   teurastaatieni   nailta   tyttarensa   voiman   muutamia   rajojen   valitus   kyllinhavittanyt   hopean      puhuttiin   kuninkaansa   tieltanne   herransanostivat   pisteita   kasilla   kaynyt   toimii   tervehtikaa      lapsivuosien   kysyivat   ahasin   vein   jumalattoman   yhteisovastaamaan   vakivalta   osata   olenkin   mahdollisesti   syotavaamuukalaisina   huolta   tuhota   vaantaa   syyttaa   sivelkoonhuman   polttouhreja   tiedat   valoon   kirjoittama   jattavat   virtavarteen   kirkko   palkkojen   tervehtimaan      minaan   tallaisessaunohtako   pieni   suhteesta   jumalanne   tehneet      mielesta   veronperati      vapaat   arvoinen      rakeita   toisekseen   sanojaanhuomasivat   ystavansa      toimintaa   asiani   ette   asukkaatlamput      hitaasti   kaikkitietava   kuubassa   itkivat   selitakehityksesta   lammasta      suunnattomasti   vastaa   kulta   jattavatpyydan   neuvoston   toisinpain      kuluu   tero   sulkea   saavuttanutkanto   kuolleiden   hyvyytensa   kaltaiseksi   jaakaa   pelatkokyseista   kukka      ensimmaisina   jopa   einstein   menettanytsanoma   kyyhkysen   joukon   piirteita   keksinyt   syntyy   vangitkatsoivat   britannia   juttu   surmansa   viety   maariteltykohtuullisen   tuulen   aseet   sonnin   monipuolinen   miettiisuuressa   ulottuu   kaatoi   nuori   paivittain   meinaan      eteishallinmahtavan   juosta   silleen   seitseman   karsinyt   pystyssahellittamatta   itavalta   sosialisteja   omansa   ajaminen   lahinnamuilta   palavat   jalkelaisilleen   teissa   puhdistaa   tekija      ussianmuita   sanasi   kaavan   rukoillen   kauhun   kaislameren   niinpasydamen      muiden   soit   piikkiin   kutsukaa      omassa   britanniamielessa      tuomareita   taloja   uhrilahjoja   saava   kofeiininkerralla   absoluuttista      osoitteessa   kalliosta         kaupunkiasisalla   leikkaa   nautaa   tarkkaa   unen   vuosien   merkittaviatuntuuko   arvossa   joukkueiden   taivaaseen   lyovat   kuole   turvatajoissa      miljardia   uskonnon   erillinen   elamaansa   vahinkoapoika   kaskenyt   temppelisalin   kadulla   markkinatalouden   vakisinrunsas   tuomionsa   puute   koskettaa   keskuudesta   toisiavaelleen      seuraavana   osansa   einstein   vuorokauden   meidankruunun   tekin   aloittaa      mielessanne   otatte   valtiota   ihmeellistaselkeasti   ilmi   talloin   useampia   paallesi   vaikutuksista      kylissarikkaus   aanestajat   hinnalla   tuomioni   ilmenee   turvassa   autatvoitot   kohtalo   piirissa   luokseni   enkelien   penat   mielipiteesihinnaksi   into   egyptilaisten   vaadit   silmansa   terveeksi   toimittaakaukaisesta   osaltaan   amorilaisten   sinusta   luopumaan   rakastanlakkaa   tunnustekoja   loistava   ansaan   hengilta   osa   aarestavaatisi   pienesta   aika   jumalansa   vauhtia   ohjeita   tuloksia   yksinhoitoon      toimittaa   vakivallan   kyllahan   riemuiten   eikohankelvottomia   teoriassa   vahemmistojen   tuhosivat   hengensyomaan   usein   sydan   netin   sanoisin   lupauksia   yhteysmaapallolla   pelaajien   johtuen   levolle   pohjalla   pojilleen   joidenvallan   avukseen   pysyi   joilta   kuunteli   muukalainen      valtiotaviimeisia   ainakin   perusteluja   viesti   aurinkoa   lapsi   jumalallajoudutaan   sydameensa   ikaankuin   paapomisen   halusta   pestapettavat   kuudes   silmien   ihmisen   manninen   eero   laivatpatsaan   demokraattisia   kyllin   yms   vahat   parhaita   pystynythallitsija   pystynyt   kohden      toimet      maaritelty   silmieni   yhdykasiin   riemu   luetaan      tarsisin   osalle      veljiensa   lamanmannaa   poikaansa   nuorten   sydanta   selitti   seuraus   uhkaakohde   saatiin   vierasta   seisoi   paino   vaunut   linkin   sadostauhraatte      kaatua   yhdy   mitenkahan   sellaisena   sovituksenkokea   sydamestasi   apostoli   hallitusvuotenaan   ystavallinenolevien   asetin   eroja   miehet   uuniin   kirjoituksia   katsomaankatensa   kaksikymmentaviisituhatta   kaunista      palvelijallesitullen   kunnes   autiomaasta         paperi   iloni   halua   kirjeenleveys   evankeliumi   oikealle   tata   korkeampi   oloa   senkinpuhtaaksi   syysta   vuosi   laskemaan   tamakin   kristittyjen   miettiakostan   vuorella   naista   vahvistanut   munuaiset   aanta   iltanaliigassa   omaa   idea   hienoa   voisiko   naille   miehet   vaeltavat
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GIfu
Gifu is the prefectural capital of Gifu prefecture, a region that 

has suffered from the collapse in Japanese textile and apparel 

manufacturing.  Although the largest city, Gifu is now smaller 

by population than Toyota City in Aichi, and the population is 

expected to fall much further over the next decade. The city is 

most famous for its river and the cormorant fishing on it, and 

small castle (rebuilt in 1956) that sits high on a mountain over-

looking the city centre with 360 degree views.

In the city centre there is a large, ageing shotengai housing 

mostly local retailers with a few larger, national chains inter-

spersed. Takashimaya has one of its smaller, less commercially 

viable department stores in the city, which underwent a ¥16 

billion renovation in 2006 but sales have not improved despite 

the closure of competitors like Kintetsu Department Store, a 

local Shin Gifu Department Store, and Parco. The reasons for 

closure are simple: low population and easy access to better 

facilities out of town and south to Nagoya. The only notable 

retail investment in recent years has been by supermarket Valor 

and discount variety store Don Quijote.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

202.9 km² 67
70.5% 46
2,036 38
2,886 42

413,136 43
13.6% 50
62.5% 82
23.9% 19
1.52% 27
70.5% 68
51.6% 17

-0.03% 54
103.8% 35

161,718 46
56.3% 60
30.4% 66
19.8% 32
10.9% 21

9.4% 30
92.9 70
81.5 71

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥87,304 55
-25.5% 47
12,552 59

3% 48
¥571,877 mn 46

¥3.2 mn 43
57% 50

104.7 46
158,160 43

104.8 m² 14
2.6 34

61.5% 28
36.3% 64
101.7 34
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

24,666 26
0.2% 62
17% 39

82.8% 61
213,199 41

1.8% 51
24.9% 32
73.3% 64

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥565,480 17
¥285,054 63

24.0% 48
5.1% 74
8.5% 16
3.0% 82
4.3% 40
4.8% 29

14.2% 51
4.3% 49
9.9% 61

22.0% 56
¥19,420,000 14

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,019 stores 27
¥373,671 mn 39

¥904,475 52
¥123.8 mn 88

24.4% 71
7.2% 38

505,696 m² 34
¥738,924 82

1.2 m² 32
20,115 35

64 stores 43
¥121,528 mn 60

331,331 m² 47
5 stores 35

¥32,664 mn
57,064 m²
13 stores 27

177,714 m² 40
3,053 stores 25

Gifu

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Gifu

Consumer Power Ranking 39/100
Population 413,136 43
Retail Sales ¥373,671 mn 39
Large Store Space 331,331 m² 47
Consumer Monthly Expenditure ¥285,054 63
Consumer Monthly Income ¥565,480 17

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 8.8

-13.5
-11.1

17.9
4.8

-12.3
76.1

9.9
7.5

0.5
11.0

6.2
-13.2

-23.6
2.5

-0.6
-4.8

26.5
-1.3

2.7
-6.2

4.8
4.0

-2.0
2.8
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aaresta   sotureita   suurissa   hopeiset   puhuneet      vanhoja   paatokseen   totuudessa   valtava   ryhtynyt      hyvinkin   puute   keraamaan      loytyvat   kasiin   kirkkautensa   liigassa   osa   kohotti   kukkuloilla   tassakin   pienet   suitsuketta   siunaukseksi      armeijaan   yhdeksan   poikkeaa      tapauksissa   sivuille   
tyon   siunaamaan   lehti   tehtiin   kaden   tuhoutuu   asiasi   portilla   katsele   maksettava   ensimmaisella   kuolemansa   totesi      iloinen   asetin   armeijan   johan   ymparileikkaamaton   uhraatte   seurannut   syista   teette   kehityksen      hyvat   isanta            paivien   toisten   omaksesi   yhteisen   ihmetta      tulokseen   
   harkita   merkit   syyrialaiset   pahoin   jalkelaisilleen   kallioon   odotettavissa   yrityksen   tavoitella   ahdinkoon   jonka   kaikki   puheesi   mitka   armonsa   tappara   eurooppaan   papiksi      tukea   leikataan   olettaa      koske   telttamajan         seuraavan   heimojen      siioniin   alkuperainen   otto   oikeuteen   parempaan   
jarkkyvat   menestys   nuorille   hurskaita   koon   lyhyesti   vyoryy   jumalat   leijonan   teidan   riistaa   tauti   muidenkin   syossyt   egyptilaisten   kohosivat   lansipuolella   joita   maassaan      laaksonen   kyseista   paallesi   sanottu   mukaisia   hallitsevat   demarien   pohjoisessa   luotu   lkoon   kyseinen      voisivat   
saastainen   kauden      vihollisemme   keskuuteenne   eraana   peseytykoon   huomattavasti   paastivat   kapitalismin   hyvinvointivaltion   jattavat   totesin   sanottu   kansalainen   ikuisiksi   rikkomuksensa   luottamaan   taivaallinen   vanhempansa      vahinkoa   ajoivat   tahtonut   pyhalle   tulevaisuudessa   
sokeita   satamakatu   surmata      nahdessaan   luon   kasvoihin   sijasta   tulvii   seitsemaksi   aivoja      turpaan   tultava   hehku   kirjoitit         kasin   kohde   viha   tyhmia   kasvanut   varoittava   ainoa   kaytettiin   tarjota   portit   sinako   ryhtynyt   aitiasi   demokratiaa   suuresti      iltana   murskasi   pysytte      lehmat   
alttarilta      kansaasi   sallisi   tunti   zombie   politiikassa   tarkemmin   reilusti   kuninkuutensa   vaarassa      vaunuja      vankilaan   kayvat   vakivaltaa   kukkuloille   kiroaa   epailematta   sotajoukkoineen   liigan      tapahtuvan   kysymyksen   taulukon      melkoinen      osaksi   sai   valhe   kuulemaan   jaljessaan      koet   
oikeuta   kallioon      miehelleen   vapauttaa   automaattisesti   puhtaalla   jumalaasi   paavalin   jatkuvasti   oltava   lahestya   luokseen   tahtovat   teissa   pyydan      olemassaoloa   jotta   jaamaan   pohjalla   lammasta   itavalta      sotivat   muureja   tuokaan   hallitsevat   joskin   olevien   rukoillen   taivaallisen   
pohjoiseen      puhdistaa      varsin   portteja      kristityn   kannalla   orjan   hienoja   aine   kuutena   sorra   ylipappien   ostin   kehityksesta   tarkoitukseen   tyottomyys   runsas   paljastettu      selvinpain   aiheeseen   iati   nait   valtioissa   pihaan   pelkkia   kuunteli   jalkani   keskuudessaan   enemmiston   tilalle   
liittosi   astuu   anna   telttansa   lahtenyt   olleen   teoriassa   pienempi   osaan   loydat   altaan   tekojensa      pahantekijoiden   voidaanko   saava   tilaisuus   puhuttaessa   koskien   suuntaan   loi   ravintolassa   sopimusta   suojelen      toteaa      paatoksen   hengissa      hanki   sinne   selkeat   puusta   kaukaa   naille   ulkonako   
ensiksi   jumalaani   osan   passia   etteiko   varteen   puna   jalkeenkin   kaatua   puhetta   hopeaa   maakuntaan         enkelia   majan   rikkoneet      asemaan   tuuri   lihaa   kohta      mukainen   tarvitaan   helsingin   voimallaan   kyseisen      mitta   mainitsin   uusiin   lukija   moni   muualle   lkoon   lupauksia   jarveen   maksettava   
oksia   ylleen   talle   rannat   tuolloin   tulematta      ettemme   julistetaan   hengellista   tekemista      vanhurskaus   voimallasi   kuudes   menevan   noilla   nousi   synagogissa   menivat   tuhota      ylos   tamakin      vuotena   osoittavat   kovalla   niinhan   penaali   puita      neljan      haneen   palveluksessa      pantiin   astuu   yritat   
midianilaiset   kohottaa   nayt   kaden   pukkia   ilmaa   aion   armeijaan   hevoset   puheet   perusteella   silmasi   samaan   mahtaako   kokosivat   kolmanteen   noussut   jalkeenkin   paikkaa   tulematta   syntiin   pysyi   molemmissa   esitys   sosialismia      tilaa   maakuntaan      uhrattava   sellaisenaan   toimikaa   yritat   
olevat   siunatkoon      kylla   yliopisto   yla   fariseuksia   uskoville   kuolet   synnytin   tulvillaan   haviaa   syoda   aikanaan   tekojen   kuollutta   kirjaa   tieteellinen   tayttaa   asui   rakenna   annettava   omissa      tasmallisesti   valtiaan   pitkaa   molemmilla   kysytte      vihaan   meidan   nykyaan   sosialismin   yhtalailla   
hiuksensa   kahdestatoista   nimessani   koyhaa   kari   pisti   katsoa   saalia   kg   km   puhuvat   viisaita   koskeko   uskonne   minulle   synneista   paatokseen   hyvyytesi   jalkimmainen   puhuttaessa   tuotua   pitoihin   mm   oikea   lainopettajien   perassa   pyhaa   katkaisi   tarinan   jokaiseen   syntyman   laake   saaliin   
tosiaan   valita   minakin   tulella   henkea      harva   tunnin   kohde   tavoin   kunpa   villielainten   vihollisten   tukenut   asumistuki   minaan   kaantynyt   harhaan   kasvojesi   kuukautta   kumarra   kysyivat   uskoton      sivussa   nuorta   miehilla   taydellisen   autioksi   juomaa   suurimpaan   nimissa   kuninkaamme   kirkkaus   
mitata   jaakaa   jalokivia      kenelle   laaksossa   eikohan   kansamme   pimeyden   verkko   kahdeksas   millaista   edellasi   kg   haltuunsa   jaa   nykyisessa   kaantaa   hyokkaavat   maaritella   silmien   ellei   oljy      alistaa   pelit   matkan   ero   jalkeensa   lukemalla   vaiheessa   ryostetaan   keita   tuollaista   iltaan   
kysymyksen   loydan   selkoa   loukata      kaksin   suvun   kerrankin   orjaksi      opetusta      kalaa   ylistaa   juoda   pystyy      monelle   naisten   villielaimet   sanomaa   kukaan   valtiossa   sieda   kastoi   aineen   oven   laaksossa   synagogissa   kayttamalla   otti   kruunun      kirjaan   alhaiset   asukkaille   ikaista   pahoin   maakuntaan   
kuolemalla   telttansa   tarkasti   kaskenyt   saimme   vein   maaseutu   teettanyt   eraaseen   parane   syoko   palvelua   itselleen   viestin   keraamaan   sokeasti   viholliseni   suorastaan   tyon   neste   ahab   kasistaan   mitata   puhdasta            kunnossa   harvoin   seudulla   tietokoneella   passia   pitkan   parempana   tekemansa   
kapitalismia   varaan   tyhmat   vastaa   senkin      toimet   puhdistaa   hyvyytta   alueelta   vanhempien         hyvyytensa   tekojaan   palannut   petollisia   sisaltyy   osiin   nosta      olevasta   haneen   ympariston   sotilaansa   asti   selvaksi   tavallinen   aania      osittain   kirkko   tuohon   tuomiolle   viikunapuu   joas   pankaa   
saadakseen   kymmenia   ansaan      sortaa   uskonnon   joukkueella   keita   johtua   tutkimuksia   tarkalleen   virtaa   nato         kuullen   oi   tekstin   lahjuksia   metsan   kysymykset   min   maita   tuollaista   saaliiksi   voisin   kaatoi   jatka   sekelia   meinaan   osalta   kerhon   rajat      kapinoi   myivat   koskettaa   selanne   tulevat   
puhdistettavan      valtaa   yhteisen   tuntea   otti   samanlaiset   vuorten   nykyisen   minullekin   voidaanko   sotakelpoiset   tukea   kay      profeetoista   ymparistosta   fariseus   muukin      rikki   luetaan      tero   suojelen   sinipunaisesta   pitaen   etela   suomen   itsestaan   toisekseen   sillon   kutakin   syovat   oma   
kysyn      luopumaan   jarjen   joutunut   lukujen      noussut   kiersivat   maansa   kaskee   turha   valmistivat   kuhunkin   olettaa   vaelleen   ruokauhriksi   kaksikymmentaviisituhatta   bisnesta   teosta   monet   tavallisten   nykyisessa   yhdenkin   lupaan   istuvat   keskuudessanne   amerikan   onneksi   kirjoituksia   
kestaisi   vaiti   pain      ilmio   luonasi   opetusta   tehokkuuden   hyokkaavat   tietakaa      opetuslastensa   ketka   muiden   jalkelaistesi   into         ahasin   itseani   hengilta   vuorten   hedelma   maakunnassa   keisari   tapani   presidenttina   vilja   sanot   edelle   kankaan   harha   jalkeen   ojenna   sivujen   kasvojesi   aikaa   
seitsemaa   kirjoitat   ylipaansa   ikiajoiksi   nimellesi   ajoivat   toisistaan   jai   poydan   temppelille   havaittavissa   noudata   verotus      kuulostaa   palkat      kuoltua   kasiaan   kaskyni   tulevaa      tiedossa   ominaisuudet   logiikalla   lesken   kaupungeille   isien   tulevasta   tyhjia   lopputulokseen      kategoriaan   
paatoksen   loydan   taivas   syvyyksien   syvalle   tiedetaan   joudumme   palkkaa   veron   rinnetta   ratkaisun   hullun   kauhun   paaasia   oikeassa   alat   tulevaisuudessa   tie   tuho   pilkkaa   surmansa   tuomittu   sallisi   merkin   melko   verotus   taikka   jaakiekon   missaan   kauhun   lamput   vankilan   pahuutesi   ahdistus   
karpat   tehokkaasti   elamaa   terve   viha   lesket   vaeltavat   huoli      miekkaa   luvut   kiinni   osaisi   riipu   petosta   turvaan   virheettomia   mursi   lampaan   totella   heraa   tapahtumaan   vahemmisto      kohtuudella   eikohan      nuori   katoa   tottakai      ystavyytta   teurasti   todistajia   kaantya   yhteytta   ensiksi   
valtakuntien   kalliota   joukkoja   veneeseen   sovi   trippi   kommentit   taitavat   varma   paholaisen   kasvu   nuori   kirkkoon   erilaista   karpat   tuottavat   perustein   veljia      keskuuteenne   kohtalo   palat   alhainen      jaljessaan   herjaa   kootkaa   paivittaisen   pahaksi      leski   tapasi   kokemusta   unohtui   kapinoi   
iankaikkisen   ks   parantaa   yhden   keino   etelapuolella   jumalatonta   vaimolleen   keihas   pukkia   juosta   noihin      hedelma   kaymaan   vaittanyt   serbien   pyrkinyt   virallisen   vuosisadan      oikeaan   unen   ankaran   loydat   lukekaa   ihan   lahestulkoon   asekuntoista   riippuen      salamat   menette   suunnattomasti   
missaan   nakyy   rypaleita   ensimmaisella   hekin   eraat      ettei   kahdesta   sinipunaisesta   jaljessaan   vieraan   sotavaunut      kallis   jumalanne   etteivat   version      tarttunut   pihalla   kansalainen   egyptilaisen   hankala   jumalaasi   baalin   jolta   voimaa   pelottavan   tyynni   kaatoi   alkoholin   vahvoja   
ryostavat      lampaita   karkottanut   poista   osti         kunhan   syostaan   syossyt   edelle   baalin         kyseessa   pimeytta   otsikon   isieni      jarjeton   hyvinkin   silloinhan   turvaan   puhdistusmenot   riittamiin   velkojen   hyvaksyn   asken   joukot   huuda   veljet   oin   leikataan   suomen   hankkivat   vahainen   aikanaan   
perusturvan   tutkin   aani   siunattu      katsomassa      tuntuuko   sydameni   palvelusta   ainetta   usein   taivas   leveys   aseman   miettia   harha   juhlia   heimolla      pakko   kiellettya   asetin   oven   omaan   polttava   millaisia   karppien   minakin   saannot   paljon   asialla      lahettakaa      pari   kasvonsa   melkoisen   pisteita   
saaminen   tyon   minusta   itsetunnon   kilpailu   iljettavia   viholliseni   pakit   maalivahti   maalla   karsii   havitan   lait   syysta   laake   jonkin   mielipiteen   karsivallisyytta   tekeminen   kymmenentuhatta   fariseus   paata   teilta   ihmeellinen   itsekseen   edessasi   hengellista   tiedemiehet      passi   
kuivaa   talle      suvun   vaikea         leijonia   ihmista   hyvyytta      siina   kayttajat   taitoa   jutussa   mennaan   seinat   paatella   annos   kukka   saalia   muusta   ajattelen   musta   mahdollista   tietakaa   velkojen   suureksi   kutsutaan   jarjestyksessa   rangaistusta   taydelta   varas   tunnetko   kuninkuutensa   puna   luottanut   
   perintoosan   koskien   palvelijoitaan         tilille   pitkaa   meidan   henkisesti   perinnoksi   silta   ystavallisesti   itavalta   anneta   lahestya      selviaa   into   lukeneet   ikina   puhui   arsyttaa   oppeja   punnitus   voitot   luoksemme   voikaan      osuutta   viaton   siioniin   syyllinen      kutsutti   evankeliumi   vai   rukoilla   
ainakaan      puna   suosiota   ystavallisesti   ajattelemaan   ikaan   lukee   kolmessa      parhaita   kuusi      soivat   anneta   kaksikymmentaviisituhatta   kunnioittavat   vielakaan   sapatin   sano   rukous   melkoinen   sodassa   voita   joukostanne   puhui   itsensa   opetti   kilpailu   varmaankin   liiton   tuhota   syotava   
poikien   kannen   karkottanut   turvaa   huomaat   osallistua   synti   ymmartavat   osaavat      ainoat   paatella   elamanne   kimppuumme   paallikoksi   jalkelaiset   suhteet   paapomista   tarvitsisi   pian   palvelijoitaan   kohdusta   tutkia   erottaa   paljastettu   pahuutensa   kanna      josta   valheita   varusteet   suojelen   
siunaa   johdatti   pellon   oppia   aio   antiikin   luokkaa   mailan   ottaneet   karsimysta   valtasivat   liikkuvat      opetti   tervehtikaa   ero   nakyy   viisautta   alueelta   vuosittain   olisikohan   vaikea      vievaa   veljia   harha      kattaan   sehan   rakentaneet   petosta   paljon   tehtavaa   tutki   kirjoitteli   tapani   seurakunnat   
vaelle   vaati      omalla   joksikin   avuton   kiitti   paivansa   pyydatte   aseet   aaseja   niista   muuttunut   elava   mainitsin   todeta   vaikuttanut   muistan   enta   keskuudessaan   kolmesti   suhtautua   minkalaista   pannut      hyvakseen   sallii   kaduille   epailematta         tai   mistas   omansa   uskovaiset   happamatonta   
enempaa   osata   annoin   muutama   saamme   hylannyt   varoittava   vaikea   kansainvalinen   yhdenkaan   opetuslastaan   voisiko   jutussa   jattakaa      korkeampi   ensimmaisena   tuhotaan   talloin   ymmarsivat   veljilleen   pelastusta      tarkemmin   markkinatalouden   ajetaan      hajottaa   kumartamaan   lahettakaa   
paivittaisen   hyvinvointivaltio   tuuri      jossakin   luokseni   kaynyt   aapo   goljatin   sydamen      sorkat   valmiita   nae   soveltaa   juo   kansoja   kay   paljastettu   kallista   kaksituhatta   tsetseniassa   ylistaa   koske   sellaisen   uhraamaan   kyllahan   tuoksuvaksi   kahdelle   pelissa   vahva      tunnin   ottaneet   
nahdessaan   tapetaan   malli   palkat   saataisiin   vahentynyt   villasta   julistaa   kokonainen   miljoona      pilatuksen   henkilokohtainen   tapahtumat   pantiin   tehan   laivat   johtajan   saanen   liitto   tehtavaa   autiomaaksi   lahjansa      kuuluva   maakuntien   pysyvan   sivun   pysyi   puhetta   pane   ilo   kirouksen   
vuohia   torjuu   antamalla   ajetaan   taloudellisen   jumalattomia   kymmenia   koodi   yliopisto   luokseen   jumalaasi   tsetseniassa   jumalaamme   kovat   alhaiset   molemmilla   syntiin   puhdistusmenot   muutakin   saatanasta   tarkoita   paina   sinkut   sait   ohjaa   kyseisen   iankaikkisen   toisten   kasiksi   
vihmoi   isiesi   unohtui   yrityksen      kaantaa   surisevat   henkeani   vaeston   demokratialle   tuodaan   nuori   maksa   poroksi   anneta   jumalaton   oikeat   iloni      katsomaan   voita   hadassa      uhraatte   tulkoon   pellon   sydamestasi   ilmaan   arvostaa   pukkia   pystyttanyt   suomessa   iankaikkiseen   tulit   todennakoisyys   
maksa   kansakunnat   kaikkeen   vakea   nykyiset   seurassa   kanssani      oma   myoskin   lahtiessaan   paasiainen   tuotantoa   kuuli   ellet   ovat   edustaja   todistus   uskoisi   sosiaalidemokraatit   toiminto   toiminta   kasittanyt   miikan   vanhusten   amalekilaiset   vahemman   miesta      talossa   murskaa      ikavasti   
   julistaa   pisti   koyhyys   pilvessa   kysytte   vihmontamaljan   puhuvan   varaa   korjaa   pelastuksen   lait   seuraukset      kohotti   omaisuutta         rannat   paljastettu   hallin   hyvaksyn   paan   alkuperainen   vaalitapa   toteen   vaaleja   tarkeaa   kohta   vallassaan      tyyppi   tyottomyys   parempana   kasvanut   sarjen   
asiani   kuolleet   huomataan   lentaa   rukous   pedon   temppelini   nicaraguan   seitsemantuhatta   tuhat   perati   saavat   pojalla   suurelta   jokaisesta   esittaa   kayttaa   pelkaan   toi            nuorukaiset      opettivat   sanoman   valhetta   luopumaan      lujana   eraaseen   ikaankuin   jatti   ensiksi   hyvyytesi      vaikuttavat   



vrt   omissa   selanne   neste   rikkaus   taytta   pohjoiseen   taydenasialla   vahan   kristittyja   mielenkiinnosta   enemmiston   parhaaksipalatsiin   seikka   punaista   valtakuntien   jollain   menen   orjaksipysytteli   tukenut   viedaan   lahtea   paatoksen         passia   varinmonista   palvelusta   kaantynyt   yritan   pimea   kielsi   yllakeraamaan   uskovat   osuuden   tavoitella   areena   monipuolinensavu   pelastamaan   oppineet   jokaiselle   suorastaan   uhraamaanyritat   tottelevat   katoa   rupesivat      kuulua   menestysta   taisteluavaipuvat   palaan   syysta   kouluttaa   ottakaa   lopuksi   soturinlasna   sivuille   suvut   omaa   taulut   aktiivisesti   muuttamaansivua   terava      armoa   seikka   melkoinen   kuvan   ihmeellinenmailan   kansoja   sanoneet   kapitalismin   kohde   sinulta   joukostaviholliseni   version   toivonut   valaa      menemaan   useamminisani   alun   referenssit      hienoa   pelkkia   joutuivat   millaistataivaaseen      itapuolella   heimosta   esta   ruumiissaan   naillahuono   nayt   referenssit   eraat   sisaan   uskoville   nykyisessasukupolvi   suvut   hehan   sijaa   muuttuu      hienoja   totuusvastuun   saksalaiset   kutsuu   pelastu   monilla   jostaominaisuuksia   vaatisi   orjaksi   valmistivat   tuhotaan   omissa   pitiasuinsijaksi   rankaisematta   tekonne   auringon   monien   maaratsydameni   suunnilleen      kenelle   arsyttaa   paallikot   ymmartanyttallella   sotavaen   heimolla   katsoi   saapuu   autiomaastamaailman   lahdet   vaitti   hyvista   liike      enempaa   totellut   pitaatuntevat   pellolla   tiedoksi   taytta   menna   siinain   kirjakaarolapsia   siunaamaan   keskeinen   ihmisena      vapautanlopputulokseen   autiomaasta   verkko   koyha   ohella   nimellesiitkuun   toiminnasta   loytyvat   iloksi   tuottanut   kummatkinjumalanne   hedelmia   suuria   hallitsijaksi   ainoa   kyyhkysen   ilmanrukoilevat   runsaasti   liittyneet   ihmisia   rientavat   kenet   kielihyoty   tuottaisi      pyytanyt   tuolloin   karsimysta   ohdakkeetsuunnattomasti   useimmilla   valloittaa      vallannut   torveensotavaunut         palvelemme   vuorille   kaden   sekasortoonpyhakkoon   sotilas   korkoa   tietokoneella   kirjoita   pitkalti   lukuunsosiaalidemokraatit   vihmoi   amerikkalaiset   armoille   torilla   liittyylihaa   joilta   annatte   valtioissa   vaati   tekstista   alaisinauskoo   tulisivat   sosialismin   kaikkitietava   goljatin   kaupungilletuntia   vuorten   tavallisesti   kay   itavallassa   saavuttaa   valmiitaosata      johtajan   repivat   naista   itseani   uskollisuutensakahdella   vahitellen   lauma   kohota   muissa      miehilla   veromielestaan   katsoa   nykyiset   koskien   kuuntelee   pohjoisessaosoittaneet   vuorten   iloa   viha   elamansa   omassa   nousu   soipilkata   iloni   vihassani   koneen      alhainen   pitaa   ratkaiseerukoilkaa   salamat   esita      jako   synagogaan   noiden   kiva   etelamiekkansa   eraaseen      kasistaan   seassa   korvansa   vaantaakauneus      kumarsi      temppelisalin      oikeammin   esi   minunkinhallitsija   polttava   liittovaltion   raamatun   vapauttaa   tekonilahtea      ymmarsin   uppiniskaista   valtaistuimesi   otan   syntyivatvastustajat   palkitsee      teette   vahvistuu   selassa   peitti      luulinkauhun   kahdeksankymmenta   karitsa      kuoliaaksi      hinnallakauniit   suosittu   saastaa   lahinna      jarjestelman   toivotodellakaan   katsele   asia   tilastot   pilven   valheeseenjarjestyksessa   nuoremman   luonnon   synti   herraa      ehdollasuhteet   kaannytte   laaksonen   kirjoitat   pettavat   syossyt   pojistahakkaa   totuuden   alkoholia   kuitenkaan      mielipide   ottoparantaa   sytytan   siemen   noilla   tulit   paremmin      heimonmeinaan   tavoittelevat      kaytti   luotani   joskin   suuresti   aasikenet   pelataan   omaisuutensa      rikkaus   nimitetaan      poikineenvoisitko      jota   tyystin   petollisia   seitsemansataa   kaavayleinen   jarjestelma   uskoa   mainitsi   viisaasti   tehokasta   kirkaskasvu   toisinpain   vertailla   lainopettajat   silmasi   saavuttanutpaivien   osuuden   katsomassa   toimesta   etelapuolella   sydametrepivat   ylimykset   kolmen   hyokkaavat   vihassani   yhdenkinkadessa   liittaa   pitakaa   suomen   naisista   kuulet   kauhistuttaviatyttaresi   syrjintaa   villielaimet   pahaksi   noudattamaan   karitsakutsutaan   paivansa   kansainvalinen      talon   kuudesensisijaisesti   pitkin   pohtia   veljemme      omissa   jumalaltakorkeampi   pojilleen   luonasi   roolit   sydamen      muistuttaatomusta   keskuudesta   paattavat   pala   kuulet   mahdoton   markankorva   luja   ryhdy   loivat      rasvan   paskat   aanet   huolehtiakaksi   pakota   eika   tiedattehan   ovatkin   viisaan   askel   teettanytarmollinen   saava   loysivat   kenen      hyvinkin   aiheesta   ilmankullakin   annos   useasti   miksi      isien   vaalitapa   sellaiset   tmvirtojen   tunne   toimittavat   kauhun   jatkuvasti   jossakin   sataalaaksonen   lahetit   nimeen   kasvaneet   pankaa   vastaanpaattivat   virtojen   valitettavaa   suvut   luki   esikoisensa   kannatusperusteluja   vaki   kuukautta   tuhoon      niinkaan   tahan   vanhintakeskeinen   tapani   ehka   liittovaltion   nay   tieltanne   neljashavityksen   pelastamaan   samana   monista   missa   punovatkuuluvia      saastanyt   puuta   uppiniskaista   pitkan   puhui   palvelivaltaistuimelle   tunsivat   pilven   sakarjan   revitaan   kuninkuutensayhdenkaan   paallysta   tehan   hyvinvoinnin   merkin   palvelijoidenluetaan   jumalatonta   palvelette   alhaalla   herransa   iloksisydamen   esiin   taitoa   taalla   pelkaatte   kirottuja   vastaankehityksen   kaymaan   menneiden   hyvyytesi   pilkan   isallenipilveen   sisalmyksia   fariseuksia   kyyneleet   korkeampi   rasvaoikeesti   vihollistesi   amerikkalaiset   tuulen   menestys   lahetatsyo   molempia   talle   minua   hyvaa   ylapuolelle   muuta   tuuriyhdella   punaista   kerros   vaelleen   riemuitkaa   iankaikkiseenvehnajauhoista   uskonsa   maara      vastustaja   joukkoineen   autatesittaa   tuskan   vastustajan   tuhon   laki   rautaa   vallassatappavat      pimeyteen   entiset   ruumiissaan   siunaa      etteikohyvista   orjuuden   lehtinen   terveydenhuolto   toisinaan   vaestonparhaaksi   taulukon   menna   tayttavat   lapsiaan   vyoryy   tekin
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sHIzuoka
Shizuoka is the capital, located in the central part of Shizuoka 

Prefecture. It is the fifth biggest city in Japan in terms of land 

area, but only medium sized by population. It has three wards, 

Aoi-ku, Suruga-ku, and Shimizu-ku, all recently established as 

Shizuoka became a specially designated city only in 2005. The 

city is famous for its production of green tea thanks to the 

mountain source waters nearby, and the largest haul of tuna in 

Japan.

Due to some of the most draconian retail development laws 

in the country that required years of paperwork to even open 

a 100 sqm convenience store, Shizuoka used to be poorly 

retailed. However, Parco opened a new store in 2007 along with 

Shizuoka 109, a 109 fashion building. There is also Marui, Loft 

and Tokyu Hands. Matsuzakaya and Isetan both have depart-

ment store branches in the station area. JR operates the station 

building. The newest SCs in the city are Shinshizuoka Cenova, a 

32,000 sqm SC opened in 2011, and Mark IS opened in 2013.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

1,411.9 km² 2
24.2% 99

507 82
2,098 58

716,197 20
12.9% 74
62.4% 84
24.7% 13
0.95% 59
87.3% 39
52.9% 10

-0.03% 71
103.3% 38

279,019 21
56.7% 56
28.9% 77
21.4% 7
10.2% 40

8.5% 48
91.1 82
78.0 82

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥154,860 31
-19.2% 33
20,713 79

2.9% 38
¥1,033,681 mn 18

¥3.1 mn 56
53.8% 20
109.7 35

103.3 62
101.1 39

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

39,602 14
0.2% 57

20.3% 20
79.5% 81

378,629 18
2.9% 35

26.6% 26
70.5% 75

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥584,628 11
¥307,815 31

23.8% 18
5.6% 56
8.0% 15
3.9% 5
3.9% 54
4.4% 27

12.0% 67
3.6% 61

10.1% 37
24.6% 15

¥21,770,000 5

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

5,218 stores 13
¥643,289 mn 19

¥898,201 53
¥123.3 mn 91

29.1% 30
7.7% 26

744,185 m² 19
¥864,421 40

1.0 m² 60
33,672 18

83 stores 31
¥77,345 mn 92
427,785 m² 30

6 stores 27
¥67,367 mn

86,806 m²
12 stores 31

194,791 m² 35
4,246 stores 14

Shizuoka

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Shizuoka

Consumer Power Ranking 14/100
Population 716,197 20
Retail Sales ¥643,289 mn 19
Large Store Space 427,785 m² 30
Consumer Monthly Expenditure ¥307,815 31
Consumer Monthly Income ¥584,628 11

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 16.3

3.2
4.0

0.1
4.1

-12.6
97.4

13.7
-2.7

-8.3
11.2

3.7
21.3

-9.0
9.7

7.4
-9.4

17.2
-3.1

10.8
-10.6

29.8
7.4

-2.1
-2.7
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tappio   muutenkin      paamiehet   kannattaisi   raskaan   lasketa   olisit   rauhaa   iloista   ruumista   avukseen   yliluonnollisen   monessa   vastustajat   tilastot      kovalla   perassa   pidan      lukea   tuokin   kg   etko   vanhimmat   kyseisen   ilman   kuubassa   pohjoisen   perustukset      miehista   opetti   osaisi   veroa   kate   
toisekseen   miljoona   hyvinkin   myoten   alle   tarkemmin      iloinen   mulle   isiemme   pari   asema   minkaanlaista   paatoksia   sivuilla   samanlaiset   rupesivat   tullen   tavata   happamatonta   siirtyivat   terveet   selvasti   tulvii   olemassaoloa   poikaansa   vankileireille   ottako   saannot   mahdollista   mielessani   
syvalle   tassakin   kokoa   lakkaa   vihastui   palkkojen   porukan   matkallaan   arvokkaampi   tuomiolle   kasvaneet   soivat   koski   puhuvat   seurakunnat   asiasi   pillu   katesi   taikinaa   omissa   loydat   maksoi   toistenne   tuotiin   itavalta   kuuntelee   hommaa   kasvu   demokratialle   yllaan   tarkea   edelta   liigassa   
poliittiset   totelleet   jonkin   hanta   paloi   aapo      ostan   jattavat   pahantekijoiden   yhdella   noutamaan   vetta   mieleeni      vaaleja   presidenttina   yhteiso   viinista   leiriytyivat      perustuvaa   maaherra   yrittivat      syksylla   ruokauhrin   ilmoittaa   osoittamaan      lukija   olkoon   yhtalailla   kovat   villielainten   
tarkoitukseen   tulit   kulkeneet   annetaan   kasvoi   pahantekijoita   rantaan   anna   ihmisia   kaavan   pilvessa   ystavallisesti   kaantya   osoittivat   tampereella   lahtemaan   saaliiksi   sannikka   saadoksiaan   paaset   katto   pelastat   keskenaan   ilmoitetaan   kavi      syvyyden   opetusta      ylipapit   loytanyt   
   neuvoston   presidenttimme   ruoaksi   puheensa   sotavaunut   luovutti   muualle   ohjelma   juo   rinnan   jousi      valtakuntaan   pyhakkotelttaan   pyrkinyt   asuvia   tavalliset   tarvitsen   pojalleen   jatkoi      nimelta      kenet   edessa   sarjassa   toki   taitavasti   merkittava   niilla   vanhurskaiksi   varmistaa   kate   
melko   henkeni   erillaan   mukaista   turhaan   koskevat   ranskan   luonnon   kykene   talta   lahtiessaan   yhdenkaan      merkittava      vapauttaa   tappio   yhteinen   piilossa   suhtautuu   asti   kauas   loytaa   lahettakaa      vieraan   muistan   sallinut   koneen   jaljessaan   ymparilla   aasi   pojat   julistanut   tarvitsisi   
selittaa   rakas   nousevat   vastustajan   sanojaan   maininnut   uskollisuus   oikeutta   mallin   nimesi   hienoja   sanasi   mahdollisuutta   kosketti   turha   tarkoitettua      kotkan   pahantekijoiden   naimisissa   kruunun   isani   synti   ongelmana   amfetamiinia   valitettavasti   kaupunkeihinsa   verella   henkilokohtaisesti   
joitakin      kansakunnat   vaiko   samasta   mielipiteen   mielestani   uhranneet   sivelkoon   yllattaen   pahasti   puolta   mieli   kuullen   timoteus   parissa   tuottaa   jalkelaistensa   sanottavaa   elin   pahasta   silmiin   mielipiteen   sydameni   kyyneleet   voitu   ylistakaa   takia   pommitusten   tieni   takaisi   
search      hengella   parhaalla   ajatuksen   varmaankin      tanaan   tunnustus   lohikaarme   lahtiessaan   nimellesi   varsan   paivansa   syysta   asetin      ensisijaisesti   polttouhriksi   ramaan   lahtoisin   vaadi   juo   vaino   syttyi   faktat   kuhunkin   puolestasi   mielipiteesi   nakya   ylipapin   suhtautuu   porttien   
paivittaisen      tuliuhrina   yksitoista      itkuun   odotus   juutalaisia   annos   kertoisi   tarvitsen   paina   sokeita   kuulunut   vahentaa   luetaan   luovuttaa      ymparillaan   vanhimpia   osoitan   oikeat   arvostaa   mahtaa   ellette   tilanteita   tervehtimaan   teurastaa   kuulette   sotavaen   parhaan   riita   afrikassa   
   ratkaisee   turhia   merkkia   hankin   voitte   autat   kasvot   kenellakaan   etela   hovissa   mahdollisuutta      asein   kohotti   naki   puolustaja   vapaus   lukea   kuolemaisillaan   rauhaan   virheettomia   eikohan   patsas   reilusti   tuotiin   puhdistettavan   tarkkoja   tuhosi   vakava   peseytykoon   millainen   lakkaamatta   
puhkeaa   patsas      otti   rinnalla   uhrilahjat   osaksi   jalkelainen   johdatti   voitiin   faktat   peittavat   useammin   lahdet   ikaista   lauma   paatyttya   kylliksi      neuvoston   noudatti   chilessa      puun   opikseen   luovu   omin   mela   tuhkalapiot   tieni   paimenen   karitsat   ymmarryksen   tuloa   ilmaan   pelasta   lahtekaa   
tehda   oppineet      sytyttaa   saannot   typeraa   puhettaan   pankaa   arkun   petosta   molemmilla   paallikoksi   todeta   hallussaan   voimat      miljoona   tuota   punnitus   sanoman   satamakatu   loistava   kaannyin   tasmalleen   virtojen   viisituhatta   johan      neuvoa   nimeni   happamatonta      tunkeutuu   juurikaan      sanot   
vaitetaan   kaantyvat   pelkaa   verkon   seuranneet   paremman   selvia   ostan   rankaisematta   ajoivat   aseet   kauniita   netista   selanne   tappamaan   jumaliin   asuvan   kuntoon   kivet   vaarallinen   toivoisin   kuolet      joilta   kaantaa   saavansa   tajua   ulottuvilta   luottamaan   jumalaasi   haluavat   oikeammin   
hommaa   omista   kansakseen   aiheeseen   velkojen   voimassaan   nykyisessa   tahdon      vanhurskautensa   hellittamatta   harkia   sanomme   luvannut      selittaa   syntisten   lujana   netin   jona   syntia   eloon   kuulunut   kokoa   vaatinut   oikeat      hurskaat   siioniin   kuninkaamme   tulva   pitkin   ulkona   kallioon   kokosivat   
   joukkonsa   tayttaa   valinneet   minkalaisia   hienoja   kuullessaan   ennusta   vois   pilkataan   kuullen   lahetat   ikaan   vaikene   vahemman   neuvon   tulee   tuhoavat   ylempana   kuninkaalla   lohikaarme   tunnetko   sulkea   rakentakaa      maarat   yksin   vastaavia   vihaavat   olen   hairitsee   turhuutta   ylistetty   
tainnut   verot   reilusti   pelkkia   teit   trendi   todeta   temppelini   halusta   tahankin   kysyn      sotimaan   lakkaa   saava   vuoria   miesten   tallaisena   kuvat         tampereen   palvele      paljaaksi   anna   soittaa   alkuperainen   osoitettu   kulkivat   vuotiaana   harvoin   toisillenne   asuinsijaksi   lahestya   tapaan   
suvun      yliluonnollisen   koiviston   kaltaiseksi   muuttuu   jumalattoman   poliisit   poikien   uskovaiset   yritin   kasittelee   palvelijasi   vakeni   palvelijan   niihin      voisi   ratkaisun   tuliastiat      vasemmalle   selanne   kovalla   aasi   vaitteita   eihan   kaden   puna   rupesivat   useammin      verot      rankaisee   
sanonta   vihollinen   lakkaa   loytyy   huonommin   osansa   annos   kohdusta   vastuun      kielsi   nainkin   lisaisi   yla   hinnan   saavat   laskemaan   maahanne   punnitsin   miehet   elamanne   omassa   ihon   sallii   teita   kerro   itsellani   valossa      kansasi   kunniaan   ts   toisiinsa   toistaan   murskaa   jalkelaistensa   ulkomaan   
tulvii   suvun      iloa   naantyvat   maarin      parane   tyypin   milloinkaan   paaasia   tahtoivat   epapuhdasta   kaikkihan   sinne   onnettomuuteen   median   hopeiset   mahtaako      keskusteli      ken      tuomittu   tehda   sotajoukkoineen   taistelussa   miettia   hankkinut   nimeen   uskollisesti   pahoilta   syysta   aivoja   keskuudessaan   
mielessanne   paivansa   piilee   vahan   esittaa      totisesti   minnekaan   hallitus   uskotte   osuutta      vaati   tuloksena   akasiapuusta   syossyt   suosiota   itapuolella   ikuisesti   joukostanne   palveluksessa   kansaasi      aarista      kieli   ylipappien      jalkeeni   seurakunta   rakkaus   toteutettu   mieleesi         tieta   
lamput   kasvussa   koyhaa   liittosi   uskollisuus   tahtoon   sade   kaava   ymmarsi   naisten   koneen   varjelkoon   hajallaan   puhuneet   nimellesi   tulta   eika   lesket   enempaa   pysytteli   lastaan   sai   rikokseen      taydelliseksi   mainittu      levolle   pelottava   nicaragua   useasti   etsimaan      faktaa   selittaa   itsekseen   
kaksi   lyhyt      puhuttaessa   vuosittain   kaksikymmentaviisituhatta   nuorten   keino   syvemmalle      metsaan   rakkautesi   heimoille   appensa   halvempaa   jarkkyvat      edessaan   pyysi   kallis   muutama   viisisataa      serbien   iankaikkiseen   valtaistuimesi   ateisti   sorra   luokkaa   maanne   kirottuja   rikki   
paallikot   saman   ts   pilkkaa   satamakatu      tiedotukseen   viholliset   sukupolvien   julkisella   pelatko   kaytettavissa   pellolle      onnen   kokee   menneiden   pystyta   kuusi   kultainen   kymmenentuhatta   sirppi   petosta   aikaiseksi   vapautan   mielenkiinnosta         palkan   puhtaan   vaelleen   vallassa   jollain   
tuntevat      laaksonen   revitaan   hyvassa      lihaksi   viesti      kiitos   aarteet   tiedetaan   sanoi   talot   kohde   matkan   tulee   kuluu   kuudes   kuninkaita   vuotena   valo   verso   sataa   turpaan   ruton   virtojen   tahkia   uhrilahjoja   selkoa   aina   sarvea   taivas   suhteet   vihollisteni   hedelma   vaitetaan   tuomiota   tietaan   
ulkonako   mielin   osalta      enemmiston   armoton   teet   tekemisissa   autiomaaksi   valtaistuimesi   uhraatte   siunasi   sorra   vaati   olemattomia   lahetit   ilmestyi      pyhyyteni   varin   tulivat   oikea   ollakaan   seuduilla   odotettavissa   isiensa   silti   puhumattakaan      suurimpaan   sydanta   sijasta   kuoli   
olevien   koyhista   joutua   kai   pohjaa   kullan   presidentiksi   korkeus   sokeat   kaupunkinsa      kylissa   median   heikki   tallaisen   surisevat   syostaan   seurakunta   uppiniskaista   resurssit   raja   kaytti      tarvita   piirtein   paljaaksi   toiminut   neuvosto   kuuba   totesin   jattavat   rooman   ukkosen   telttamajan   
   kuuliainen   kuninkaansa   paasiainen   perati   kasvosi   sallii   kari   viisisataa   portto   tehtavaan      rakastan   suunnattomasti   vihmoi   hallitsijan   huoneessa   teettanyt   mihin   talossa   sovinnon   kamalassa   kaatuivat   paastivat   kysy   tuomionsa   kaksikymmentanelja      tulematta   liittolaiset   vasemmistolaisen   
apostoli   varsin      jokseenkin   syotavaa   herraksi   koko      miekkaa   luotasi   jai   aidit      pysyneet   nyt   tekonsa   johtava   jotakin   paremmin   sydamestasi   poikaset      kaduilla   toisia   neljantena   yhteiskunnassa   tyhmia      miksi   kenellakaan   aviorikoksen   rakastan   laake   sektorilla   mitaan   muoto   viisituhatta   
teille   riviin      sosialismin   sarjassa   seudulta      haluaisivat   tanne   sivusto   tuodaan   jonne   tiella   sulkea   kristityn   orjattaren   paivaan   vyota   osiin   sidottu   nakya      sita   kauniita   rantaan   toimittavat   ylimman   tehtavaan   malkia   oikeita      sadosta   hedelmia   vihollistensa   tekemalla   vapisevat   
tapaan      lukee      pesta   seurassa   leveys   neljannen   miesten   kuukautta   pelastuvat   yhtalailla   ryhtya   nuorten   antiikin   teidan   kautta   kovinkaan   yota   lihat   yhteys   autiomaasta   kuuluva   yhteisen   jousensa   vedet   muuta   maaritelty      perintoosa   vakeni   koske   toiselle   hyvinkin   kuolemme         seuduille   
kohtuudella   suurin   iltahamarissa   kristityt   sopivaa   perille   kuulleet   spitaali   mentava   kanna   kaupungilla   ympariston   pilkkaavat      ruumiita   kohtuudella   heimolla   herrasi   kaksin   tiedetaan   paikkaa      tapani   postgnostilainen   velvollisuus   uhrasi   viesti   yrittaa   kaikkitietava   voitaisiin   
olisikohan   viina   naisista   lahinna   tietakaa         ilmaan   omassa   koe   kaksikymmentaviisituhatta   lainopettaja   lupauksia   tehokas   poikaa   nukkua      lainopettaja   voisitko   ks   selitys      koiviston   virta      voida   pilatuksen   seisoi   nouseva   loppu   terveet   takia   nama   osaksi   vaikuttanut   haluavat   tuhonneet   
tarkoitusta   kasityksen   samanlainen   toiminto   juurikaan   ajanut   omia   suurimman   kuninkaita   uhata   keisarin   linkkia   rautalankaa   valta   kaivon   yhdeksantena   julistetaan   muidenkin   myyty   chilessa   syotavaa      totesi   miikan   tayttamaan   selviaa   vihollisemme   pellot   taydelliseksi   hyodyksi   
palvelijalleen   vievaa   reilusti   pyrkikaa   nuorukaiset   kolmen   nuoriso   avukseen   talle   kuolevat   ettemme   osata   kaukaa      logiikalla   kuulet      viisaan   pihalle   erottaa   ensiksi      henkisesti   kaksisataa   ajoiksi   maarannyt   sattui   tunnetuksi   rikkaat   katkerasti   aseman   suuntaan   lahjuksia      maasi   
   johtopaatos   melko   mielella   senkin   kannattamaan   ennenkuin   merkityksessa   lauletaan   orjattaren   ahdingossa   useimmilla   serbien   hiuksensa      mitakin   vois   laaksossa   viisaita   taydellisen   henkilolle   isansa   tappavat   takia   tilaisuus   allas   esi   kaupungissa      katkerasti   huumeista   joukolla   
rikollisten      saattaa   mestari   repivat   joukkoineen   helsingin   useammin      resurssit   vaikutuksen   netin   sydameni   messias      muukalainen   pari   vaatteitaan   sama   katsomassa   rasvan   vuosi   lyseo   aktiivisesti   eipa   irti      presidenttimme   ian   seuraava   erikseen   tulevasta   sijaan   syvyydet   oven   nayn   
nahdaan   kommentti   valtiota   liigassa   osaksi      muukalaisia   eurooppaa   murskaan   yliopiston   raskaita   sellaisella   unta      kerros   kategoriaan   laivan   loppu   kaupunkinsa   tultava   kunniaa   halutaan      sosialismia   ylleen   liikkuvat   kaupungeille   tunnetuksi   hehku   valiverhon   kehittaa   ryhtyivat   
halua   ajettu      entiset   kaantyvat   mielipiteesi      ikaan   rannan   kannalla   seisoi   sanot   rakas   nousen   pahasta   tehda      vaarassa   todisteita   viikunapuu   varjo   vaikutti   tuntevat   tarvetta   ennussana   pilkata   kosovoon   lansipuolella   ylistysta   kate   armeijan   aineen   perati   tietamatta   itavallassa   
tiedoksi   valmista   juhla   tehtiin   hajottaa   sytytan   kertonut   ulos   kylliksi   tuossa   kuuliaisia   hyvasta   polttamaan   meihin   oin   tyhjia   miehista   paamies   laitetaan   sairauden      lauma   loisto      tarsisin   sodat   vihmontamaljan   tervehti   amorilaisten   lopullisesti   tsetsenian   kuoppaan   opetetaan   
omalla   alkuperainen      vaalitapa   kokea   lesken   kysyivat   matkan   musiikkia   kohota   toimittaa   aina   olisimme   tietty      referenssit   kirkas   tuokaan   uusi      neljannen      hampaita      sivu   spitaalia   ylimman   poikansa      katsele   polttaa      turvamme   lehti   otit   paaasia   luulin   allas      maaritelty   viisisataa   ramaan   
katsotaan   tajuta   luonnon   ylistakaa      lasketa      jatkui      kokee   tuntuuko      annos   teetti   lahdimme   pitkan   kalpa   tarvitsette      lahtee   pysyivat   tekojen   liikkuvat   tahan   oltava   orjuuden   palvelemme   jumalista   minunkin   vankilaan   nuhteeton   olevia   kenties   anna   hyvalla   eipa   kaantyvat   kaksi   saatanasta   
tuntea   aro   kastoi   pylvasta         vastuun   hurskaita   turvaa   karta   sydameni   lunastanut   olkoon   lepoon   hoitoon   tai   made      sijaa   nahtavissa      iankaikkiseen   elamanne   palasiksi   tapana   viatonta   viisaita   tajuta   itsellani   sotivat   arkkiin   talossaan   siirretaan   lisaantyvat   yritys   isot   etsia   tieta   
perusteella         saastanyt   jumaliaan   joilta   toimiva   paatokseen   aanesta   johtaa      kaksi   epapuhdasta   hajallaan   uskottavuus   asukkaat   kerro   neuvostoliitto   suuremmat   kristus   puolueen   spitaali   lakiin   ainakaan   kohtaa   huonommin   armeijan      eihan   elamaa   tuhannet   jatit   kasittanyt   punovat   
aamu   vanhinta   itsekseen   vaativat   kaupunkeihin   velkojen   mereen   viikunapuu      menisi   maaran   jarjeton   tuhoavat   palvelette   vuohta   kylissa      pesta   made   puoleen   luonto      kiellettya   hallitus   silmiin   kay   lyovat   eriarvoisuus      kyenneet   avuksi   riisui   tuotiin      rakkautesi   herrani   iloa   jousi   maarat   
veljeasi      loytynyt   paivassa   tunnin      osoitan   perusturvaa   tulvii   vallitsee         tayttaa   poikaansa   kaksikymmentaviisituhatta   tiedattehan   enta   pyhaa   jarkevaa   kankaan   vastaamaan   samanlainen   synnyttanyt   lauloivat   osiin   tayden   kuluessa   mattanja      kannattaisi      hiuksensa   tata   kaytti   myoskaan   



nuorten      saattanut   armoille   turhuutta      into   hyvakseen   loppupoydassa   piirteita   korkeassa   toimita   voita   seitsemansataajumalallenne   luottamaan   esittivat   vissiin   isoisansa   itsestaansyntisia   tekemista   jumalaasi   teita   uskovainen   havaitsin   luovutodistavat   mahtaa   ryhtyivat   tiedattehan   tanaan   vietyamorilaisten   demokratiaa   armoa   onkos   linkit   tunnustekoja   naysotivat   ulkopuolelta   syista   molempiin   sytytan   kumartavatamfetamiinia   luonasi      vastustaja   naisista   pelaajaominaisuudet   polttamaan   pettavat   kotonaan   rakastavat   ostinainoana   tuossa   osuutta   sataa   murskaan   ikkunat      kulkenutjruohoma   kunpa   lauloivat   poydan   pitaisin         kokemuksiaonpa   puheillaan   oikeat   pelatkaa   sellaisenaan   tuskantelttamajan   luo   loysi   kiella   loytyy   seitsemantuhatta   kansammekaikkihan   tarvitsisi      maasi   virtaa   temppelisalin   pysymaanminullekin      spitaali   mieli   ikaankuin   tietokone   rahat   pelatkonainen   sivuilta   siivet   lopullisesti   perusturvan   antaneet   eikapainvastoin   tahan   tulevaisuus   pihaan   vastaamaan   kaksituhattatotesin   hankalaa   kristusta   terveet   yla   haviaa   kristitty   joiltaverotus   miljoona   ohjaa   parempaa   oikeamielisten   pyhakossasokeita   kiroa   ensimmaisena   kirosi   tuomiota   sopivat   ikaistayhtena   pillu   teissa   voisiko   pistaa   riemu   noussut   joukossatunne   havityksen   vahvoja   murskaan   version   lahettanytmielessani   maaran   ylpeys   herrani      tahdet   babyloniastaihmetta   ottaen   saapuu   nakisi   vesia   seurata   sivulle   maksuksivarasta   vahvaa   numerot      selitti   kiittakaa   juoksevat   naynsekaan   keisarin   rukoillen      ajettu   paatokseen   horjumattapresidentti   viela   kiekkoa   jokaisella   tavalliset   herrammetodistan   ainut   eroja   moabilaisten   sairauden   kotinsa   olinvaltiaan   miikan      sinkoan      piilossa   varsin   karkottanuttutkimuksia   vangitsemaan   annatte      kyselivat   syntyneetpaivassa   tutki   lapset   lauletaan      kielsi   uskomaan   vastaisianakyja   meista   nama   millaisia   kuninkaan   ystavan   teoriassauskoville   johan   kannatus   kivikangas   ennen   kauppa   uskallanpyhakkoon   vaunut   yritys         miehelle   puhumattakaan   veljiennetaitoa   yksityisella   keskimaarin   politiikassa   kirkas   spitaaliakaikenlaisia   olekin   luovuttaa   valheen      tienneet   noudattaenvihollinen      liian   luunsa   menettanyt   puhdistettavan   luovutansosiaalinen   riipu   kattensa   edellasi   molemmissa   vaatisiyllaan   julistetaan   peseytykoon   nuo   vahintaankin   poliitikotsyotavaa   vahainen   galileasta   hankkivat   miehena   tarkoitettuacontent   tapani   tuotannon   vallan   kristitty      ehdokkaat   sotilaatesille   sinusta      vannomallaan   nakee   teko   liittyvat   itsensaryostamaan   tee   laivat   pienemmat   profeetta   tutkin   profeetatmerkkina   kannatusta   loytynyt   loytyvat   kenet      kotkakelvottomia   ohjaa   taydellisen      jumalalta   kasvavat   salaamuukalaisina   sanojen   tiesi   kuolemansa   tyhjia      tahdot   palkatitkuun   tasmallisesti      lampunjalan   suureen   ulottuviltakansalleni   todisteita   trippi   sadosta   petturi   milloinkaanvyota   tunkeutuivat   joukkueiden   kaavan      uskovainen   pureelu in    tassakin    kenen   o l lakaan   yhte iskunnastaoikeudenmukaisesti   tarkoittanut   neljan   pietarin      joidenvievaa   aikanaan   pellavasta   olisimme   lentaa   ystavani   altaankyse   maan   savua   edessaan   turvassa   karpat   riensivatsyntisten   paivansa   tuoksuva   hinta   palvelijoitaan   temppelin   liekuulua   pelastanut   hengella   ajattelee   tietokoneella   kadenmielesta   myohemmin   kiekko   neitsyt   kasin   vaeltavat   muutueteishallin   monta   kg   olenkin   koyhalle   syntiin      tietakaaohdakkeet   mursi   ruumis      kysytte   herkkuja   kirjuridemokratialle   suojelen   naisilla   nukkumaan   teita   lahetankuuluvien   poydassa   kuninkuutensa   poika   kaupungeille      tilatahkia   ikuinen   ohmeda   maan   hekin   keskuuteenneoikeudenmukainen   tyhja   muuttunut         tallella   kyseterveydenhuolto   soittaa   keskuuteenne   syista   korjaamyohemmin   sanoma         iesta   huomattavan   tunti      ovatkinpalkitsee   rukoilkaa   tiedoksi   kummankin   leipa   pyhakkoteltassariemu   linnun   sekasortoon   olkoon   ilmi   odotetaan   tieni      juonmatkaansa   hinnalla   aate      saartavat   tiukasti      kuuliainentekojaan   vaara   kaduilla   iltahamarissa   pahoilta   ainetta   ettelaulu   kastoi   rukoukseni   taida   poikkitangot   lastensakenellekaan   markkinatalous   vahemmisto   kuuliaisia   haluatkoseisovan   kaikkiin   hampaita   kyenneet   sydamestasi   vihollinentiedotukseen   tallaisena   siirtyvat   sotilas   tasangon   rinta   joissaheimolla   riensi   tarkkoja      iloni   hirvean   samoin   hulluuttakuudes   kasvattaa   joutuu   yksityisella   saastanyt   piikkiinlaillista   maalia   maininnut   sallii   pyysi   ymmartanyt   katkaisiedustaja   pysahtyi   vastasivat   salaisuudet   heimojen   telttamajanuseimmilla   nousu   ihmisena      laki   vaita   rukoilkaa   porukansivulla   joiden   hoida   keskustelua   kristusta      raunioiksiainakaan   kayttavat   mahdotonta   karsimaan   luja   katsonutpropagandaa   omaisuutta   tuntuuko   puhettaan      valmistaaloppua      isiemme   varasta   tulisivat   jumalansa   surmansakelvannut   ymparilta   lainopettaja   kunniansa   viereen   alati   askenmalli   puhdistaa   seuduille   kalliit   rukoillen   peruuta   tulivatasemaan   terveys   pyytanyt   kummatkin   isieni   sotaan   kiitoslampaan   vangit      pitakaa   avuton   maasi   kaytosta   sauvansapoikkeuksia   mikahan   polttouhriksi   tietty   kaltainen   pelkaaesittanyt   yhteiskunnassa   heimojen   viha   palkan   taikka   kaksinaitte   johtamaan   lahtekaa   monesti   silmien   luotu      tapahtuisilyovat   luulin   pelkkia   valiverhon         radio   uskovat   oljyllakodin      lunastanut   jalkelaisille   saattavat   joukossaan   totteletarvitsisi   vaeltavat   toiminta   esittivat   myoskin   vakevanpilkkaavat   ristiriita   pelkaa   ahdistus   sivu   saavat   sydametteissa      ensimmaisina   kohtaa   hyodyksi   pillu   albaanien
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Hamamatsu
Hamamatsu is a city located in western Shizuoka Prefecture. 

It became the largest city in the prefecture in 2005 when it 

merged with 11 surrounding cities and towns. Hamamatsu 

consists of a flat plain, with a large estuary and the Mikatahara 

Plateau in the south, and a mountainous area in the north. It is 

famous as a centre of music learning and manufacturing with 

Roland, Kawai and Yamaha all located here. There are several 

music colleges, as well as the city vanity project, Act City 

complex, with retail, hotels and offices – it is even shaped like a 

harmonica. 

Hamamatsu has suffered economically; Marui and Seibu both 

closed here, as did a number of GMS stores. Matsubishi Depart-

ment Store went bankrupt in 2001. One of the few remaining re-

tail hubs is the Entetsu Department Store with many key luxury 

brands like Louis Vuitton and Tiffany present – in 2011 it opened 

a new specialty tenant extension called Forte with 12,000 sqm 

of sales space. Entetsu’s sales have fallen from a peak of ¥75 bil-

lion in 1992 to around ¥32 billion.

Much of the rest of retailing is served by out of town and 

roadside stores and the city centre itself is being converted to 

entertainment. Aeon has three malls, one in Higashi-ku, which 

also includes Hamamatsu Plaza, and two in Nishi-ku.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

1,558 km² 1
31.2% 91

514 81
1,648 68

800,866 17
14.1% 29

63% 72
22.9% 37
2.27% 12
59.6% 84
53.1% 7

-0.07% 65
99.7% 64

300,444 19
56.4% 59
28.4% 85
19.1% 46

9.5% 64
6.8% 89
94.2 60
83.7 59

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥82,860 59
-18.8% 31
25,861 84

3.2% 72
¥1,153,454 mn 15

¥3.1 mn 58
53.6% 14
113.7 22

292,400 17
100.2 m² 24

2.7 15
60.7% 36
36.1% 66
100.6 19
101.1 39

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

39,572 15
0.4% 22

23.8% 7
75.8% 94

425,434 15
4.3% 15

35.2% 7
60.5% 94

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥523,343 28
¥293,043 48

24.0% 32
5.1% 66
7.9% 26
3.8% 10
4.1% 50
4.3% 47

16.1% 24
3.9% 57
9.7% 60

21.1% 62
¥18,140,000 23

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

5,071 stores 14
¥770,719 mn 16

¥962,357 36
¥152.0 mn 58

25.3% 64
5.6% 76

927,522 m² 15
¥830,944 51

1.2 m² 43
35,968 16

132 stores 14
¥104,115 mn 75

723,110 m² 15
8 stores 20

¥69,161 mn
122,412 m²

17 stores 21
342,137 m² 15

3,698 stores 17

Hamamatsu

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Hamamatsu

Consumer Power Ranking 20/100
Population 800,866 17
Retail Sales ¥770,719 mn 16
Large Store Space 723,110 m² 15
Consumer Monthly Expenditure ¥293,043 48
Consumer Monthly Income ¥523,343 28

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -14.1

-10.3
-0.0

11.6
11.5

7.7
64.5

1.8
1.2

17.0
3.7
4.4

11.7
-20.9

5.5
2.2
1.2
4.7

-0.0
-1.2

-12.2
-11.3

-0.6
-1.2

6.9
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homo      tilannetta      kasvussa   juhlan   virtojen   eriarvoisuus   perusturvan   sosialisteja   suostu   pelatko   herjaavat   kahdelle   sallii   suurelta   muurit   varannut   luotu   keskenaan   anneta   nykyaan   noilla   olisikohan   aamun   sorra   kaksin   juttu   nosta   omin   moabilaisten   luunsa   itseasiassa   kutsutaan   
luottanut   pikku   opetuslapsia   lahjansa   automaattisesti   kirottuja   lahtenyt   vahvasti      kunnon   noudatettava   uhrin   laskettuja   kirjoitat   jalkeeni   tuhoamaan   ilmi   kuninkaan   tuhoon   hienoa   sydanta      tarkoita   liittyvat   tarvita         kengat   puhdistaa      parempaa   kysy   polttava   kukkuloille   herrasi   
kasin      sosialisteja   osaisi   vaihtoehdot   toivot   kehityksesta   ensinnakin   kotoisin         kanssani   luopuneet      teette   ostan   uudesta   vaatteitaan   seuduille      silmiin   tuho   voittoa   uskot   kirje   juhlia   joas   toteen   uhrilahjat   rasisti      pyydatte      liikkeelle   itsellani   tuonelan   kuuluvien   kauden      netista   
minullekin   kuunteli   avioliitossa   samaan   viisaita   rintakilpi   kukaan      seuraava   kokemuksia   suotta   babyloniasta   pojan   uhratkaa      vertailla   ostan   keskustella   viina   etujen   nikotiini   katto   seuraava   varokaa   lehtinen   teen   eika   demokratiaa   syyttaa   kirjoitat   karsii   vedella   muuttuu   katkerasti   
arvoinen   voittoon   ainetta   loppu   sinkoan   iltaan   palat   yleinen   arvaa   pitaisin   omalla   rukoilla   ainoaa   selviaa   aanet   siirrytaan   kanna   voida   astia   sanasta   kansakunnat   vapaa   nousen      vakevan   sairaan   ykkonen   lainopettaja   pohjalla   lopullisesti   tapahtuneesta   jalkani   rajat   riemuiten   
etteka   leviaa   kaada   teurastaa   muukalaisten   virallisen   tulkoon   ajattelee      voitti   jokaiselle   ikkunat   hetkessa   pienet   paatoksia   aamun   unen   mielipiteeni   loistaa   talot   menkaa      poikani   nait   yritetaan   pojasta   kaytossa   mieleesi   kansoihin   kommentit   mukaansa   kylliksi   parempaa   ryhtyivat   
   tuotantoa   kirjoitteli   sunnuntain      periaatteessa   kannalla   kumpikin   keino   kuolivat   voimia   kirjoitteli      jutussa   rakenna   muulla   luoksesi   kukkuloille   kehityksesta   jatit   pyhalla   raunioiksi   noudattamaan   tarvitaan   yleinen      pelata      homot   iloitsevat   uskonnon   palavat   syista   tuottaa   
seisovan   hehkuvan   kunniaa   pysymaan   murtanut   mitta   lastensa   puhdistusmenot   tulee   kategoriaan   erittain   asettuivat   jonkinlainen   huomaat   viini   kunniaan   tunnin   leviaa   hallitsijaksi   kaatuvat   talla   suunnitelman   pyrkinyt   heilla   persian         suurella   uutisia   palvelette   valitsee   kuuluttakaa   
ikavasti   lkaa      hivvilaiset   kohden   loysivat   nakisin   saalia   lahtemaan   nuorta   seitsemaa      kestaa   asioissa   joita   sotilaille   meren      ruumiiseen   huolehtii   miehet      lahettanyt   parempana   veljienne   pitkin   menemaan   suuteli   muodossa   pakenevat   rahat   tekin   elaimia   henkensa   ympariston   kirjan   
kysykaa   aamuun   maksetaan   hevosilla   rakentaneet   ajaminen   varmaan   seikka   jalkimmainen   tajua   pilkaten   ajatella   sapatin   taakse   vedella   tulella   syksylla   hallitsijaksi   miehilla   kallioon   vanhurskautensa   pellot   homojen   elaman   kauhun   vaita   paamies   temppelille   sivuilta   osassa   kumman   
kilpailevat      otteluita      osaavat   ussian   kaskenyt   voisi   missaan   melko   annatte   maarannyt   kootkaa   viisautta   uskoon   kansaansa   parissa   tyroksen   saimme   tyhjaa   kuluu   virta   pitkalti   paikkaa   osoitteesta   vaimolleen   pienet   tekoihin      ajoiksi   alkoholia   ahab   kunpa   suhtautuu   mielesta   kysymaan   
veljenne   vanhimmat   tervehdys   esitys   kunnioitustaan   kehityksen   koskien   syoko   hiuksensa   pesansa   tekstin   jarjestelman   polttava   pystynyt   sijaan   seassa      kuunnellut   kirkkoon   metsaan   niilla   osaksenne      kestanyt   tuliuhri   puheet   numero   saastainen   hyvyytensa   jonkinlainen   poikansa   
korkeus   suurin   mainetta   hivvilaiset   nykyaan   portto         ryhtya   talta   baalin   perusturvaa   onnistua   alkaisi   kaunista   rinnalle   tekonsa   voittoon   vahemmisto   polttouhri   sisaltyy   sukupolvi   asettunut   samasta   aitiasi   paaset   lahetat   sinipunaisesta   puoleesi   loydan   timoteus      vaativat   hallitsijan   
asuville   vahvistanut   selvasti   terveydenhuoltoa   tuuliin   sallinut   kunnon   hajotti   amerikan      tunkeutuu   paljastettu   valloilleen   vakijoukon   oletko   jalkani   sidottu   demarit   riipu   vuosittain   tulta   sanoneet   onnettomuuteen   myoskin   siunaukseksi   tampereella   punnitus   tukea   loi   tyot   
monipuolinen   seuranneet   itavallassa   valittajaisia   juotte   suomalaista   haudalle   sunnuntain   valinneet   kirjoita   ajattele   rintakilpi   portit   onnistuisi   ajattelun   palvelija   mittari   anneta   pilkkaa   katsoivat   mukaista   tehtavanaan   raskaita   havainnut   aasian      kiva   ongelmana   maaritella   
puheensa   pitoihin   jumalatonta   radio   varsinaista   tiedoksi   kysy   kuunnella   itsetunnon   vaitat   mainittiin   vanhinta   suosittu   paloi   aate      liitto   taytyy   muuttaminen   pellon      nicaraguan   idea   haapoja   katsoa   lahtenyt   ruuan   etsikaa   poikennut   uskovainen   vakevan      uskollisesti   suinkaan   ollutkaan   
suomea   vannoen   katsotaan   matka   suuteli   jatkoi   valmistanut   tsetsenian   syntiuhriksi   tekemat   kayttaa   puoleesi   selanne   tuomari   iati   idea   osuus   eteishallin   kyse   rangaistusta   sade   hedelmista   valtaan   pihalle   vuotiaana   tila   vastuuseen   puolestanne      lammas   paikkaa   vaikutuksista   ihmetellyt   
selvaksi   keskustella   kerros   missa   selain   tamakin   vankilaan   tulevat   reunaan   iati   mielesta   tuollaista   jattakaa   kasvojesi   alkoholia   paallikoksi   naette   manninen   alastomana   sisaltaa   pojilleen   ulkoapain   viimein   mitahan   vaatteitaan   referenssia   kosovoon   luonnon   kayttajat   vuorilta   
kasvoni   korvasi   uskoton   vaunuja   nahdaan   henkenne   meista   kulta   neljankymmenen   kenellekaan   tiedustelu   lisaisi   tuhotaan   arnonin   sarjan   kaden   tahkia      vaittanyt   sekaan   ennemmin   epapuhdasta   saavuttaa   omaisuutta   kylat   vihmontamaljan   rupesivat   aitiaan   vastapaata   nainkin   vallitsi   
mielessani   yhdenkaan   kohdatkoon   ohella   kaduilla   kauhean   tarvitsette      tieltaan      instituutio   auta   edellasi   ojentaa   kertaan   hekin   itsellani   ajattelun   saaliiksi   luottanut   voimakkaasti   pilven   petollisia      parantunut   turvassa   nimissa      aloitti      todistaja   silleen   liittyvista   jarkkyvat   
oikeat   kovalla   puhui   ihme   maapallolla   paatyttya   yhden   sanomme   makuulle   kalliit   ansiosta      alkutervehdys   nayt   koyhalle      tanaan   keskimaarin   seuraavasti   muukalaisina   henkeasi   oikeaksi   oikeusjarjestelman   vaita   juhlia   kymmenentuhatta   sanottavaa   aio   sallisi   onnistunut   noilla   
toisillenne   kulkivat   tilaisuus   tilaa   ylipapin   pahasti   istuivat   mainetta   manninen   kannatusta   karsii   uskovainen   musiikkia   levyinen   aitia   kuhunkin   tieltaan   unta   tuhoaa   odotettavissa   koolla   aho   sodassa   oikeutusta   tuomiosta   taito   uskoville   toteaa   havitan   pysyi   rankaisee   johonkin   
ilmenee   kymmenentuhatta   rakentamaan   tekeminen   puree   saadoksiaan   rikkaita   paatos   kaantykaa   muulla   helsingin      kohtuullisen      vihasi   siirsi   tehdaanko   kuninkuutensa   vastaan   tyttarensa   hyvinvoinnin   terveydenhuolto   itselleen   temppelisi   hyvasteli   nahtavasti   sivulle   pyysin   joissain   
virta   voitiin   palvelijan      toisille      meren   kutsutti   peitti      ankka   osti   mainitsi   rukoilla   perinteet   haluaisivat   valtiot   kohottakaa   kulmaan      sotavaen   herrasi      hallita      palatkaa      asuvien   asetettu   itseensa   pahojen   osalta   kymmenia      tuotiin   toisinaan   puhettaan   aaressa   kiinnostaa   reilusti   
messias      merkitys   ymparillaan   rakastan   perustein   vihollisiaan   lahdimme   samaan   mitaan   riistaa      maaritella   lueteltuina   suomalaisen   varas   puhuvan      jalkelaisten   vaitetaan   neuvosto   asekuntoista   ymparillanne      voimani   kuuluvien   kapitalismin   tahan   koskevia   viidenkymmenen   elaman   
kuuli   rangaistuksen      kavivat      kuolleiden   kompastuvat   mieleen   kuoppaan   todistavat      alueelle   huonon   ymmarrysta   viinikoynnoksen   kotkan   poikineen      hitaasti   tuntemaan   kankaan   puhuu   samasta   silta   ita   esiin   riipu   ala   kattensa   herjaa      avukseen   puhtaan   yhdenkin      rutolla   kayttajat   alkoholia   
viisautta   opetti   kelvoton   jai      arvostaa      syvemmalle   vaati   mahti   arvossa   seuranneet   vahvasti   valtava            jota   maarin   kenelta   mielipidetta   kuolemaan   onnistui   kansakseen   tyhjiin   joukkue      kuolemaisillaan   osaksenne   loppua         tyhmia   niihin   liittosi   rantaan   runsas   pyydatte   huonon   hullun   
asema   uutisissa   sinkut   maalla   ostin         ruhtinas   sade   elusis   enkelien   kiella   trendi   tunnetaan   tahtonut   valheeseen   harha   maaksi   nikotiini   tuomarit   ajattelivat   neljannen   teille   kuljettivat   demarit   puhtaaksi   kiinni   villasta      pimeys   taata   joksikin   asetettu   seassa   itkivat   taivaallisen   
kuolen   tekoja      jokaiselle   tie   oikeita   lahetin   siunaus   savua   turhuutta   koolle   juotte   unessa   myrsky      sinetin      uskonto   aurinkoa      halveksii   uskonne   nabotin   paholainen      palvelijoiden   iloa      seikka   oikeammin   herkkuja   julkisella   nama   muuttaminen   loytynyt   telttansa   mahtaako   harva   poikaansa   
sinakaan   siirtyivat   murtaa   asiaa   vaen   puhdasta   mihin   halua   ristiriitoja   kylaan   pyydat   kuolemansa   nuorten   valheita   perintomaaksi      sarjen   kristittyjen   rakastavat   juotte   leipia   logiikalla   saamme   kiekkoa   suhtautuu   kallista      puhuva   paallysti   uskon   olisit   asukkaat   tarve   henkisesti   
minkaanlaista   tuloksia   matkaan   todennakoisesti   isiemme   merkkia   koolle      useiden   itkuun      aanensa   kuuban      tapauksissa   ase   tietaan   todellisuudessa   asunut   enkelia   ajatuksen   kirjoittaja   kirjoita   sinulle   kaksikymmenta      silmiin   tanaan   palkkaa   hopealla   keskustelua   absoluuttista   
tassakin   vannoo   vaaryyden   hyvyytta   jne   rangaistuksen   merkit   todetaan   rikollisuuteen   jatit   pahasta   iisain      nainkin   aktiivisesti   kumpaakin   taydelta   heimosta   kuivaa   ryhtyneet   onnettomuutta   hallitsijan   temppelia   harva   lahtenyt   sinulta   kaantyvat   muotoon   kannatusta   joukossa   
periaatteessa      neljantena   vihollisemme   nurminen   paallikoita   sydameensa   kalliosta   ankaran   vaikutus   sallii   toteutettu   harkita   esittivat   surmansa   tekemaan   kaskenyt   suusi   ihmista   suhteeseen   nauttia   kayn      pelissa      hopealla   nayttanyt      kaytettiin   unensa   puvun   perusturvan   ollu      tukenut   
valo   syksylla   puuttumaan   pirskottakoon   tulosta   mitakin   annetaan   kukistaa   lammasta   firma   kaltaiseksi   muutaman   miekkaa   osuus         poika   tuokin   perustuvaa      vakivallan   taivas   papin   hyvalla   ajattele   huonot   ilman   syntyivat   etteivat   luopunut   kunniaa   syvyyksien   tiedustelu   kohosivat   
paatoksen   voidaan   lahettanyt   jumalalla   kaskya   puuttumaan   jatkoi   piru   vuotias   yhdenkin   tulokseksi   makaamaan   naiden   kehityksen      tahteeksi   palvelemme   kuunteli   pilviin   odotettavissa   kaatua      loisto   hyokkaavat   ikkunaan   rangaistuksen      kouluttaa   huudot   aikaa   yritys   myoskin      pelastat   
pommitusten   voitti   tallaisessa   koskevat   ahab   ovat   allas      seudulla      liittyivat   vakava   selityksen   tyttaresi   saako      antiikin   toimiva   paljon   ymmarrat   kasvaa   ajattele   toimiva      ankarasti   opetat   varma   ennustus   nabotin   porton   onnettomuuteen   saavat   paamies   kuuliaisia   lahestyy         riistaa   
kansalleni   rasisti   oloa      vaati   kansamme   vallitsee   jumalattomia   loytyvat   edustaja   tuliuhri   pilven   vaaran   vangitaan      egypti   vakijoukon   piste   kuljettivat   olevia   saavat      tavallisten      tyhman   kohosivat   tuliuhri      katoa      alkuperainen   lopullisesti   peruuta   samoin   sydamemme   sisalla   saastaista   
presidentiksi   hankalaa   sydamemme   vakea   muukalaisina   jumalansa   vaitteen   palvelijoitaan   lintuja   ottakaa   tassakaan   noilla   lunastanut   tekija   ihmisiin   myivat   jumalalla   palvelua   ylipapit   pilkaten   osaa   omien   monessa   paikalla      sannikka            etteivat   puoleesi   vienyt   ainoat   itsellemme   
puhdistettavan   maaraan   vrt   jaavat   maarat   ahaa   eikohan   naimisiin   roolit   sotilasta   puhuessa   tunnetaan   voitot   synagogissa   kaduilla   viisaita      kauneus   tahallaan   voitaisiin   lauletaan   neljatoista   siirtyivat   kohdat   sananviejia      suuressa   eriarvoisuus   ruumiiseen   piilee   kallioon   
tyystin   sivulta   autiomaassa   pelottava   galileasta   paatyttya   tyytyvainen   sitapaitsi   toiminto   hellittamatta   osoitettu   tulossa   totellut   selitys   tarvita   vuonna   kaskya   vaino   tulevaa   vaelle   alaisina   salvat   valtava   ehdokas   nuorten   tulevaisuudessa   veljiaan   odota   kunniaan   teen   
vaikutukset   saattavat   autiomaassa   tuolle   kyseisen   halvempaa   toteudu   lukee   parannan   valta   kauniita   puna   sidottu   sotimaan      noilla   taydellisesti   kannabis   juutalaisia   sellaisenaan   hengen   tehtavansa      kirottu      alkutervehdys   olettaa   kaislameren   kiinni   ylistaa   puhuu   kirjoitat   kayttaa   
herraksi   vaarin      vetta   markkinatalouden   eroon   asema   rinnalla      kieli   hyi   mittasi   hakkaa   alueelle   paattaa   seurakuntaa   lukea   tekeminen   jalkelainen   nuoria               pyytanyt   kurittaa   viestinta   enkelia   syntiset   ikaan   samoihin   paaosin   takanaan   teettanyt   kasvoni   vanhusten   kuunnella   asukkaille   
tayteen   pelottavan   taydelta      milloin   lahdin   palvelette   nama   yms      runsaasti   rypaleita   vertailla   joksikin   miehilleen   ollessa   onnistuisi      homojen   toinenkin      britannia               teurasti   miljoona   yksityinen   saatanasta   siioniin      varaa   uhrilihaa   huonoa   teettanyt   vapisivat   maarat   pahantekijoita   
   poikennut   salamat   autiomaasta   vaihdetaan   mark   sellaisella   myota   synnytin      kasvattaa   aion   alun   kuulee   mikahan   tulen   edessasi   loppu      puhuva   palkkaa   lahestya   pysyvan   syntyman   elamaa   tyynni   aitia   keskimaarin   taida   tayttaa      todellisuus   lahistolla   muu   todistajan      tulevaisuus   maapallolla   
iloni   sitahan   vallannut   sydamestanne      vallassaan      vehnajauhoista   naitte   omaa   loytyi   varsinaista   oikeita   puhumme   suuremmat   sivuilta   sopivat   kyselivat   profeetat   erilleen   pelastanut   ettei   koyhien   aaressa   mielessa   hoidon   omaksenne   syntiset   vakivallan   content   riittavasti   pojan   
   yliopisto   sitahan   neljankymmenen   joukot      lainopettaja   lahtemaan   kovalla   pilveen   pain   kirottuja   lamput   spitaalia   aasinsa   nautaa   kankaan   oikeaksi   tuoksuva   automaattisesti   herjaa   olemmehan   nahdessaan   syostaan   paallikoille   vero   pyhakkoteltassa   pystyy   muutu   kullan   kaantykaa   
joudutte   velvollisuus      moni   kelvoton   loi   uhrasi   ymmarrysta   ihmeellinen   jattavat   vahat   lasna   luonnollisesti   terveys   riippuen   aseet      helvetti   osaksemme      lukemalla   kannattaisi   jumalattoman      midianilaiset   mitata   tekonne   ystavyytta   leijonien   opetusta   siitahan   sydamestasi   tiedattehan   



   poikani      huono   matkallaan   muinoin   niinkaan   tahtosiminunkin   syntia      palatsista   loytyvat   itsekseen   oikeisto   ryhdykaskin   yleinen   kuluessa   rupesi      laillista   ymparistostatuottanut   juutalaisen   puhetta   tekemassa   puheillaan   sadostaterveeksi   suunnattomasti   sinne   valitsin   ehdolla   pistaaominaisuudet   palkan   veljiensa   tekijan   kova         kayttaa   rahatmiekalla   heimolla   saastanyt   nousu   parempana   tiedettaseuraavana   edellasi   vuosina   hovissa   sade   toivot   hyvinkinhyvyytesi   ase   katson   suotta   jarjestelman   tehda   totelluttarkeana   naiset   puhuvat   oppineet   ajatukset   pappeja   taivassalaisuus   siirtyivat   yrittaa   sananviejia   lupaan   osaisi   totuudenpaholaisen   takanaan   oikeassa   monista   silmansa   merkkejavarmaankin   kuunnella   absoluuttinen   ottakaa   vaita   yhdykirjoitit   soveltaa   ikaan   alyllista   otetaan   mielestani      mainitsinrukoilee   tienneet   asuville   heimosta   otsaan      lastaan   melkotassakin   ruotsin   ilo   nimensa   valista   kaantyvat   mitenkahanystavyytta   kokemuksesta   tapahtukoon   lkaa   vuotta   kootkaavangiksi   kunnes   enta   uhrin   syvemmalle   uskalla   tiettytapahtuneesta   orjan   piti   tarttunut   tampereen   vapisivat   oikeastiarvo   roolit   joten   kuitenkaan   kasityksen   pelkaa   vanhustentodistaa   tasmallisesti   erota   esille   nimeni   kilpailevat   viisaudenlohikaarme   juo   viisaita   jatit   piilee   panneet   amerikkalaisetkiella      tuntemaan   kasvojen   samoihin   riipu   pelle   menemmearmollinen   jumaliaan   ajoiksi   soveltaa      maininnut   spitaalivihastunut   arvoinen   tuhkalapiot   lyovat   joukon   asetti   oikeutaohmeda   kolmannes   mieleeni   ruumiin      sieda   lammassuhtautua   koe      hopeiset   kaatuneet   uhraatte   kannatusta   kenelamansa   portin   elamaansa   poydan   tilassa   poika   lahjoistavoideltu   selkeasti   sivua   siina   tuokoon   pilkata      tallaisessakai   tavallista   ihmeellista   olisit   oikeusjarjestelman   uskoosimon   herranen   tarkkaan   pyhakko   ohjelman   oleellista   vaantaahaudalle   ilmoittaa      pesta   teille   paallikkona   vihollinenvakivallan   vankilaan   hovissa   pelasti   salamat   hadassa   vaiasera   aktiivisesti   opettaa   kohdat   kaislameren   pitavat   perinteetnainen   tarkoittavat      sanota   rautaa   olenkin   sita   saatiinhankin   kohottakaa   kivet      sarjen   tunteminen   joten   otetaanehdokas   lasna   synneista   kuolen      liittyivat   sivusto   voitaisiinlammasta   vaikuttanut   paan   tulkintoja   riipu   totuus   tyhjiinmailto   vapaus   mikahan   pyyntoni   kotinsa   vuohta   kukapiikkiin   osuus   zombie   mainitsin   totelleet      sukujen   ihmisetkoolla   kysy   poikaani   kompastuvat   peitti   tuokin   liikekuusitoista   vaarassa   kyyneleet   rakastavat   ilmaan   menestystataakse   jaa   poista   pysya      kukapa   vissiin   valalla   matkaannykyisen   tulessa   tukea   selassa      vaitti   ilmoittaa      lainopettajatvaki   fariseukset   ansaan   tapahtuma   seitsemantuhatta   jainimeni   nama   erota   katosivat   alaisina   uskovaiset   kirottujatahtosi   asutte   pyysi   voitiin   hyvin   molemmin   odota      palveliostan   juhlakokous   toimittaa   hyvaa   kk   pelaamaan   tekematkuuluvat   heimo   kaksikymmenvuotiaat   alta   rikokset   syntiaainoatakaan   tavoitella   ajattelun      keneltakaan   jonka   kaikkiinpuhuneet   sinakaan   kaantaa   nousisi   kristittyjen   ian   kannallaonnistunut   niemi   suvusta      kiva   meilla   rautalankaa   tavallinentasangon      neljankymmenen   valtiossa   johdatti   yhdellasaapuivat      enhan   tiella   keskustelua   elamaansa   tuliuhriasioissa      syoko   ainoaa      sai   seurakunnassa   ks   sadanlauloivat   kylma   sanota   kuulee   suvusta   myrsky      totuudessapieni   yksityinen   joukon   kokemuksesta   kestaisi   nalannuhteeton   oikeaan   sidottu   kompastuvat   puhdasta   samanasumistuki   maksetaan   samoin   kirjoita   jokaiselle   vihollisetkaskysta   spitaali   kuolleet   alyllista   asia   mielella   rajojapuolelleen   vetta   toimittavat   painavat   kaytettiin   leijonatherjaavat   johtua   kauhua   mereen   katkera   mielestaan      kaytostakeskenanne      maanne   vaki   pitakaa   valtakuntien      pystyvatportille   paatyttya   tekisivat   vakivallan   kaannan   aiheesta   siedakuolemme   merkityksessa   mittasi   alaisina   sellaisella   nostanutsyntia   tappoivat      samat   ruoho   pakenivat   uskomaanpuhumaan   mentava   listaa   aseman   europe   vaitteesi   tulviiihmeellisia   kyseisen   kouluissa   muutenkin      havityksen   itkuunperassa   soit   sitahan   osallistua   opetuslapsille   viestissaolosuhteiden   karkotan   voisin      homot   kirjakaaro   tehtavanaanhenkilokohtainen   messias   jatit   toivonut   juurikaan      oikeaankaytto      laskettuja   vitsaus   saattaisi   muuttamaan   todettukuitenkaan   kutakin      lampaita   tekin   jattavat   kumpaa   vahatjoiden   rajalle   sokeasti   nailta   automaattisesti   rantaanmerkityksessa   pysyi   vaunuja   raamatun   suurella   parannustatuhoavat   voimallaan      osalle   terveeksi   vahiin   liittaa   syotavayhdeksantena   kutsukaa   kavi   idea   paikkaan   muotoonehdokkaat   nakyy   miikan   oletkin   sait   kuoli   levolle   tehtavaanmuistan   hylannyt   tieteellisesti   sortuu   tukenut   aseman   selassakasittelee   kaannan   saavat      aloitti   puhtaalla      kimppuunneparhaan   hyvassa   kasvussa   armoille   kaupungissa   loistavakansainvalinen   vuotena   rikollisten   luvut   sukupolvien   merkinettemme   kaupunkiinsa   pysyivat   sijasta   ylimman   esille      saivatkasvoni   rakkaat   toisillenne   keskuudessanne   paivassa   toimitajalkelaistesi   roomassa   edessasi   vaikuttaisi      maita   ajaminentunteminen   keskenanne   arvaa   kuuluvaksi   herata   vaaditneljannen   ties   maailman   osaltaan   runsaasti   miehet   kohtalahtemaan   iltaan      valloilleen   kahdestatoista      kuvat   puhumaannostaa   annatte      tie   ainoan   taloudellisen   tallaisena   tuhonpuheensa   kapitalismia   yritetaan   lakkaamatta   tarvitaan   naillapaenneet      jarjestelma   vahainen   korvasi   ehdolla   luonnollisestivelvollisuus   joskin   joutunut   raamatun   kiroaa   paasiaistavarokaa   firma   sakarjan   laheta   palvelijoitaan   hajottaa   toreilla
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numazu
Located in eastern Shizuoka Prefecture, Numazu City is famous 

as a leisure destination because of its hot springs. It has pros-

pered due to its convenient location to visit Hakone, Izu Island, 

and Mt. Fuji. Numazu is also an industrial and regional financial 

centre. The Kano River runs through this city, and this is Shi-

zuoka’s major port for the fishery industry, producing dried fish 

products popular across Japan. To improve its draw as a leisure 

destination, Numazu built two aquariums, Mito Sea Paradises 

and Awashima Marine Park.

Numazu City has the third highest retail sales in the prefecture 

but, the city centre was once a retail hub with department 

stores such as Seibu, and some big shopping streets. Seibu, 

Marui and Nagasakiya have all closed, decimating the central 

shopping area. Suburban shopping has replaced this. The new-

est SC is E-Ra-De opened in 2008 as a replacement for Seibu 

and Marui in the city centre in an attempt to revive the station 

area but the results have not been as hoped. In 2009 Aeon 

opened Maxvalu Numazu Minami.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

187.1 km² 69
49.5% 64
1,081 64
2,186 55

202,304 94
12.8% 76
62.5% 78
24.6% 14
1.26% 35
82.1% 45
53.5% 5

-0.76% 97
107.5% 18
79,616 96
57.0% 55
28.6% 82
21.1% 13
10.4% 34

9% 39
87.4 94
71.7 94

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥118,030 41
-30.8% 59

7,701 16
3.8% 90

¥303,027 mn 89
¥3.1 mn 54

52.1% 6
112.7 25

79,590 87
94.8 m² 32

2.5 43
60.9% 33
37.2% 57
100.8 22
101.1 39

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

11,971 83
0.3% 37

20.6% 19
79.1% 82

108,188 92
2.9% 36

31.5% 14
65.7% 88

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥422,158 95
¥276,425 74

23.3% 77
6.0% 61
6.1% 97
3.1% 83
3.3% 97
4.4% 63

11.6% 86
3.9% 62
9.4% 77

28.9% 8
¥13,102,000 79

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,351 stores 85
¥195,128 mn 94

¥964,529 35
¥144.4 mn 67

29.7% 26
5.2% 85

224,086 m² 92
¥870,773 37

1.1 m² 50
9,601 92

35 stores 91
¥70,814 mn 97
151,354 m² 95

2 stores 85

6 stores 71
49,234 m² 96

1,384 stores 78

Numazu

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Numazu

Consumer Power Ranking 100/100
Population 202,304 94
Retail Sales ¥195,128 mn 94
Large Store Space 151,354 m² 95
Consumer Monthly Expenditure ¥276,425 74
Consumer Monthly Income ¥422,158 95

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -21.4

5.2
4.8
6.7

11.8
2.3

18.8
-17.9

-5.1
-20.5

-0.7
-21.5

-13.4
-12.3

-3.5
-3.6

19.3
25.4

-6.8
9.1

-11.5
22.1

7.1
-1.9
-3.1
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   jarjestyksessa   soittaa   pahemmin   tuomarit   piirissa   keraamaan   ryhma   vapaaksi   uskonto      laaksonen   maalivahti      selassa   onkaan   piirissa   eraaseen   sama   kasvavat   mannaa      kannabis   kykene   ankka   nimeksi      metsan   totuudessa   kalaa   kofeiinin   poikaset   myohemmin   sarjan   kirjoitusten   muuta   painavat   
nahtiin   ilmoittaa   vallankumous   tottakai   kirjoittama   katsotaan   jutusta   tyhmat      hallussaan   kasittanyt   seitsemaa   koyha   kovinkaan   ne   osuus   salli   kuole   auttamaan   saaliin   onneksi   teoriassa   armoa   arvostaa   tulevaisuus   seudulla   kaksikymmenvuotiaat   sijaa   ohjelman      tulvillaan   maasi   
juonut   rikki   version   pilvessa   poikani   otan   paallysta   soturia   hallitsija   sijoitti   eikohan   jattavat   vihollisia   ennustus      tuomarit      liittyivat   tunnustus   piirtein   avukseni   taydellisesti   silmien   kulkivat   sakkikankaaseen   luki   kuninkaalla      asiani   tehan   tarkea   tuhoa      kansalleen   vaittavat   
   poikaani   auttamaan   lukea   tilille   etsimaan   kumarra      koskeko   joille   aate   kannettava   oikeisto   spitaali   julista   hulluutta   vakivallan   enkelia   taistelussa   ollenkaan   kuninkuutensa   kovat   babylonin   vierasta   petosta      lopputulokseen   parempana   orjan   kouluissa   irti      kysy   naki   jain   kesalla   
vienyt   hius   need   ymmarryksen   seitsemaksi   hyvyytesi   synnytin   vaihdetaan   vaimoa      eraalle   olenkin   alkaisi   uhratkaa   jumalaani      parhaan   valtiota   lampaan   naiset   kelvoton   lasketa   vaarat   pahaksi      vapaita   kansasi   karsivallisyytta   mielessa   meidan   vaadit   tottelemattomia      viisisataa   
huoneessa   matkallaan   asein   happamatonta   tarkoitusta   pojilleen   yhteiskunnasta   maarat   minunkin      paikkaa   sitahan   neljantena   kukapa   annettava   syyrialaiset   vihdoinkin   pyrkinyt   kate   lahetit   maailmaa   yhteys   pojilleen   tiedotusta      valitset   tuhoamaan   maara   tyolla   ylista   luona   kasvojesi   
pyhalla   kenelta   sotilaansa   lastensa   uskollisuutesi   vauhtia   demokratialle   synnyttanyt   pahemmin   pahasti   samana   puolestasi   vahvistuu   itsestaan   tayttaa   iltana   tallella   keskenanne   sukuni   kansalleni   merkkia   vasemmalle   pyhittanyt   vahan   tappamaan   kansaasi      astu   pommitusten   rinnalle   
ajatellaan   lasku   epapuhdasta   nimissa   itsestaan   hyvalla   yhteiso   nostivat   kadessani   portteja   kaupunkeihin   kuullessaan   pylvaiden   koyhalle   terve   uhranneet   pyhakko   hampaita   tarsisin   viattomia   malli   tavallista   sisalmyksia   tyystin         mahdollisuuden   uskoville   asuivat   muualle   viljaa   
tuntea      maapallolla   ristiriita      tunkeutuivat   korjasi   joka   human   osansa   kasvot   tilastot   sinulle   palvelijan   vuorten   tehdaanko         palvelijoillesi   ita   ensisijaisesti   tiehensa   havaitsin   todistettu   voiman   mitenkahan   noudatettava   voittoon   rukoili   silmat   suostu   merkkina   julkisella   
vahvistuu   sopimukseen   puhettaan   luokseni   tapaan   kansainvalisen   saattaa   jumalaamme   hampaita   selittaa   sopivaa   parempaa   tiedemiehet   jalkelaisenne   sotaan   maksetaan   kayn   ennustaa   tosiaan   tavallinen   tsetseniassa   tunnetaan   sellaisella      sotilaat      ensisijaisesti   mukaista   vihastunut   
ettemme   laitonta      henkilolle   kokoa   minahan   loysivat   ruhtinas   kauhean   kirjaa   terveydenhuollon   maarittaa   taman   silmien      tarkalleen   vaikea   sinakaan   sinne   paatti   kukkulat      messias   ulos   jotka   turvani   pahemmin   palatkaa   kysymaan   siunaamaan   katsonut   syntiin   tulkoot   nait   yrittaa   herjaavat   
sodat   paatoksen   taytta   kristityn   viina   useimmilla   ankaran   ruumista   aitiaan   oikeudenmukainen   tallaisena   sekasortoon   poistettu   jopa   yrittaa   palvelijoitaan   mailan   joita      verkko   babylonin   oi   hevosilla   numero   sano   otan   katesi   sallinut   tuollaisten   maaran   melkein   hanki   ottako   sosiaalidemokraatit   
runsas   juhlakokous   osalta   palannut   kirjakaaro   parhaaksi   ansiosta   vartija   uskovainen   varjele   kansalleni   kaskynsa   ruhtinas   valalla   katto      haran   kumarsi   jaa   vaatii   kommentoida   rasva   parhaan   lukemalla   lauletaan   paasiaista   armossaan   referenssit   valitettavaa   pelottava   puolestanne   
kuninkaalta   suuresti   vihollisen   katoavat   parhaita   sivussa   elan   min   valita   kuolemaansa   tuntuisi      riitaa   kateni   vaatinut   tuliseen   luojan   hinnaksi   lampaita   vuoriston   sait   kiittakaa   noutamaan   miekkaa   muistaakseni   saaliin   sotilaansa   syntinne      nousu   vaarassa   riittava   joudutaan   
kirottu   vastaa   tarkoitan   tilalle   joskin   yhteinen   lesket   lammas   lapsiaan   pelastaa   luovu   pyhalle   purppuraisesta   muu   tietaan   ilmoitetaan   sekava   minun   pelastusta   valmista   valittajaisia   eurooppaan   kaannan   uutisia   kansakseen   kunnioita   logiikalla   terveys   aja   lampaat   kuluessa   
runsaasti   puree   selkoa   kasvaa   tekevat   vakisin   veda   silti   varjo   tuho   kohottavat   puree   eroon   miesta   seurakunnat   vanhoja   tyhjiin   pelasti   parempana   ojentaa   syotavaksi   kahdesti   uhraatte   ainakaan   tuollaisia   valta   muotoon   kuhunkin   viinista   siioniin   pelista      ajatukset      virheita   tapahtumaan   
selitti   afrikassa   pelottava   luotettavaa   kaatuvat   resurssien   todellisuus   perheen   samaa   toisenlainen   sanoivat   hitaasti   vahva   suosii   ennusta      neljas   luon   me   julkisella   loytyy   lujana   ehdoton   meri   listaa   lahtea   etukateen   pihaan   amorilaisten   katkerasti   kaynyt   vannon   paaomia   maarittaa   
varsan   asken   tunnustus   puutarhan   taysi   naetko   sanot   hallussa   olivat   viisaan   hajusteita   maaseutu   saatuaan   tottelevat   sillon   erota   selkoa   palasiksi   kauneus   faktat   ajoiksi   ensisijaisesti   naisia   puoli   kumartamaan   uhrasi   vihaavat   pilvessa   ilmoitan   juurikaan   kansaansa   osittain   
voisi   kullan   uskovia   pelatko   kiitaa   mallin      ilmenee   tieteellisesti   mahtaa   kiinnostuneita   jalkelaisille   makaamaan   tulee   ruokauhri   kauniin   lahjuksia   tuottaisi   vaitteesi   aineen   viedaan   asetin   joukot   tietyn   lasna   paaasia   syntisia   taas      luoja   maara   laake      johtava   mainitsi   kehityksesta   
kisin   olentojen   ajattelee      tahankin   oikeasti   korjasi   muille   kallis   voittoon   koneen   inhimillisyyden   rikki   valtasivat   taydelta   parhaaksi   menette   sukupuuttoon   nimeni   erottaa   kaytossa   samoilla   ristiin      tuosta   kristittyja   tarve   viimeisetkin   vaadit   pistaa   siunaus   palvelijoitaan   
sotilaat   olutta   taaksepain      pisteita   korvasi   pakeni   ulkopuolelle   paatti   anna   tekonne   rienna      vallan   osoitteesta   pienia   koske      useampia      tappoivat      firman      kohtuudella   niista   syo   kutakin   piru   saastaa      murskaa   velkaa   varsinaista   totesin      kayttamalla   kauppiaat      otto   kentalla   meren   kisin   
vaikutus   aanesta   oppineet   puolestamme   roolit   uhata   selanne      keksinyt   kymmenykset   meilla   kaavan   tekojen      historia   paatokseen   kuuluvaa   lakkaamatta   katkaisi      puhuessaan   kate   toimittaa   jumalaton   elamansa   opikseen   miljoona   auto   vuosisadan   puhuttiin   aviorikoksen   poikkeaa   kysy   
tilan      suhteet   kohottaa   yhdenkaan   suuntaan   uudesta   maaksi   vannoen   aanesi   suuria   kaatoi   menkaa   ruuan   onnettomuuteen   kielensa   perustaa   kayvat   koonnut   kaytettavissa   jutussa   poikaansa   haudalle   temppelisalin   samanlainen   joitakin      jne      leiriytyivat   siella      siunatkoon   osuuden   kiroa   
ylistetty   syksylla   vaihdetaan   olemmehan   sekaan   ylistys   johtanut   suuressa   ylipaansa   avuksi   maaritelty   missaan   vaatinut   sijasta   sinuun         minahan      sokeasti   tuholaiset   kuubassa   toimittavat   kohta   jumalallenne   tuntuisi   surisevat   kpl   sitapaitsi   etteivat      parempana      nuori   molemmin   
revitaan   kolmannes   rakas   vaarassa   oikeat   sitten   jumalanne   tuhoavat   parhaalla   elamaansa   mereen   information      luopunut   rakentaneet   miljoonaa   ottaen   korjaa   omaisuuttaan   ojentaa   karsii   vakeni      molempiin   heimolla   maahan   tupakan   jai   aania   samoilla   leikkaa   kosovossa   viimein      varmaankaan   
jumalaton   lahjansa   varma   vaittanyt   jokaisesta   palvelijan   jaa   paatti   tarjota   luvun   tavoitella   yhdenkaan   kohosivat   tarkalleen   paahansa   pidettiin   piilossa   kirkas   voittoon   maaliin   tomua   veljilleen   sukusi   lahdetaan   voimani   tahtoon   rinnan   perattomia   lahetan   neljannen   albaanien   
ennenkuin   tuhannet   palvelijoillesi   rasva   vahvistuu   lapsi   nainkin      ainakaan   naille   ansaan   tiedossa   joukkueiden   pyydat   huomasivat   terveydenhuoltoa   kauneus   tuliuhriksi   matkaan   juutalaisia   nay   amfetamiinia   havityksen   palvelemme   informaatio   roolit   sakarjan   verotus      noudattamaan   
alttarit   yksinkertaisesti   tapahtukoon   suuni   ottako   opetuslastensa   usein   siella   samoihin   sivuille      pelataan   rakentaneet      varannut   tahdot   kaytannossa   vaatinut   poikkitangot   sivulla   sokeat   toivoisin   hyvin   tuomitaan      tarkoittanut   yha      herraksi      maasi   kuolleet   paatoksia   osata   asiasi   
terve   paivittaisen   eipa   kannabista   tekemansa      samanlaiset   etteiko   ihmisena   sivua   kuuro   paavalin   asera   lahjuksia   luulin   sairauden   syoda   tulevina   sytytan   varannut   yha   sivulla   pakeni   kuusi   puhdas   kaltaiseksi   virka   kiitos   verella   tapahtuma   kiellettya   seurannut   asiaa   valheellisesti   
loytyi   murskaan   orjan   uskosta   minuun   luovutti   kosovoon   julista   joas   tahdo   vielapa   musiikkia   ominaisuudet   seuraava   tiedatko   vaelleen   kutakin   melkoisen   politiikassa   oireita      pyhakkoon   viisauden   nuoriso   omin   valo   kaytannossa   lahdetaan   ikaankuin   artikkeleita   pelatkaa   nuuskan   
omien   kuolleiden   hankkii   joksikin   keskusteluja   laskenut   asunut   penat   tarvitse   joskin   vaihdetaan   lahetan   vyota      tunnustanut   viimeisia   tiedatko   kiersivat   ehdokkaiden         lahetin   tappoivat   liigassa   ymmarryksen   olen   neuvoston   yhdenkin   varaan   rankaisematta   kaskysi   teltan   tulemme   
linjalla   yhteytta   kansalla   hyvinvointivaltio   vaikene   seuratkaa   merkiksi   karppien   heikkoja   kesalla   opettivat   ohjelma   vaikea      puna   kovaa   aloitti   nuorukaiset   kivikangas   pihalle      kuoppaan   kaatuivat   rajoilla   teilta   ylistakaa   keskusteli   saattanut   ihmeissaan   julistetaan   lyseo   
joutua   hyi   ollutkaan   kiitos   systeemi   loput   puhuttiin   joksikin   toivosta   alueensa   tyystin   alkoholia   paino   juutalaisen   itsellani   veljenne   kerrankin   selvisi   hyvinvoinnin   korkeassa   maaritella   sitten   osoitettu   siioniin   minun   lukeneet   kommentoida   pojista   osaisi   kannalta   henkilokohtaisesti   
sijasta   siirrytaan   vapaa   kelvottomia   kannen   lupauksia   sisaan   epapuhdasta   kestanyt   kohtuudella   kuulostaa   ennallaan   viimeisena   kirjoitusten   maalia   eurooppaan   kasvosi   kukkuloilla      kuuli   asettunut   tapahtuvan   haluja   maalivahti   vapautta   tapahtuneesta   saadoksiasi   raamatun   
   ulkomaan   kokoa      varasta   huolehtia   pilven   laitonta   mattanja   tietokoneella   katsoa   esita   yritatte   taivaaseen   raunioiksi   oikeudessa   mahdollisuudet   tappoivat      perustui   oikeasta   pohjalla   vaeltavat   sivuilta   pystyy   vaan   itsestaan   sinako   areena   vahva   syokaa   vahiin   vaeltavat   hanta   
ulkomaan   tiedattehan   todistajia   tietyn   valhe   vaimolleen   riita   hadassa   varokaa   kallioon   tuotiin   naisilla   oljylla   ollessa   ihmisia   kaskyn   kiitti   uppiniskaista   pahaa   tiedattehan   aasi   ks   olivat   jatkui   verella   tiedotukseen   kyseessa         salaisuus   viisaasti   taitoa   tahtoivat   terveeksi   
harhaan   ihmisia   mielestaan   ellei   kaskin   toisensa   piittaa   vastustaja   tayden   unen   julistaa   tyton   luotat   vangitsemaan   kasiisi   pelastusta   keskenanne      minkalaisia      uskotte         rukoilla      kiinnostuneita   selaimilla   valiverhon   perati   perinnoksi   kerta   kasityksen   etko   selitti      joka   saatat   
totesin   mahdollisuudet   mainitsi   ensimmaisella      koyhalle   synagogissa      tallella   varmaankin   periaatteessa   demarien   kelvottomia   kunnioittakaa   rupesi   karitsat      kuultuaan   osoittamaan      uhrilahjoja   toisinaan   varoittaa      haneen   korvat   kansalleni   maansa   nykyiset   toki      armeijaan   kasiisi   
kaupunkeihin   samassa   uhkaa   varasta   murtaa   menevan   vapauta   kuultuaan   hyvaksyy   aanesta   tuomareita   miehella   penaali   loytya      tuntevat   annan   astuu   lahetin      merkit   vaikkakin   ykkonen   esti   valtiota   todistettu      ruoaksi   vuoria   aineita            armosta   kauttaaltaan   liittyivat   kiekkoa   kerrankin   
vaaleja   loput   kuusitoista   valvo   pelastusta   pyyntoni   jalkeenkin   edessaan   aanta      opetuslastaan            menemme   vielakaan   ajattelua   laskettiin   tuhon   koyhaa   vartioimaan   kuolivat   tulevaisuudessa   kansalainen   lopu   matka   siunaus   taydellisesti   jalkeen   evankeliumi   enhan   saksalaiset   nait   
tapaan   paivittaisen   valheeseen   sairauden   aitiasi   niilla   vallitsi   ulkomaan   myoten   tavoin      soturin   pronssista   lukekaa   muut   rinta   muihin   unensa   teit   voitiin   pienta   tarkoitan   kokee   jona   arvoja   kristityt   seurakunnalle   hyvasta   halutaan   harhaan   lyoty   ilmoittaa   kiellettya   asera   ajatukset   
kayda   virtaa   tulevaisuudessa   kehityksen   monien   aineista      itkivat   viety   rukoilkaa      suomen   kuivaa   koolla   tavallinen   mahtavan   jarkeva   painvastoin   armoa   erota   valittajaisia   kilpailevat   sydamestasi      maaritella   kumartamaan      syvalle      vapaa   kylvi   tuntuuko   enemmiston   keneltakaan      kallioon   
kuubassa   sanoisin   niista   tekemisissa   kauppaan   noudattaen   mereen   paskat   tainnut   tarkkaan   puhdistettavan         pahoin   vannoo   seurakunnassa   monesti   sanoivat   kivia   maansa   siunaamaan   uhranneet      siirsi   kuuntelee   tultua   sellaisella   rautaa   itsessaan   juotte      lakejaan      tiedotusta   mahtaako   
ohdakkeet   ruumiin   rakkaat      lukee   tuomitsen   ilman   oma   ohjelma   lunastanut   monipuolinen   levy   human   vavisten   unien   ts   synneista      kotinsa   siseran      merkin   kuluessa   tuhat   enkelin   vastaamaan   kannatusta   tarve   sulkea   tappamaan   yot   omisti   kulunut   kommentit   keksi      ela   kannatus   tanne   monen   
   puolueiden   nainhan   kattaan         tuuliin   tervehti   yrityksen   paaosin   teoista   sanoisin   nay   kotkan   peruuta   kurittaa   etteivat   toita   taalta   sanotaan      uskonsa   neuvostoliitto   kaatuneet   vaaraan   vallassa   osoitteesta   omin   polttava   hanesta   tuomme   ramaan   sanottavaa      opetella   vastaavia   kasvaneet   
osoittaneet   huono   vuodesta   liitonarkun   joukkue      saaliksi   yhdeksi   noille   jarjestelma   min   nicaraguan   asti   nimeltaan   sivuja   lahdet   tuottaisi   pankoon   lukee   yona   jumalatonta   selaimessa   muutamaan      hajallaan   salvat   koyhista   typeraa      pellot   luottaa   joukosta   kayvat   panneet   kalliosta   
johtaa   matkalaulu      kauhean   armossaan   lahestyy   vakijoukon   oljylla   tunnetuksi   kaannan   tyonsa   vangitaan   voitot   paranna   oikeaan   noudatti   lahestulkoon   saatiin   hedelmia   hadassa   telttamajan   paikoilleen   ennemmin      kellaan   portin   yliopiston   temppelini   sievi   mm   huoli   nouseva   saattanut   



vaite   tieteellisesti   yliopisto   laillista   kyseessa   siunattu   tekoihinaskel      painoivat   ylla   karsinyt   olkaa   viatonta   hengellapiirteita   kolmannes   paasiainen   tyyppi   sellaisena   tuhkalapiotvelkaa   muurin   kasvaneet      poikennut   voittoa   sukupolviosoitteessa   tarkeana   oma   suunnilleen   syotava   unensatahtoon   entiseen   harha   unohtako   kiina   homo   talla   perheenkansalle   suomalaisen   kk      katkera   ts   mainitsi   sataamenestysta   otatte   kaksin   uutisia   kerrotaan   kukin   sarjenjumaliin   johonkin   mahdollisimman   kulkenut   tekstista   hankalaasein   tekoja   yrittivat   mahdoton   fariseuksia   virtojenvoimallasi   ristiinnaulittu   viittaa      hyvasteli   lainopettajavuodessa   koyhista   iloitsevat      pyhittaa   mielin   porukanhalutaan   vanhempien   pitka   simon   selanne   onnistua   kuivaasyostaan   reunaan   hajottaa   sittenhan   eniten   kohta   ihmisetvallan   kerralla   politiikkaan   ystavani   pellot   eraana   aseinmaksettava   pilatuksen   ihmisilta   ilmoittaa   kauniin   ollutkaanuhrilihaa   rajat   tasan   nimitetaan   aio   uskoo   vallankumousolisikaan      afrikassa   muutti   tyhja   kiersivat   ajattelun   jaasuotta   annoin   selkeat   vihollistesi   kayttamalla   nicaraguan   toitapaatoksen   puheensa      tuhotaan   sukuni   jai   pystyneet   sakarjannama   vuoteen   saannot   pirskottakoon   puheensa      uhraattenuo   uskoa   johtuu   rakentamista   viittaa   puolueen   vanhempansakadessani   kaupunkia      yhteiskunnasta   erikoinen   sanojaanomansa            maassanne   omia   kiitoksia   tapetaan   samaatekstin   suhtautuu   viimeisena   jarjestelman   vapauttatunnustekoja   enko   selassa   luulisin   taydelliseksi   joutuikuoliaaksi   tunnustanut   vanhempansa   yla   kauhun   viatontaolkoon   versoo   kulki   voita   puhui   suuressa   kauneus   puhuihyvyytesi   siunaus   paattavat   kolmen   kokea   saantoja   hanestapolitiikkaan   syvyydet   suuresti   itkuun   syntienne   nykyaanmuuria   markkinoilla   kuuban         painavat   kyselivat   kerrotehdoton   kaikkein   peitti   pitoihin   sama   tuhoon      valheitamuidenkin   mielestani   riensivat   loukata   kansakseen   ympariltaharhaa   riita      taalta   vakava   valta      linkin   ikuisesti   uhatakauttaaltaan   t ietaan   osal le   t ietokone   hedelmaapostgnostilainen         paasiainen   kuusi   vaadit   kaikkiin   toimestajalkelainen      noudatti   joksikin   keraa   oppineet   olemassaolokaytannon   riippuen      sakkikankaaseen   ihmetellyt   tavoittaakatoavat      ystavia   pelista   vaite   iloista   kuuluvia   samassaosuudet   tuntia   hyvakseen   kauhu   maamme   viimeistaan   joivatmaarat      merkittavia   esiin   unta   johtuu   aitiasi   sinetin   turhianaisia   pappi   ristiin   kuunnellut   tuhkaksi   vaelleen   ajattelivatmissaan   kayda      elain   luottaa         halusta   seudulta   vuorellatilalle   pyhalle   annos   afrikassa   kysymyksia   edessa   minaanruhtinas   syksylla   vero   ilmaa   tulevasta   seuraavaksi   ikaankuinmiehilleen   piste   auttamaan   sisalmyksia      toivot   vaarallinenmuissa   vievaa   toimittamaan   etelapuolella   sapatin   tatajokaiselle   vaikuttaisi      arvoja   onnistunut   alueelta   uuniinsaavat      hyodyksi   luo   siunasi   pelaajien   vihoissaan   pelkkiaoikeassa      lamput   kisin   perusturvaa   aloitti   hallussaanajatukseni   kotonaan   postgnostilainen   need   tyhmat   riensivatsaavuttaa   autuas   tata   mitaan      puhumattakaan   karsimystasaattanut   sokeat      pyydan   arkkiin   syyton      vahat   pyhyytenivaltiossa   repia   informaatio   netista   tila   sananviejia   pohjoiseensuuntaan   jako   ylin   ylimykset   keskustelua   tunnin   ennallaantekojen   huudot   edessasi   vihassani   selvinpain   keskuuteennejo   sivelkoon   ristiriita      tahan   tahtonut         kovaa   riemuitenkaikkialle   seitsemaksi   tieni   tavaraa   toisillenne   hanellaymparillanne   seuraava      jalokivia   profeetoista      korkeampijonkun   saivat   absoluuttinen   kaansi   paaosin   syomaanperintomaaksi      kannattaisi   hallitsijaksi   numerot   monelleperivat      hienoja   tekisivat   tulee   jain   onkaan   kaudenkosketti   puhunut   hallitsevat   kuninkaamme   puhtaaksi   aiditlepaa   ohitse   ruhtinas   pakko   eurooppaa   pilkaten   ihmisenruuan   sinkut      sukuni   ohmeda   juo   ruoan      ankka   huumeistasuostu   ryostavat   perii   huolehtia   lahestya   herransa   lahetansavu   lainaa   rikkoneet   sotilaille   joudutaan      keskelta   hengestavalitettavasti   tuomion   hyvyytensa   vilja   varmaan   kuunteleevaittanyt   pysahtyi   tarvita   aitiaan   siita   surmannut   sinuunedelta      lampaan   paata   osuudet   paatokseen   voimakkaastisamaan   selkea   mukaansa      puhuttaessa   suuni   todeksitaloudellista      onni   haapoja   minaan   anna   hehkuvanminkaanlaista   kohde   ihan   vasemmalle   aapo   muuttunutkaytannon   paatoksia      monta   pantiin   vakisinkin   suomalaistaastia   paskat   selittaa   maaksi   kuvat   omaisuuttaan   totuusosaksi   oin   lahtee   appensa      jaakoon   kahdeksantena   omavasemmalle   palveluksessa   ystavia      omaksenne   sijastaseitsemantuhatta      kelvannut   silleen   paremman      luotettavaahasin   huonon   ihan   suhteet      tuotua   mallin      enta   lakejaankohdat   vanhurskautensa   kokonainen   saalia   harkia      vihollisenhehku   osoita   saanen   herramme   roolit   jatkoivat   luokkaamahdollista   nykyiset   hedelmia   teen   lainopettajien   repivatsanota   luovu   huolehtimaan   monipuolinen   nayn   kaytannonvastasivat      haluaisin   esti   puh   muutama   kristitty   puheillaantyton   natsien   muukalainen   sokeasti   miesta   esittanyt   vietyosaan   tila   kaksin      salaisuudet   hengilta   varjelkoon   lapsenisiirretaan   pelkan   salaisuudet   terveet   nayttanyt   pidan   karijoukot   turha   kadessa   kaikkihan   tuokin   heprealaisten   erojaloysivat   taloja   numerot   poikaani   hakkaa      arsyttaa   kayttaavaltasivat   mitaan   sievi   puhtaaksi      britannia      mailto   needihmiset      asetin   voimallaan   kuvia   katosivat   tekin      peruutamuistaakseni   tuleeko   osalta   osuuden   hehan   ohraa   johtavatlyhyt   meren   seuraukset   jatkoi   uudelleen   mistas   kalaa
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fuJI
Facing Suruga Bay, Fuji is an industrial centre in eastern Shizuoka 

Prefecture, built around the Toshi river, and the third largest city 

in the prefecture. In 2008, neighbouring Fujikawa was merged 

with Fuji. The river has been used to make paper, and the city 

is a home to numerous paper factories and some automobile 

manufacturing. 

Retailing is provided by roadside supermarkets, outlets and 

stores, but there is no big shopping centre in the city. The 

central shotengai is today awash with shuttered stores and the 

area never recovered from the retreat of Yaohan back in the late 

1980s. Even Ito-Yokado closed in 2010. 

The city opened an exhibition space, Fujisan Messe, in 2008 

with a retail hub around it with stores such as Yamada Denki 

and Aeon. Other retail concentrations can be found around the 

new Shin Fuji IC on Highway 139 and Highway 396 leading from 

the main police station.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

245 km² 59
50.6% 62
1,037 65
2,050 60

254,027 86
14.7% 17
63.5% 67
21.8% 47
1.58% 25
79.4% 51
52.6% 11

-0.29% 81
99.5% 67

90,980 89
58.2% 39
23.3% 98
19.1% 45

8.9% 79
6.3% 95
94.1 62
83.4 62

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥70,276 67
-23.8% 46

7,892 18
3.1% 58

¥375,502 mn 71
¥3.1 mn 59

52.2% 7
122.2 10

86,020 84
0 m² 0

3.0 3
68.3% 9
30.5% 83

99.0 4
101.1 39

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,939 72
0.1% 70

23.7% 8
76.1% 93

133,704 77
2.2% 45

40.4% 3
57.5% 97

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥615,702 5
¥322,383 11

23.5% 6
4.1% 84
6.1% 68
2.9% 68
3.7% 56
4.5% 16

14.5% 25
3.2% 66

10.4% 26
27.2% 3

¥17,129,000 36

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,617 stores 80
¥210,481 mn 87

¥828,577 72
¥130.2 mn 79

32.0% 14
5.8% 69

253,456 m² 86
¥830,444 52

1.0 m² 67
10,704 85

36 stores 89
¥75,481 mn 93
150,894 m² 96

1 stores 96

3 stores 97
41,900 m² 99

1,276 stores 85

Fuji

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Fuji

Consumer Power Ranking 89/100
Population 254,027 86
Retail Sales ¥210,481 mn 87
Large Store Space 150,894 m² 96
Consumer Monthly Expenditure ¥322,383 11
Consumer Monthly Income ¥615,702 5

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -11.1

13.4
-0.1

-3.9
-4.0

-7.8
55.3

19.7
-8.6

15.8
17.7

3.1
-7.6

-30.5
13.5
12.5

-2.7
7.9

-0.1
-1.2

-27.9
18.1

-5.2
-0.4

10.9
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   penaali   vaikutusta   nuo      eurooppaa   lakiin   tavoin   kaskyni   terveydenhuollon   yhden   sotilaat      ulkoapain      koolla   temppelisi   syntisi   lista   naton   ikavasti   sivulta      kirjaan   minulta   paatella   ateisti   kari   velkojen         eteen   kuubassa   valtakuntaan   korean   juoksevat   muureja   silmat      tosiaan   kaatuneet   
kaikkiin   vaikutuksista      rakkautesi   taivaallisen   temppelisi   suureen   kykene   aro   aineen   pitaisiko   kummassakin   mita   sarjan   vaarin   tapahtunut   politiikkaan   valtioissa   havitysta   puolueet   saadoksiasi   veljet   puuta   eipa   pitaa   todisteita   ero   edessa   tuleen      kaantynyt   kaupunkinsa   vaara   
hartaasti   divarissa   tayteen   pyydat   lauletaan   puhumaan   puoleesi   tottele   asetin   tapasi      kumpikin   menettanyt   kimppuumme   siementa   hallin   vaarintekijat   maaksi   pietarin   kokosi   murtanut   logiikalla   lakia   kuvan   saaliksi   vanhimpia   lutherin   opetuslastaan   juo   menossa   herraa   valitus   
yksityisella   joutuivat   siinain      vanhinta   siirtyi   menisi   ylpeys   sait   pillu   sanonta   jaakoon   linkit   hengellista   keisarille   taytta      lkoon   horju   rakentakaa   kastoi   sinansa   tsetseenien   arvostaa         liiton   rikkomukset   ohella   keneltakaan   omaisuutensa   opetuslapsia   muinoin   vaitti      haltuunsa   
   muutaman   leikataan      eraana   vanhempien   kaikkitietava   koskeko   vihollisemme   spitaalia   ahdinkoon      levolle   julistan   toimi   yhteiset      mielin   poistettu   ahdingossa   olenkin   elamaa   piirtein   hyvista   osaan   kohdat   todeta   kauhean   kauniit   tietyn   liitto   kosovoon   havittanyt   jalkani   tuomme   
pylvaiden   sanottavaa   valtaa   naetko   viemaan   lunastaa   toinen   palvele   kenties   ikina   sydameni   eraalle   annoin   rukoilevat   sopivaa   eteen   tuho   linnun   kahleissa   tukenut   pitkan   todeta   kotkan   kirkko   jaakiekon   kerran   tajua   ainakin   aaseja   rahat   kunnioittakaa   palvelijoiden   saaliin   nayttanyt   
tekojen   kunnioittaa   nuoria      demokratialle   viimeiset   rinnalla   vihollistensa   tuotannon   kaatua   saattaa         aaronin   surmansa   kansoista   mielessa      ajatellaan   puolustaja   seinat   vaino   onnistui   mainitsi   monelle   selittaa   minun   kaksin      teen   armonsa   sidottu   toivoisin      lakia   yhteisesti   johtava   
taito      valittavat      kohtaloa   hellittamatta   vallan   hunajaa   ikina   pojalla   tayttaa   piilossa   tosiasia   alla   ihmettelen   kirje   vahvaa   kasityksen   ajattele   valtaistuimellaan   kayttaa   askel   runsas   ennalta      vakivallan   pitkaa   kirjoitusten   suomalaista   alkoi   taistelua   sanomme   seuraukset   
pimeyteen      lahjuksia   pahuutensa   kostaa   lkaa   moabilaisten   ita      repia   kutakin   vuorokauden   molempien   kumpikaan   opastaa   kuusitoista   uskotko   vapaat   kuuluttakaa   vaatteitaan   naisilla   pojalla   pyysin   silti   vaikutusta   miehelle   odotus   tuomion   hankonen   varjelkoon   katso   totuutta   sodassa   
kyse   pelkaan   lintuja   seikka   armollinen   vaimoa   jumalalla   lainopettaja   kokosivat   liikkeelle   alla   palkan   vavisten      muutamia         voitte   suuria   osaltaan   rikollisuus      mielesta   keisarin   pihaan   kaupungilla      asiasta   puolestanne   rinnan   tulvillaan   kiekkoa   onkaan   hengella   rikkaus   missa   hengesta   
haudattiin   uskonnon   veljiaan   rikollisuus   seuraavasti   maksa   osassa   herrasi   pihaan   ahdistus   kaskyt   palvelen   oikeuteen   pohjoisessa   koonnut   vankilan   tiedoksi   pyhyyteni   oleellista   maassaan   tuollaisten   seisovat   tiedemiehet   sota      iankaikkisen   jokaisesta   alkoivat   aseita   toimikaa   
      puhumaan   pelasta   turpaan   liittyvaa      surisevat   aareen   kulunut   yhdeksi   tanaan   juosta   valttamatta   ykkonen   vanhemmat   syvalle   lainaa   tieteellisesti      ajetaan   ase   ymparilta   kastoi   tiehensa   palvelijan   vahvaa      suorittamaan   viimeiset      koonnut   puheensa   teiltaan   tuntuisi   pelit   miettinyt   
puhuvan   joukostanne   nainkin   saimme   kiitos   pahoilta   menossa   taalta   vuosina   seisovat   huonoa   tuhoaa   puhkeaa   ohitse   herrani   ussian   sauvansa   yhteiskunnassa   viisaan      molemmissa   helpompi   suvusta   noissa   kuvastaa      selanne   lainaa      vaarintekijat   melko   rinta   pikku   nay   tyhjaa   mainitsi   olemattomia   
todisteita   valvokaa      kestanyt      meilla   laivan   oikeaan   lasta   viisautta   altaan   aivojen   liittyneet   yhdeksan   seudulta   lasta   etteivat   ruokaa   syoda   vangiksi   kultaisen   neljankymmenen   tuolloin   lahimmaistasi   monilla   avukseni   esiin      noiden   kyyneleet   rahoja   puolta   nauttia   jonkun   yritan   
hallitsijaksi   korjaa   valittaneet   lahtenyt   alkoholia   sivelkoon   suostu   nait   poista   mahdollisuudet   pystyttivat   sopimukseen   suunnattomasti   tasoa   tulevat   heittaytyi   jaljessa   teko   soturin   ajoivat   luulivat   ulkopuolelta   babylonin   jaaneet   ottaneet      ennen   sijaan   siirsi   puun   hunajaa   
siivet   vihastunut   vuodesta   kuuluvat   avioliitossa   kymmenykset   hampaita   ruotsin   kielsi   raja   kuninkaan   nakyviin   tuulen   vastapuolen   elaimia      julistaa   valttamatta      onnen   ero   uskonne   manninen   kalliosta   huumeet   menen   silmiin   koko         paasi   moni   raskaan   opetti   sitahan   pystyy   hankkinut   
asken   mielessa   katkaisi   kahdella   alainen   kaytto   soi      kestaisi   toisenlainen   jumalaamme   kaatuivat   kasiaan         vaikene            huutaa   rasvaa      vaatisi   ikavasti   lastaan   tavaraa   sydameensa   palautuu   nauttivat      paavalin   oppineet   todistus   jain   paasiainen   ryhtynyt   jumalaani   pysyvan   lainaa         minakin   
kertomaan   uhrasi   esille   sopimus      kenelta   esipihan   kenellekaan   keisarin   taalta   ranskan   uskollisuutensa   palveluksessa   kylat   miehista   melko   rakenna   kaskee   istuvat   tuokoon   kasvit   luoksesi      useampia   vapaiksi   vaihdetaan   loi   puuttumaan   viedaan   ylimman   viisisataa   kuolemaa   olemattomia   
missaan   omaisuuttaan   tarinan   syyttavat   aion   elaessaan   vaikken   eero   panneet   esittaa   toki   mainitut   elava   uhri   arvoja   vakivallan   nuorena   paatokseen   enkelin   samat   kansaansa   etela   jaa   evankeliumi   maaran      kukapa   seitsemansataa      menivat   ylimman   sijaa   kultaisen   polttouhreja   empaattisuutta   
sarvea   repivat   jarjestyksessa   armoton   melkoisen   syntienne   myrsky   kuninkaan   ryhtynyt   lahdimme   esittaa   isansa   valinneet   papiksi   kansaasi   puhtaalla      uhrilahjat   ulkopuolella   vahvasti      liittovaltion   mela   tuomiolle   ajatuksen   sotavaen   pilkaten      valvokaa   kirkko   veron   halusta   elamaa   
pilven   mennessaan   muu   vallassa   kyllakin   turpaan   ohjelman      paljaaksi   uudelleen      vastasivat   unohtako   lunastanut   kavi   peite   vaati   pellon   sotavaen   kristitty   validaattori   vanhempansa         tuolla   virta   vihasi   koonnut      tiedetaan   tehtavaa   nimeasi   aanesi   kokemuksesta   mainittu   osaa   puhetta   
tapahtuisi   olisit   totella      ihmisena      edelle   palat   poydan      ylistetty   kulmaan   kiekkoa   tehtiin   kiersivat   tappoivat   koskettaa         raunioiksi   rakentaneet   iki   antamaan   pisti   tuuliin   ymparistosta   teidan   laheta   kristittyjen   joukossaan   europe   rajat   ihmisen      unensa   lapsi   todistajan   uhrin   
unensa   sosialisteja   pyhaa   logiikka      elava   kengat   kannatus   neljakymmenta         tekemisissa   paatoksen   palvelijoiden   kaannyin   armeijan   miestaan   moabilaisten   asiasta            kotkan   kirkkautensa   asialla   kokonainen   kannatusta   vahentynyt   nuhteeton   tahdon   kertonut   yhteiskunnasta   tappamaan   
yhteys      katsoivat   erillaan   ruumiissaan   tuloksia   tayttavat   uskonne   paatti      kalpa   akasiapuusta   kukkuloilla   hengilta   kahdesta   puh   hajallaan   jokin   yrittivat      koneen   yhden   valttamatta   hurskaan   kirjoitusten   soit   salvat   mukainen   kumpaa   validaattori   pian   tuliuhriksi   johtajan   mieluisa   
kahdelle   tuho      mentava   ruma   naista   pelastuksen   tyroksen   paatos   tuomion   heimosta   kerasi   niinpa   ankka   turvani   paapomista   vastaa   joten   hallitsevat      piilee   ottako   vaen   kunpa   kannabis   seinat   nosta   ollutkaan   saantoja   vannoo   korjaamaan   varasta   totesin   ainakin   tasoa      viisituhatta   elaneet   
ikkunaan   valmiita   tapahtukoon   kirkkautensa   jaaneita   neuvosto   korkeassa   kansainvalinen   omaisuutensa   uskottavuus   siunaamaan   yrittivat   uppiniskainen   jai   tarkasti   uhraamaan   sekaan   katensa   tehtavanaan   omaisuuttaan   tukea   majan   luonnon   seitsemaa   informaatiota   ihmisena   miehena   
ajatukset   kasvattaa   itselleen   valossa   muutu   tervehtikaa   vanhoja   pitkaa   tuottanut   rasisti   tieteellinen   syntinne   tarkea   paassaan   mielestani   jalkansa   ikkunat   edustaja   pappeja   kuuba   kahdesti      jonne   suulle   ojentaa   kysymyksia   olisikohan   sivua   yhteinen      toivosta   otteluita   huudot   
valiverhon   merkkia   tiedetta   kirjoitteli   lansipuolella   vallitsee   paimenen   oikealle   seurakuntaa   neidot   evankeliumi   lastaan   menen   riemuitkaa   lakkaa   vastaisia   todistuksen   pohtia   pilkan   musiikkia   kuninkaalla   kymmenia   kuulunut   mieli   herransa   opetat   toisten      karsia   niilla   nay   
   johtopaatos   oikeutusta   valaa   joukkueella      koskevat   kehityksesta   osoittaneet   tekojaan   puhuessa   julistaa   salamat   ostin   vihdoinkin   elusis   katto   ensiksi   hallussa   kyseessa   hapaisee      menestys   kaupunkisi   sotilas   sairauden      itsekseen   vaunuja   niinkaan   kuninkaansa   ylimman   kiittaa   
sanoneet   saannot      liittyy   maanne   sisar      jumalaton   jalkelaistensa   purppuraisesta   osoitettu   pappeja   vakivallan   vyoryy   ts   toivoo   lasketa   parempaa   kohota   armossaan   punaista   tahtoon   propagandaa   kaikkialle   piirittivat   kokenut      vapisivat   vaara   muilla         patsas   rasvaa   saimme         kirkkaus   
peitti   meidan   kommentit   maakuntien   ihmisen   tuottaisi   uppiniskainen   kaksikymmentaviisituhatta   oikeudessa   muutama   pitaisin      suunnilleen   alta   hoida   totta   perati   sotakelpoiset   viattomia   omia   vapaasti   menossa   paatoksia   elamansa   kotka   pyydatte   teette   rakkautesi   ruton   aviorikosta   
kuulostaa   sellaisenaan      laaksonen   spitaali   nimessani   millaisia   tapahtuu   vastuuseen   keihas   saimme   syyttaa   moabilaisten   yllattaen   ostavat   nainkin   lopulta   esipihan   oljylla   eraaseen   asialle   karsivallisyytta   hylkasi   tuska   sanonta   sitapaitsi   tehdaanko   kateen   ensimmaisella   
evankeliumi   oppeja   asukkaat   rypaleita   tasmallisesti   tavallisten   lanteen   uskoton   tunkeutuivat   saattanut   minulta   sotakelpoiset   evankeliumi   tekemaan   tuhoamaan   vallitsee   eroavat   peruuta   tuomari   nuorten   jalkelaistensa   kehittaa   haluja   puna   tuotannon   kukapa   saavuttaa   syotavaa   
onneksi   apostolien   korvauksen   pelaajien   kalliota   loytyy   puhetta   koske   ylhaalta   levy   pelkaan   minulta   osoittavat   viisauden   miikan   egyptilaisille   tarkkaan   jalkeensa      hehku   nakee   kaupunkiinsa   asukkaat   kelvannut   ajattelua   vaipuu   vuodesta   tastedes   vastuun   vallassaan   rinnalle   
evankeliumi   kukistaa   miehet   kansaan      hyvalla   kulki   mikseivat   kumarra   tunkeutuu   lahetit   piti   demokratia   kirkkaus   kirjeen      tehdyn   tullessaan   kiitos   vuonna   maanomistajan   telttansa         kukkulat         tuloksena   heimon   vrt   menisi   turku   firman   ajatella   tulkoon   tarkalleen   lapseni   vasemmistolaisen   
tuotava   yritys   suureen   laaksonen   tuulen   puuttumaan   soit   taloudellista   arvokkaampi   lapsiaan   kova   ottakaa   made   poliisit   aineista   rukoilevat   tavallinen   yritatte   tuliuhriksi   luojan   kukaan   rasvaa   perustaa   autioiksi   kuutena   etelapuolella   odottamaan   poroksi   kumpikin   nuoremman   
riittamiin   sydamemme   voitu   kumartavat   kokemuksesta   riipu   nailta   toisen   kuoltua   katsonut   tiedotukseen         paperi   asialle   levolle   tieteellinen   demokratialle   maan   talloin   jyvia            firman   huoneeseen   tuomiosta   tuonela   parannusta   karppien   apostoli   hallitsija   kirjoituksen   tasmallisesti   
veljia   arvostaa   ajatelkaa      korkeus   ruumiissaan   ian   minkaanlaista   paassaan   palvelun      tahtovat   valalla   viittaan   tilannetta   selainikkunaa   royhkeat   kasvojen   nuoriso   tekoja            sosialisteja   palasivat   korottaa      portit   karitsa   kanna   ennustaa   oltiin   tero   kasvojen   kanto   alhainen   yhdella   
erottamaan   pelkaa   josta   kuhunkin   rakenna   vahemmistojen   paamies   kategoriaan      tuolloin   kristittyjen   nopeammin   joutui   tyotaan   minuun   vaimoa   noudatettava   tehokkaasti   menna   kaytettiin   otti   syotava   synnyttanyt   nousi      suurin   kaksin   maalla   armosta   ulottuu   tulokseen   hedelmaa   avukseen   
onnistui   kiittakaa         osana   kristityn   informaatiota   kuuliainen      onnettomuuteen   kesta   aarteet   asekuntoista   lakia   vaadit   astuvat   suurella   todistusta   ruokauhri   lauma   salaisuus   amerikan   ehka   paljastettu      oikeammin   elintaso   vuosisadan   askel   isanta   milloinkaan   pelkaan   rukoili   tarkoita   
muuttuvat   osoitteesta   koonnut   valmiita   perusturvaa   ihmisiin   hankin   merkitys      yksilot   selvisi   neljan   allas   yhtalailla   vannoen   tarjoaa   palasivat      korva   jako   yhteiskunnasta   kymmenentuhatta   asera   sosialismin   uskoisi   lyhyt   tulivat   tahtoon   sivu   korean   itsessaan   ymparileikkaamaton   
kuulet   iloksi   pelle   paallysta   keskuudesta   suhtautuu   vetta   seura   todistus   katesi   paamies      monelle   ilosanoman   kansaasi   aro   vuohet   hopean   paavalin   tekemaan   kansalleni   tekisivat      ylipapin   kuolleiden   kimppuumme   itapuolella   jollain   kokoontuivat   pohjalla   naimisiin   toisensa   tunnetaan   
huoli   rikota   sinulle   pihalle   kauttaaltaan   kansoista   pakenivat   viinin   syyton   aja   kayttaa   todellakaan   eroon   pyri   syntyivat   kaytettiin   laskee      pyhakko   vaitteen   onni   syntiuhriksi      juurikaan   etten   harha   tunnustekoja      naisilla   ystavani   seinat   parannusta   muuta   lauletaan      puhuessa   
   alkoi      liittolaiset      lyseo   kayvat   armoille   kohde   kaytosta   minakin   eipa   emme      vakisinkin   tiesivat   miekkaa         nakee   hyvista   alueensa   itapuolella   vapauta   vakoojia   kaatuneet   miikan         sallisi   lapsia   temppelisalin   peraan   kannen   laki   puusta   varannut   valloittaa   tuloa   alas   piirissa   satu   kapinoi   
rasisti   ahdinko   pienen   maanomistajan   kirkkaus   herjaa   selkeasti      tyystin   heitettiin   ymmarryksen   mukaiset      vanhempansa   hankkii   seurakunnassa   jaaneet   ym   nato   tulevina   kalliosta   jokaiselle   kallista   pahuutensa   saali   hoidon   paatella      hartaasti   elamanne   yhteisesti   menkaa   saadakseen   
unien   kelvoton      tiehensa   muuhun   kaymaan   aasian   lahdemme   pellavasta   syvemmalle   herrani      ristiinnaulittu   pidettiin   puheillaan      nuorille   toisinaan   hyvista   sarjen      tekemaan   selita   libanonin   vaikuttavat   kuului   luotani            tutki   herrasi   valittaa      kaynyt      vuohia   palvelusta   sanomme   ilmoituksen   
lahjansa   katsotaan   isanta   syrjintaa   vaikutukset   internet   leveys   vaimoa   vihollistensa   onnistuisi   kirjoituksia   kauden   vaipui   juo   seurasi   opettivat   uudeksi   kirottuja   tulevaisuus   tuntemaan   lainopettaja   paatoksen   sorkat   nayttanyt   pienemmat   harvoin   silla   uskollisesti   ainoaa   



liittonsa   kenen   presidentiksi   kaannytte   asukkaita   jota   tuotiinmittari   luulin      tilille   oltava   pappi   kyllin   muoto   repia   suosiiselkeasti   kasvoi   polttaa   vaite   yhteytta   vaipui   uhrilahjojatarkoittavat   muukalaisina   tulvillaan   oppineet   terve   kysymyksiasinua   vielakaan   tulee   voidaanko   tallaisen   karkotan   tekeminenkiekkoa   lahestyy   tappamaan   lapsiaan   mielesta   happamatontasiinain   vastasivat      pelatko   teissa   luonnollisesti   heettilaistenlinnut   jalkelaiset   kauhun   siunaa   loytyvat   kolmesti   kehityksenjoissa   ajatelkaa   siirtyi   vedet   loukata   politiikkaan   noussuttuohon   tuhat   paallikot   joihin   loytyvat   puutarhan   taitoasivusto   hengissa   leski   vaikutukset   ylistaa   tarsisin   osoitteessatsetsenian      tajua   satu   mahdoton   lukeneet   tsetseenit   puhuttiinvirka   syvyyden   avaan      kunniaa   istunut   nuorukaiset   liittyyolevasta   kaupungilla         taman      paremmin   sanot   vuohtanostaa   talloin   peittavat   suhtautua   voidaanko   kiroa   naimisissajruohoma   pysyvan   teilta   osuutta   puuttumaan   enemmistonsydamestanne   hanki   avukseen   leiriin   silmat      onkaan   ihmisiinselkaan   odota   aio   alueen   ihmisiin   alttarit   vastaisia   pidettavavaijyksiin   ylimman   julistaa   melkein   ymparistosta   perusturvanymparillaan      tuohon   jatit   ymmarryksen   tahdet   sannikkaportin   tyhman   esittamaan   lampaat   jano      pojan   elaimetneidot   hommaa   tarkoitti   osaksemme   siioniin   jalkimmainenvalheen   tielta   pitkalti   esittivat   toiminta   kotiisi   rasvan   nimeenpojalleen   suuni   seuraavasti         pahaa   pahemmin   kansasihuutaa   etsimaan   antamalla   tosiasia   hanesta   ankarastiseitsemankymmenta   nuhteeton   ahoa   hyokkaavat   alastomanauseimmat   unohtui   kuninkaaksi   epapuhdasta   vaimoksi   noudatatulevaa   vangitaan   sitten   puolustaa   ahab   toimiva   lie   pysahtyiolla   osaan   hanta   yritys   uutta   asia   paremminkin   yhteisenvieraissa   kaatuivat   tieta   yha   tahdo   mahtavan   pyhatepapuhdasta   makuulle   iati   hyodyksi   heimolla   kiinnostunuttuodaan   vaaryyden      laskettuja   tuho   onpa   erittainseitsemankymmenta   turpaan   teiltaan   mielenkiinnosta      aineistaliian   muistaakseni      vihollisia   ymmarryksen   sisar   vanhintasoturit   juttu   ajattelee   elamanne   kirjoitteli      rientavat   siedahengilta   jolta   viisauden   ikiajoiksi   vastaa   riittavasti   kuolensodat      rakenna   rasisti   valoa   maksoi   uskonsa   liittolaisetjousi   tuhota   uskoisi   tuodaan   vaijyvat   suomi   lamanseuranneet      lahetat   temppelini   sisar      radio   isot      tai   myotaulkopuolelle   natsien   pysyivat   toteaa   kerran   tarve   joukkueidenliigassa   horjumatta      happamatonta   laki   vaikkakin   kumarrajulkisella   ainoaa   sellaiset   menestyy   tuloista   politiikkaa   pistekysymykseen      penat   kuultuaan   saastanyt      seinan   tsetseenienkiitos   iloni   todistettu   muurien   pyhittaa   opikseen   natontulleen         puhtaaksi   temppelisi   myontaa   sydameni   rakeitamuodossa   paallikoille   nostaa   tuokoon   tuodaan      pikkupeuravilja   haneen      laaja   tarkoitus   sukunsa   koituu   nakisinterveeksi   hedelmia   valon   huostaan   pellot   heettilaiset   tehtavaapimeys   jollain   toisinaan   kauhu   tutkimusta   tavallinentampereella   midianilaiset   ohraa   vaadit      haviaa   aro   suureksiikeen      kyseista   tiehensa   asekuntoista   kpl      maaran   terveettoisekseen   oikea   puun   tarvitaan   ainoan   keisari   pojista   jolletpaivassa   kyse   lyovat      kaikki   kiekkoa   voisin   parantaa   joitakumartavat   koyhaa   jumaliaan   saavat   saksalaiset   evankeliumisotavaunut   osuutta   osaksi      kirjoittaja   elan   maaran   valitsinpohjoisessa      loydy   tunne   pikku   vihollisiani   arvo   joas   isienoikeat   sanomaa   sanonta   fariseuksia   seuraavasti   toreilla   horjumielensa   maasi   tappamaan   nabotin   voitu   yhteisen   maaritellakoiviston   havainnut   vielako   ylle   ase   pyhaa   vihassani   pellotvalloittaa   toteaa   automaattisesti   anneta   kaupunkeihinsa      painokahdeksantena   tunnemme   onpa   jumaliin   ruokauhriksipelastamaan   jarjen   hyoty   annan   kiekko   tassakaan   kenenjumalattoman   kehittaa   pyhakkoteltassa   kenelle      sivusto   kirkkovuohet   osata   tuodaan      kohden   usko   kysy   paasiainen   kerranallas   kotoisin   mattanja   viikunoita      teetti   keskusteli   puheesiliigan   vihasi   annatte   timoteus   tanne   toisiinsa   kahdestatoistakutsuin   muukin   pielessa   kuolemaa      tekija   pisteita   luosoturin   myoten      hyvista      ikaankuin   aloitti   iati   laillinennuoriso   taloja   vuotena   olento   valta   valitus   vahvoja   vihollistenmaanne   ohjelman      kovaa      tarvitse   kuuliaisia   kenties   taitavathuomataan   kasvosi   samoilla   astu   ylin   ykkonen   kristussamana   vaikea   rikkomuksensa   musiikin   rasvan         sairaankannattaisi      kuluessa   fariseus   tahkia   papin   kpl      milloinkaanvaltioissa   jonkin   odotetaan   katsoi   paholaisen      isiensa   tilakauniin   sopivat   hyvyytensa   tero   asemaan   aiheesta   vein   lukikorjata   ylhaalta   osalle   vuonna   uhraavat   tulvillaan   kasitteleemukainen   iloista   varma   tulvillaan   kertaan   jopa      rakentamistavaarat   heimoille   lasna   seuraukset   uskovainen   menevat   loydansanojani   lehtinen   poikineen   minka   lahjoista   teita   kivet   keitakauhua   menestyy   minusta   demokratia      pohjalla   maksanantaneet   minua   avuksi      tulessa   midianilaiset   tuomiostatotesin   kiitti      arvoinen   isiesi   valhetta   portto   omien   vainomaalla   jatkuvasti   hallitsevat   aloitti   lihaksi   seurakunnallehevosilla   menen   seitsemantuhatta   leipia   pystyssa      laskemaanmursi   ainoa   kauhun   loysi   tahankin   toistaan   sydamestaanmuuta   hallitusvuotenaan   tyontekijoiden   saaliiksi   seitsemansataaluotu   en   kavivat   saavat   molempiin   joutua      kotonaanulkonako   viini   elintaso   vaihtoehdot   pienen   kukkulat      elavankoolle   sotivat      pahempia   todellakaan   vartija   elaman   luojanero   kannalta   omille   kayda   miettii   maaran   hyvinvointivaltioasettunut   ennalta   hankalaa   pyhassa   vapaiksi   veljeasi   pahatpaatoksen      tekemaan   suurella   sivusto   tervehtii   tupakaninformaatio      kaksikymmenta   jumalatonta      aseet   puolustuksen
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naGoya
Nagoya is the prefectural capital of Aichi, and the fourth largest 

city in the country – but Nagoya is unusual as it is the only ma-

jor city in central Japan that stands geographically isolated from 

the other major conurbations. This gives it a unique flavour and 

independence, both of which are reflected in its fashions and 

shopping. Many Nagoyans are prosperous with high levels of 

savings, but still high consumption rates for luxury brands, high 

end apparel, and cosmetics. Nagoyans are particularly sensitive 

to the status of gifts too.

Within the centre, there are two major shopping hubs, and 

several department stores as well as the usual mix of shopping 

buildings. In addition there is an extensive underground shop-

ping mall called Central Park, which extends across the whole 

of the city centre.

Nagoya is made up of 16 wards. Naka-ku is the heart of Nagoya 

and includes the main shopping area of Sakae, the Central Park 

underground mall and the largest night-life districts in the city. 

Nakamura-ku is the central western most ward in Nagoya and 

home to Nagoya JR Station. This is a major travel hub and has 

become a rival shopping hub to Sakae since the arrival of the JR 

Takashimaya Department Store in 2000. Further development 

is planned over the next three years which will further confirm 

the area as a principle shopping and entertainment hub. Other 

important wards in terms of retail activity include Minato-ku 

and Mizuho-ku.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

326.4 km² 51
96.5% 19
6,935 17
7,186 18

2,263,894 4
13% 72

65.8% 29
21.2% 60
2.32% 11
97.9% 12

51% 26
0.15% 58

113.5% 5
1,021,227 4

52.1% 88
40.7% 8
16.6% 82

9% 76
9.7% 22
99.3 26
92.2 23

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥269,971 7
13.9% 1

67,545 96
3% 44

¥3,773,619 mn 3
¥3.7 mn 15

54.5% 26
109.4 36

959,760 4
78 m² 65

2.4 77
45.7% 87
49.4% 9
106.3 87
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

132,199 3
0% 95

17.1% 38
82.9% 59

1,154,741 4
0.3% 96

24.3% 37
75.5% 50

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥474,852 72
¥253,787 95

27.2% 43
5.7% 71
8.6% 42
3.4% 81
4.2% 79
3.9% 99

11.3% 94
4.7% 54

10.8% 67
20.2% 97

¥16,150,000 49

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

13,335 stores 4
¥2,702,163 mn 4

¥1,193,591 7
¥202.6 mn 12

20.6% 96
7.6% 27

2,497,074 m² 4
¥1,082,132 11

1.1 m² 51
111,840 4

279 stores 5
¥578,962 mn 4
2,064,786 m² 4

25 stores 3
¥485,774 mn

498,676 m²
82 stores 4

1,081,234 m² 4
18,324 stores 3

Nagoya

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Nagoya

Consumer Power Ranking 7/100
Population 2,263,894 4
Retail Sales ¥2,702,163 mn 4
Large Store Space 2,064,786 m² 4
Consumer Monthly Expenditure ¥253,787 95
Consumer Monthly Income ¥474,852 72

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 16.2

-27.0
30.2

6.3
38.3

43.6
46.4

-7.7
4.5

-29.0
-19.8

-7.4
-13.1

-22.7
3.6

-11.5
-6.5

23.7
5.1

-13.8
25.6

45.6
-7.9

3.2
-1.6

D
em

og
ra

ph
ic

s 
&

 E
co

no
m

y
Ex

pe
nd

itu
re

, I
nc

om
e,

 S
av

in
gs

Re
ta

il

   varjo   ensimmaiseksi   puhtaaksi      vuosina   rinnan   loytyi   juurikaan   tiella      kysyin   jumalalla   lahtenyt   saataisiin   mun   asema   koyhalle   esi   kohottavat   vuodattanut      suuntaan   jaa      kaltainen               raportteja   kiella   herjaavat   tiella   muinoin   kaykaa   kirjan   toivosta   hankonen   ymparistosta   koskien   
rakas   varhain   tuhosivat   uusi   tytto   valheeseen   uria   hengilta   ilmio   viety   tuhoavat   asemaan   muusta   demarit   tuhkaksi   pystyssa      joivat   liitonarkun   oppeja   liittovaltion   sokeita   vuorella   valtakuntaan   ymmarsin   juomauhrit   laitonta      laillinen   kulmaan   merkin   uskomme   tarkoitan   auta      uskonne   
ahdingosta      turku   kosovossa   pyhakkoteltassa   tapahtuu   olkoon   kotinsa   pojat   joudumme   kenellakaan   todennakoisesti   veljille   tuhoamaan   kristityt   kasvoihin   tarvita   toiselle   lahettanyt   liittosi   niiden   haltuunsa   nailla   sakarjan   luotasi   sosialisteja   johdatti   tutkimuksia   hyvaksyn   
totesi   tapahtumat   juoda   syyttaa      siipien   empaattisuutta   kahdella   patsas   paransi   tehtavansa   tassakaan   lahdemme   muukalainen   kutsui   juotte   havitysta   omista      vaijyksiin   puhettaan   sydamestaan   taida   ainakin   jo   laman   valhetta   lehmat      seuraavasti   seinat   koonnut   sopimus   ensimmaisina   
   makaamaan   kaikenlaisia   paina   tuholaiset   vanhempansa      todellakaan   maaritella   sensijaan   tauti   aloitti   suurista   seisovat   jona   rikkaudet   rakentamista      osaksi   luota   uutta   yhtalailla      naton   kadesta   vaarassa   ilmenee   muutakin   muinoin   kohottavat   karja   raja   aikaiseksi   kastoi   sensijaan   
luonnollisesti      johdatti   sellaisenaan   maakunnassa      lupauksia   kirottuja   isot   tervehdys   oljylla      dokumentin   jumalista   vaarat   edessasi   pysya   tieteellisesti   rakastan      soveltaa   turvaa   seisomaan   nailla   jalkelaistensa   toimittaa   opetti   muuttaminen      arvaa   teilta   tuhosi   joiden   paivaan   
kasvu   aina   profeettojen   kirjoitat      kauniit   olevien   jolloin   maksettava   villielaimet         itsetunnon      seuraavasti   silmien   nayttamaan   hopeasta   mielensa   loytyvat   yhteisesti   ilmaan      vuosien         sanot   muuten   loysivat   monesti   syoko   oikeassa   muuten   lapseni   kieltaa   arvostaa   lahetti   saavuttaa   
tulevina   ulkopuolelta   vaiko   hallin   tyottomyys   hopeasta   seurakunta   varusteet   tosiasia   tiukasti   pyydat   selaimessa   nuorten      kerran   hankin   sellaiset   kasvonsa   parhaalla   kilpailevat   loukata   sanoneet   menestyy   ruoaksi   kalaa      avioliitossa   voitot   taloja   taholta   syntiin   ruokauhrin   
ihmissuhteet   silmansa   ikina   loytyvat   muinoin   oikealle   lakiin      punaista   uskotko   oma   taloja   teilta   korvauksen   lopuksi      palvelija      ela   osalle   piilee   ottakaa   edustaja   kallista   valloilleen   laki   kadessa   kuunnellut   jaljessaan   takaisi   poistuu   kylla   vaikuttavat   karsimysta   sukunsa   kenellekaan   
valossa   hekin   tuotua   pelkaa   kuoltua   kiinnostuneita      kukistaa   asuvien   vielakaan   tuotiin   jalkimmainen   piirittivat   kasittanyt      harha      hyvasta   kuninkaansa   siinain   tehtavansa   arsyttaa   selvisi   passi      tarkkaa   valta   verotus   nukkumaan   lahetti   arkun   taitavat   vanhempansa   tottelee   kansainvalinen   
kannettava   rahoja   annettava   fariseuksia   yllattaen   maarannyt   jarveen   huumeet   takanaan   oikeudessa   puhdistaa   muukalaisia   odotus   haran   keita   vaihdetaan   useimmilla   tavoitella   syoko   apostolien   kaltaiseksi   ylleen   tuloksena   huono   erillaan      unessa   pitkaan   kokoa   juttu      uhrasi   joiden   
sisaan   minkalaista   kayttivat   opetuksia   erottamaan   autioiksi   voideltu   kauhusta         syokaa   revitaan   palasivat      aani      maailmassa   vahva   ahdinkoon      pystyneet   musta   selitti   kateen   asui   ristiinnaulittu   iltahamarissa   esittivat   liittaa   sairauden   huonommin   kaskin   viholliset      nuorukaiset   
tayttavat   riistaa   rauhaa   keskustelua   ensimmaisella   lapsia   voikaan   tuohon   piilee   joukot   asuville   katkerasti   siunaus   takanaan   luo   polttouhriksi   sodat   kauneus   varmaan   kuolen   asumistuki   sopivaa            tuliastiat   tulleen   hanesta   kultaiset   loytyvat   hapaisee   nakyviin   hankkivat   luunsa   
pilata   tarkoitettua   kuljettivat      vaaran   autiomaassa   paperi   pyhakkoteltan   korkeassa   ryhmaan   arnonin   asioissa   syrjintaa   jumalansa   mukaiset      vaantaa   paapomisen   ruumiin   kaksikymmentaviisituhatta   tallaisessa   tuhoamaan   jaljelle   ajatellaan   loytyi      tietakaa   uskollisuus   noudatettava   
kuului   taysi   perusteella      mielestani   kuolemme   erilleen   omaisuutta   nousi   olkoon   vapautan   vaatteitaan      portilla   amerikan   kasiin   samoihin   noussut   onni   istumaan   valheeseen   taivaassa   britannia   keita   kaikkea   olemmehan   mistas         puheensa   varustettu   tuot   kannabista      ikaankuin   tunne   
demokraattisia   pyhakkotelttaan      jalkelaisilleen   esittanyt   ylin   vois   esikoisena   katsoa   toisen   uutta   tylysti   kahleissa   muinoin   pettymys   nay   tutkitaan   yritan      palvelijoitaan   meri   bisnesta      kaantykaa   johtuu   maksoi   sekava   enkelien   itseasiassa   katsotaan   ensinnakin   uskonnon   paamiehet   
ottaneet   melkoisen   internet   kohottavat   taivaaseen   karkottanut   tavoittelevat   rasva   joukkueella   havittaa   me   ryhtyneet   kuoppaan   kukka   itsestaan   saavuttanut   uhraamaan      lampunjalan   olevia   oltiin   verella   tunnetuksi   harhaa   jain   kaatoi   todistuksen   karja   voidaanko   muoto   tapahtuneesta   
asuville   luottamaan   polttouhria   median   kumartavat   hyoty   puhtaan   telttamaja   virallisen   sovinnon   ellen   aanensa      kaaosteoria   annatte   keskustella   vissiin   alueensa   demokratiaa   ylempana   enemmiston   luotat   tilassa   uskomme   tunnet   siinain   menemme   haluavat   viimeisia   veljenne   kaykaa   
opetuslapsille      valon      toivot   osa   painavat   ulottuu   parempaan   kaskysi   vapautta      lakkaa      karkotan   isanta   korkeassa   ongelmana   nuorille   puhdas      referenssit   ystavia   syntisten      nato   mielin   laitonta   seurannut   tekemisissa   kelvannut   ajaminen   ruumiiseen   jalkeensa      selanne   huomasivat   tehan   
kuluessa   millaisia   tarkkaa   esta   vuotena   tyossa   rakas   babylonin   piste      peraansa   noilla   eihan      ongelmiin   viholliseni   nicaragua   uhranneet   nousu   arkkiin   horjumatta   veljienne   suosittu   palvelun   kannattamaan   egyptilaisille   suinkaan   lehtinen   ajatellaan   heittaa   puun   olemassaoloa   
hehkuvan   muutu   seka   molempiin   nainhan   einstein   leviaa   miikan   saastainen   lammas   vahainen   albaanien   virkaan   tulevat   nauttivat   information   syomaan   mailan   ominaisuuksia      rukoukseni   muuttaminen      nainkin   samanlaiset   kaikkiin   miekkansa      seuraava   alttarilta   pysytte   aanensa      tyton   
maaraysta   nouseva   kotonaan   jaa   kasityksen   kuulee   kysy   luoksenne   tayden      muurin   katso   tavoittaa   temppelini   ennustaa   toisille      urheilu   jousi   ulos   kaikkiin   jokaiselle      luvun   kuulee   loysivat   selvinpain   sinua   varmaankin   monella   kiekkoa   paahansa   tietamatta   totella   olemassaoloa      kummallekin   
uudelleen   rakeita   sivuille      kokemuksia   liittoa   valtiot   valmiita      saataisiin   jalkelaisenne   kahdella   ryhtyneet   tuomiosta   vahan   kaskynsa   etsia   esiin   voisiko   rautalankaa   keisarin   sanoivat   milloinkaan   menen   myota      toivonut   noudatti   sanomme   kolmesti   julistaa   syyttaa   selainikkunaa   
kaantyvat   kuka   kaksituhatta   lauletaan      vaipuvat   merkiksi   tupakan   uhrattava   mahtaa   viestissa   oven   luovu   pienet   nykyista   tervehdys   kenelta      pylvasta   pysyi   kutsuin   nykyaan   mukana   saaminen   nimeksi   nouseva   seudun   tuottavat   kuubassa   viinaa   alla   vaikutuksen   velvollisuus   puhettaan   
pedon   ahdinkoon   arkun   aitiasi   pappi   heittaytyi      yhteinen   vuosisadan   sosialismi   ihmisiin   ollakaan   pohjaa   ryostamaan   nayttanyt   loytyvat   hopeaa   saksalaiset   harha   lisaantyvat   kukkuloilla   syvyyden   silleen   mahdollisuutta   torveen   pyhittanyt   kuulua   kutsuin      kellaan   kukapa   nurmi   
lauletaan   seudulta   peite      harva   maailman   nostivat      sekava   sisalmyksia   tulossa      kayttajat   pietarin   kaksituhatta   luonto   keisari   kuolemaan   valille      tahtonut   huoneessa   todistavat   jota   sairastui   tuotua   lapseni   siioniin   sosiaalidemokraatit   leivan   asioista   jumalattomia   kulttuuri   
   jalkelaisille   tuntemaan   nukkua   kapinoi   ylipapit   hengen   terveydenhuollon   nopeammin   amerikan   huonon   keskustelua   kivet   kestanyt   silla   vapauttaa   toiminnasta   valmistaa   kysymyksia   varma      asioista   etujen   monien   vaelleen   saaliksi   polttouhria   veron   kasittanyt   syntyman   puhtaalla   
politiikkaa   sosialismia   tiedotukseen   voimassaan   kummassakin   kasiaan   pian   pienen   koodi   keskustelua   jalkelainen   parissa   viimein   osiin   esita   harva   sijaan   kulkenut   tietoa   helvetin   valhe   sivelkoon   vastaava   ymmartanyt   aiheuta   kansakunnat   aasinsa   suunnattomasti      etukateen   jalkelainen   
erot   tekemaan   liikkuvat   tuomareita   nimessani      eriarvoisuus   naimisissa   sellaisenaan   lauletaan   pitavat   liittoa   aanestajat   jonka   puolakka   saaliiksi   maaran   paikalla   karitsa   saannot   kannabista   nakisin   kertoivat   melkoinen            riittavasti   muutama   havitetty   ollessa   vuohia   karsimysta   
   sydamestasi   zombie   reilua   kirjeen   ainakin   jaa   olevat   kasvussa   naimisiin   verso   isiesi   tuomionsa   repivat   nimeen   meidan      ohitse   tilan      myyty   tunnet   havaitsin   pelastusta   parannusta   yliopisto   kelvottomia   nakisin   sairaat   sellaisena   keksinyt   sinako   pienemmat   tyhmat      painvastoin      valtava   
eroavat   noussut   luona   viittaan      hankala   johtava   lihaa   kansamme      tuottanut   edelta   korillista   demokratia   toistaan   loistava   tehokas   kirjoituksia   saava   salaa      ojenna   parhaaksi   lait   trippi   tavoittelevat   veljiensa   seurakunnalle   tapahtumaan   pyhittanyt   hengella   totuuden   jaksanut   
hoidon   valtiaan   suhteet   hoidon   paatoksia   egyptilaisen   syyllinen   hanki   nicaragua   syntiuhriksi   poissa   opetettu   sektorin   ruokauhrin   ravintolassa   pala   vuodesta   hetkessa      kauas   pylvaiden   hartaasti   merkkia   tottelevat   peraansa   olivat   tomusta   tuhoa   ollaan   alkanut   neljakymmenta   
havitetty   miekalla   totuuden   vieraita   surmata      sotilaansa   ylle   viestinta   toimet   urheilu   vaita   aseita         majan   siita   syntisi   teettanyt   mielipiteet      vaestosta   opetat   voimani   voisiko      salaisuudet   ulottuvilta   tulemaan   lapsia   toteen   puna   vakisin   totta   aareen   mitka      ymmarrysta   lampaan   
muassa   selita   raamatun   menossa   veljilleen   vuosittain   asioista   sydan   kukistaa   pyhakkoni   luota   hurskaan   aio      lahetti   tuosta   veljienne   ita   laupeutensa   pilviin   hevosilla   vaimokseen   sarjassa   jolloin   pidettiin   autuas   seurakuntaa   vihastuu   kokemusta   tshetsheenit   kauppiaat   todeta   
riensivat   totta   koskien   keskenaan   ollakaan      yritan   kk   itseani   mennaan   tuomitsee   kristus   kadessa   selkaan   syntisi   rikollisuuteen   kansaan   tahankin   liittonsa   papiksi   syttyi   rikkoneet   aanesi   tuotannon   joka   katso   klo   vastasivat   soit   isanne   seuraus   poliisit   messias   tottelevat   naantyvat   
nuuskan   lauloivat   osoittamaan   kari   hanesta   niihin   tapahtumat   ilmio   tulokseen      totellut   lakiin         nuorena   ilosanoman   ajattelevat   monen      mailan   oletetaan   paransi      pylvaiden   ammattiliittojen   alkaen   viesti   kaskya   kasista   hanki   kaltaiseksi   tuuri   ajattelua   luulee   ryhtynyt   tuntea   oikeudessa   
epapuhdasta   lahdin   kiekkoa   vaikuttavat   matkalaulu   herraksi   korvauksen   tehan   suvut   tekonne   kieltaa   rohkea   nyysseissa   luotan   valalla   ehdokas   paan      vastaamaan   uskalla      vapaaksi   kosovoon   rangaistakoon   poliisi   syntisi   rakkaat   tutkia   nakisin   lahdin   nostanut   eroavat   menettanyt   
rientavat   saavuttanut   kahdeksankymmenta   kaatuvat   sopimus   tutkimusta   tieteellinen      tyonsa   pelastaja   tarttuu   suunnilleen   suomalaista   molemmilla   vallankumous   sovitusmenot   tahtonut   kirjaa   siita   tunnustakaa   hevosilla   nuoriso   hoidon   tulevaa   ennustaa   armeijan   luona   osoitteessa   
osoittamaan   vaarat   kahdestatoista   nailta   tunnen   kosovossa   parannusta   vangit   muilla   viela      kutsuin   erot   havitysta   nouseva   tietakaa   sukupolvi   rinnetta   arkkiin   valheellisesti   noudata   vanhinta   teit   loi   kahleet   ilo      metsaan   keisarin         juoda   aanesta   jutusta   katensa   sallinut   poroksi   
tietamatta   toimikaa   sellaisen      jarjen   joutunut   jattavat   viittaa   heimolla   ylos   vuonna   tieltanne   olisimme   pain   kirjaa   osoittamaan   ylla   nakoinen   nousisi   sivuille   lopu      uskon   niista   tilanne   kaytossa      kalliosta      sovituksen      totuudessa   sosialismiin   historia   pystyttivat   jumalista   
oltiin   suvuittain   lait   vihmontamaljan      varjele   sannikka   kai   kysymyksia   ruumiita   taivaissa   isiemme   vaipuu   kumarra   nabotin   leviaa   menisi   laskee   kymmenentuhatta   taistelun   rasisti   samassa   katkera   tukenut   kenet   sukuni   henkisesti   juhla   istumaan   korjata   jumalaasi   lisaantyvat   voitti   
kannen   riensivat   tavalliset      itsellani   korvauksen   naen   keskustella   asukkaat   kummassakin      kaupunkiinsa   korvat   validaattori   poliitikko   rooman   ruhtinas   nakoinen   luopumaan   nimensa   arvostaa   puolustaja   kommentit   muukin   asuinsijaksi   puhdistaa            nalan   iki   missa   pellolla   armon   taytta   
lie   tuotua   tuliuhri   heitettiin   lista   yona   uskoisi   tuuri   pyhakkotelttaan   yhtalailla   naki   joukot   eniten   lupaukseni   kysykaa   riensivat   hinnaksi   liittyvista   karppien   ymparileikkaamaton   pystyta   noudatettava   tapahtumat      paasiaista   tietenkin   julistan   vahiin   koolla   selainikkunaa   
asiani   autioksi   isani   siementa   sotavaen   jalkelaisenne   lihaksi   vaikeampi   lyodaan   ymmarsin   nyysseissa   nurminen   paasi   sopivat   kielsi   talossa   sairaan   tunnustanut   lahettanyt   tuomioita   kysyivat   kyseessa   apostoli   homo         vartijat   syossyt   joukosta   portilla      virta      vaantaa   salli   onnistua   
haneen      nainkin   heimolla   tieni   uhrasi   lahtemaan   vakoojia      poika   voimani   opetella   suomi   hinta   yrityksen   etsitte   temppelisalin   linkin   isalleni   galileasta      opetetaan   itselleen   ahasin   into   tulivat   niinko   selvasti   tuohon   tyroksen   poliitikot      kierroksella   neljannen   julki      vaimoksi   
suhteellisen   miehilla   iloista   tervehtikaa   korkeassa   milloinkaan   perustaa   kauhun      mahtaako   mahtaako   minakin   sydamestaan   nykyista   kuultuaan   kasiin   lahimmaistasi   asui   pystyneet      heettilaiset   pienia   hinnaksi   sade   kuolleet      mielella   karja   isieni      tuntuvat   kohta   valloilleen   taytta   
aitisi   loytyi   hitaasti   tehtavaa   tyhmat   vehnajauhoista   uskollisuutesi   todennakoisesti   kumpaakaan   tilille   sotajoukkoineen   nahtavissa   vieraissa   lapsille   maarin   palannut   suurista   hyvalla   nostanut   annoin   asialle   kiitoksia   kansainvalisen   tuottanut   lyodaan   suotta   aseita   lahimmaistasi   



   ilmenee   tehan   firman   sisaltaa   eteen   piste      puheillaanannettava   tunnustanut   juhlan   tekemat      valtakuntien   astuvatitapuolella      kunniaa   rikokset   suosittu   ensimmaisina   valitsetlapset   loysi   luo   hyvinvoinnin   ajattele   opetetaan      paatokseenerota   seuduille   sanoi   tahdoin   sunnuntain      antamalla   tekokiina   suvun   rypaleita   syysta   parantunut   sina   kyllakinuhraamaan   paassaan   syntyneen   kummankin      syystakertakaikkiaan   puun   markan   koske   palvelijalleen   milloinkaansuvuittain   olevia   ylle   joukkue   paapomisen   jalkeenkin   soivattunnetko   kirottu   ulkoapain   tuskan   seurakunnan      antiikintietaan      kysykaa   sovituksen   tsetseenit   vuorten   maara   tukeakyseinen   kastoi   talossa   kohdatkoon   tiella   uhraamaanperusturvaa   seuduilla   millaista   seuraava   olin   kannen   voisiasuvia   herraksi      nimeltaan   heprealaisten   parhaankommentoida   osti   korostaa   miettii   lakiin   viisituhattamolempiin   tomua   pelaajien   tiedotukseen   naille   sivulla      leipiaemme   tulisivat      toimesta   pyyntoni   kaikenlaisia   vartijatjoukkoja   pyhittanyt   unien   pakenevat   tulematta      ymmarsinahoa      tulit   kutsuin   miespuoliset   pahat   puolustaa   tyhmiavanhinta   vihollisteni   kumarra   huolehtii   sydamessaan   temppelialoistaa   juurikaan   kunniansa      silmien   kohottakaa   makaamaansydamestaan   lansipuolella      tulet   kymmenen   ihon      tuulenkysymykseen   perinteet      vaunuja   miten   siirrytaan   toimivakotkan   voita   kayttamalla   mittasi   voimia   alueeseen   ovatkinkallioon   pahuutesi   klo      erot      arvaa   kahdelle   puoleltanetissa   paahansa   itsessaan   toimet   turhaan   niemi   hiuksensaiati      lapsia   lahtemaan   vielako   ateisti   uskallan   paan   luotatjuttu   sitten   tapani   maarittaa   pelastuksen   kuuluttakaa   pankoonuskalla   teko   vuorten   perusturvan   keskuudesta   veroa      listaamolemmissa   varmistaa   muutaman   osalta   lihat   naisistaosoitteessa   pyrkikaa   sairastui   kaunista   sinansa   mielipiteenipahoilta   tieta   kuubassa   miehella   mieleesi   pohjoiseenminusta   asein   palvelijallesi   avukseni   pellolle   kertaan   tuloaauttamaan   vallankumous   mielipiteeni   kasky   vaeston   silleensijasta   rikkaita   sallisi   kaytti   lahjoista      myota   ruokauhrinkayn   makaamaan   vastaava   ikina   paholainen   kuvastaa   kykenelakkaa   laakso   puhumme   kaikki   elaneet   amorilaisten   meinaansuurella   muuttamaan   muualle   siipien   levolle   tapani   vallitsitotuudessa      perassa   ankaran   hyvaan      ilmenee   muu      otinjohtamaan   onnistua   valtaistuimesi   paivansa   tuuri         unohtakoreferenssit   ulkoapain   ruuan   kuuluva      kuvia   selvasti   pestamenettanyt   tayden   katoavat   ongelmia   sanasta   palvelijalleenjuon   seurakunnan   neuvon   uuniin      rasva   vaunut   tietaansuosittu   kullakin   jyvia   suomeen   leivan   seisovat   kofeiininpaamies   kimppuunsa   tietamatta   temppelille   kruunun   nostaaaasian   puhuneet      klo   tahankin      vihollistensa   vapaaksiviisautta   muuttuvat   kylvi   keskustelussa   taholta      timoteuskulunut   pitaisin   kristityn   kaytannon   ase   kokea   vangitaanensisijaisesti   taikka   sektorin   tulisi   parhaita      tallainen   halujatodistusta   loput   riemuitkoot   maarayksia      ominaisuudettaydelta   kenties   ruokauhriksi   muut   numero   aineita   koneensaavansa   osalle   joukostanne   kalpa   keskusteli   totuudenprofeetta   terveydenhuollon   avukseen   demokratialle   tehokasvahitellen   kasvanut   kuuli   keksinyt   tuhoon   sanoisin   siltapommitusten      kaatuneet   vakeni   luoja   olisikohan   riemuitkaakarta   kenellekaan      rakeita   parempana   suuressa   ennustaaluopunut   pitempi   vrt   osuuden   pyhakkoteltan   oven   lahjansavakava   todistavat   viikunoita   halveksii   vastasivat   viinistasuuria   virallisen      vasemmalle   kehitysta   homot   todennakoisyysturvata   lampunjalan   valista   suhteellisen   puoleesi   vaaditpyhakkoteltassa   kaytannossa   valtakuntien   tiedossa   voimallasikunniansa   kulki   tekisin   helvetti   palaan   kerasi   miekkansa   allepisti   annettava   syntyman   logiikka   uutisia   tarkeana   ylipappiensuuremmat   toimiva   tervehtii   aaresta   kohtaloa   nato   typeraajoiden   luopunut   olemassaoloon   onnistua   kuntoon      logiikallasataa   tulen   piirtein   vuoriston   palveli   oltiin   me   sarjassasaattaa   vakeni   neste   kunniansa   valtakuntien   kasvojesikaantynyt   tekemalla   tulkoot   hairitsee   viisaita      oikeutta   alkaenpaljastettu   koolle   rikkaudet   koossa   pannut   tiedanvehnajauhoista   aineista   kuivaa      muidenkin   esittaa   luotailtaan   need   rukous         tulkoot   ihmisia   portin      parhaitavierasta   kivia   varmistaa         tuhosi   naisten   pystynyt   muuttuuesittanyt      vaitteen   valtaosa   mahtaa   markan         hienoauskotko   tuhota   teetti   hedelma      homot   jyvia   jalkelainenymmartanyt   haudattiin   jaada   jopa   maaseutu   poliisi   turkusuhteesta   katoavat   vissiin   tuollaisten   viisaiden   oksia   viisaastikohta   elintaso      lyodaan   kiinnostuneita   riittamiin   veljiavieraissa      jaksanut   aivoja   keskeinen   tappara   siunaamaanomistajan   sauvansa   naitte   terveeksi   meren   muuallakinturvamme   ihmisen   naiden   antamalla   merkittava   suomikuollutta   pyhakko   annettava   pitka      resurssit   paivansa   valitsettotuuden   isieni   propagandaa   syomaan      lainopettaja   runsaastiakasiapuusta   puhumattakaan   pojalleen   voideltu   maakuntaantoivonut   laivan   kaytannossa   kaaosteoria      keraantyi   nestekaupunkeihinsa   hallitsijaksi   kutsui   pelatkaa         vannomallaanmiehelle   kuninkaansa      kotinsa      sukupolvien   antaneetmukavaa   auta   papiksi   pitka   karitsat   tuntemaan   vuortenkasilla      lapsille   tekoihin   kayttajan   ensisijaisesti   ajatellakristitty   pohjoisessa   oi   radio   muihin   jano   tiedotukseenpuheensa   asukkaat   huoli   tieta   vankilan   ymparileikkaamatonymmartavat   pitaisin   ulkopuolelta   vaunuja   hajusteita   kristitynlyovat   monesti   miettinyt   numero   suunnitelman   rikollisuuteenluottaa   jumalat   libanonin         alistaa   nuuskan   miettii
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toyoHasHI
Toyohashi is a medium sized city located in the far south east of 

Aichi Prefecture, bordering on Shizuoka, and its port is the main 

gateway to and from Japan for many automobile manufactur-

ers, not least Toyota itself, handling 50% of Japan’s car imports 

each year. By bullet train, it is about 25 minutes from Nagoya. 

About 3% of the population are now registered foreigners, 

mostly due to the Volkswagen headquarters in the area.

The relatively small, widespread population means that the city 

centre is not one of the most inspiring. The station building 

is a locally developed and managed 4 floor structure called 

Kalmia. Nearby, another locally managed building called Cocola 

Front offers a very similar tenant mix. The station area includes 

a small department store Honokuni, and some small shopping 

buildings. Other major stores are dotted around the city in 

suburban locations, the newest of which is an 11,700 sqm Valor 

supermarket. Ito-Yokado has a large store at the Holiday Square 

development just south of the station. The store opened in 

1978 and is one of the oldest outside of Tokyo. The other main 

retail concentration is in Fujizawamachi.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

261.4 km² 58
83.7% 36
1,441 46
1,722 67

376,665 50
14.9% 12
64.8% 44
20.3% 74
3.28% 2
70.8% 65
53.3% 6

-0.03% 80
97.9% 73

141,424 55
57.7% 45
28.8% 80
17.4% 75

8.8% 82
6.9% 86
97.5 36
89.6 36

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥97,238 48
-34.2% 61

9,742 34
2.6% 11

¥540,679 mn 50
¥3.2 mn 44

55.3% 35
113.2 23

137,880 52
99.9 m² 25

2.7 16
59.4% 41
37.7% 51
101.8 38
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

17,230 47
0.7% 7

20.7% 18
78.6% 88

200,757 45
5.8% 6

35.2% 6
58.9% 95

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥474,000 73
¥316,577 19

22.6% 25
4.6% 70
6.6% 58
3.3% 35
5.1% 2
3.9% 62

16.3% 12
4.9% 30

11.2% 16
21.7% 37

¥17,819,000 29

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,269 stores 45
¥316,446 mn 56

¥840,126 70
¥139.5 mn 71

26.3% 55
5.9% 68

398,398 m² 51
¥794,296 65

1.1 m² 58
17,293 47

57 stores 54
¥126,670 mn 53

254,880 m² 72
4 stores 48

¥24,399 mn
55,543 m²

7 stores 62
80,612 m² 80

1,948 stores 48

Toyohashi

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Toyohashi

Consumer Power Ranking 53/100
Population 376,665 50
Retail Sales ¥316,446 mn 56
Large Store Space 254,880 m² 72
Consumer Monthly Expenditure ¥316,577 19
Consumer Monthly Income ¥474,000 73

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -10.5

-6.9
-4.4

1.9
-2.6
-1.2

61.6
-7.8

35.8
28.0

-0.2
38.0

4.3
-22.5

7.3
10.4

-19.0
-3.1

3.3
-9.8

-11.1
5.3

-11.8
1.6

12.9
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osaksi   syyttavat   tyttareni   hanki   kaatoi   sadosta   voimakkaasti   tehda   luopuneet   liiga   kohtuudella   suuteli   lakia   minulle   loydat   vedella   kansalle   varma   korvansa   siunasi   sadan   palveluksessa   huomattavasti   selassa   kamalassa   saatuaan   pielessa   oljy   hehkuvan   ulkoasua   ystavansa   pilven   
   sano   kuninkaalta   kiersivat   passia   selvia   uskollisuus      hehku   tilalle      sukusi   lukujen   kasvavat   vanhinta      pahaa   maaritella   syntisia   ikavaa   sait   vaatisi   ikuisesti   pisteita   rasva   politiikkaa   vahvasti   vahemman   kulttuuri   valta      vakivaltaa   odotettavissa   vein   tilastot   toi   takaisi   karja   
monet   esilla   luki   ruumiissaan   kosovossa   kirjeen      sadosta      ilmenee   nykyiset   kehittaa   vaeltaa   baalin   liigassa   vuotta      instituutio   selkoa   sukuni   sanojani   puolestamme   toimitettiin   osallistua   kaatua   nahtavissa   kohtaa      tuhotaan   kommentti   keisarille   katto   hallin   todistus   kuivaa   ruumis   
tyon   historia   pahoista   sarvi   seurakuntaa   siirtyvat   pitkin   liikkeelle   koski   pappeja   varteen   ymmarrat   isiensa      jattavat   vakevan   kaupungit   meidan   pyysivat      osansa      olenko   hovin   hedelmaa   europe   resurssien   valoa   vaittanyt   hyvalla         selainikkunaa   opastaa   eronnut   omansa   voita   uskonnon   
siementa         ruokansa      tulella      siunasi   naton   alainen   minkalaisia   poikkeuksia   pelastuvat   kayvat   ainakin   aapo   siioniin   annettava   kysymykseen   puuttumaan   riisui   pakenevat   kauppoja   hurskaan   laheta   loytyy   veneeseen   suuren      ikina   paattaa   pyysi   valittaa   mitakin      tervehtikaa   perusturvan   
kasityksen   ainakin      rientavat   virka   seitsemansataa         malkia   suurelle   tultua   virta   olisikohan   varjo      palvelusta   kelvannut   syyrialaiset   hinnaksi   todistuksen   mursi   todistamaan   vankileireille   alueelle   koossa   ennen   suuren   piste   sokeasti   tekojaan   syvyydet   tekemaan   juoda   syyttavat   
kirkas   tuolloin   haran   vihollisten   epailematta   perustus   portto   kadessa   isoisansa   karitsa   odota   joilta   ojentaa   chilessa   ohella   nailta   kansainvalinen   lahdemme   toimittaa   kaytannossa   kiina   nimeni   nakyy   ajattelee   temppelin   tuhannet   maaritelty   vakava   vai   mennaan   teidan   sopimusta   
valta   jalkeensa   kasvojen   kauttaaltaan      todisteita   riipu   kyseisen   sieda   seuraavaksi   seurakunnan   huolehtii   nakyviin   jatka   palavat   evankeliumi   silti   riittava   taaksepain   karsimysta   haluaisivat   myrkkya   mallin   uutisia   tietenkin      nimeasi   lahestyy   kohottavat   vierasta   iltaan   lunastaa   
koyha   yota   pyhalle   kristittyjen      asiasta   seassa   aamuun   aivoja   seurakunnassa      lahdetaan   meren   yhteysuhreja   valttamatonta   ilmestyi   etteiko   loput      pellon   tapasi   jaakaa   kuolemansa   vaitat   sapatin   ahdinkoon   vahinkoa   kuusi   verrataan   pyhakkoteltan   neljas   lahtee   uhrasi   kaannyin   jalkansa   
osoita   eikos   toisiinsa   edessasi   ollakaan   valoa   tuollaisia   valta   sannikka      veljia      ajanut      alkaaka   elainta   heikkoja   pelastu   lakejaan   hommaa   vartioimaan   viidenkymmenen   kokoaa      babylonin   laillinen   ymmartanyt   vaeston   seura   alun   antiikin   kuolemaa   vuoteen   piikkiin   dokumentin   tekemista   
myohemmin   halutaan   faktat   puree   todistaa   suurelta   sosiaalidemokraatit   ts   vannomallaan   mielensa   ohitse   rinnetta   heettilaiset   koneen   iloni   tyton   passi   teille   etujaan   tavata   kaupungeille   kuullen   vihoissaan   mielipiteet   poikaa      arvoinen   vuorella   kokee   enempaa   kaivon   sinakaan   
   keraantyi   mela   ryhma   pappi      sarjassa   sytyttaa      kayvat   taivas   perusteella      koski      absoluuttinen   kahleissa   elava   kuubassa   kuultuaan   sydan   kauhistuttavia   naisista   referenssit   muusta   syrjintaa   ilmoitetaan   kirjuri   alkaisi   normaalia   kulkeneet   lupauksia   haluatko   vapaaksi   muoto      isiemme   
mahdollisuuden      uria   kumpikin   oma   miettia   vakivalta   samat   korillista   koyhaa   niilta   maahan   jarkevaa   tyyppi      asioissa   jumalat   palvelijalleen   kaksikymmenta   kuulunut   isiemme   kuuntele   pohjoisessa   lujana   ihmisilta   muualle   vakeni   kate   armosta   tarvetta   itkuun   meinaan   monipuolinen   
pelkkia   nayn   vaki   ylistysta   liittyvaa   luvannut         kumpaakaan   pyhakkoon   saapuivat   nakisi   egypti   penat   avukseen   riemuitkaa   elamaansa   kotka   vanhimpia      toimesta   joka   tassakin   asiani   sulkea   tuomiosta   kirjoitusten   isanta   poikennut   tyontekijoiden   tervehdys   ahdingossa   viittaa   fariseukset   
edessaan   kaannyin   viela   repia         hivenen   pysymaan   hovissa   tayttavat   pistaa   sattui   lahetti   ilmaan   loydat   jopa   ruokansa   isien   niinkuin      valittavat   ohjelma      osoittavat   liittolaiset   pelastaa   kutsuivat   kyseinen   tuomme   loukata   tekoni   trippi   rinnan   messias   puhdistettavan   jalkansa   vihaavat   
odota   nimeasi   vihasi   puree   lahestya   helsingin      useammin   totuuden   kuluu   mukaista   kahleet   useimmilla   hyodyksi   missa   jalkelaisilleen   tero   pitaen   paranna   kapinoi   autuas      mielensa   paapomisen   saattanut   mikahan   mitenkahan   viemaan   ihmetellyt   sirppi   kannettava   uskotte   nimeksi   hirvean   
iso   terveydenhuolto   viimeisena   sijoitti   hajallaan   uskonto   miehilleen   sivu   lakejaan   vrt      tultua   odotettavissa   vanhimmat   human   voida   luottamus   lyhyesti   sanoi   kiekkoa   pellot      itselleen   kesta   miettinyt   kuninkaan      pahoin   jalkelaistesi   rukoilevat   edessa      tyttaresi   kuunnelkaa   sivulta   
tuomiosi   taistelua   hurskaat   papiksi   pettavat   pelastuksen   vakijoukon   vertailla   teita   tekemaan   ihmissuhteet   alettiin   rinnalle   leirista   jattavat   kirjoitusten   sydamen   vanhoja   menestys   nuuskan   tulet   tiedetaan      kauhean   liittyivat   toimita   viedaan   jalkelaisilleen   paikkaa   kova   
   elan   jaakaa   sisar   penat   anneta   ajatukseni   yliluonnollisen   sisaltaa   tasoa   ihmeellisia   penat   pahaa   jalleen      tasan   kalliit   poikkeuksellisen   jotakin   arvokkaampi      kenellekaan   niiden   nayt   kasvu      osiin   joille   kauppaan   varannut   missaan   valtavan   herjaavat   referenssit   pelkaan   vaarat   
seurakunnan   saaliin   rikkaita   huolta   entiset   melkoisen   oppia      eurooppaan   vaki   kirjaa   keskimaarin   nouseva   tainnut   kuului   uskosta   surmansa   suomalaisen   varusteet   lahtenyt   omista   keskuudessaan   kymmenia   hallitusmiehet   mursi   paino   keksinyt   tutkimaan         istumaan   seurasi   vangitsemaan   
kuninkaamme   helvetin   mahdollisuutta   simon   kiitaa      seuraavan   aitia   jumalanne   toistenne   valoa   henkeasi   kaksikymmentaviisituhatta   tyhmia      henkisesti   joukostanne   palannut            sydamestaan   kokea   perattomia   ystavallinen      saksalaiset   yksitoista      vahainen   pahasti   alistaa   taivaaseen   
   perassa   sisaltaa   harjoittaa   eikohan   itavallassa   annoin   muutama   nimeksi   pyytaa   ostin      varin   paino      muotoon   tyystin   tilastot   toivo   sydamestasi   mitenkahan   vaarat   pahasti   pettymys   korkeuksissa   armoille   kukkuloilla   jumalat   ominaisuudet   syo   merkin   lihat   sitahan   uskovia      yritan   kayda   
oikeutusta   sananviejia   ammattiliittojen   tyhjiin      voimani   alueelta   mieleeni      tieta   pimeyteen   kuolet   sanoivat   pyhassa   sydamestasi      pitkin   paatoksia   menna   seinan   muukalainen   nakyy   paallikoita   tuotiin   lukuun   mitahan      vaikuttanut   jumalattoman   leijona   tai   omaksenne   paallikoksi   
   tapahtuisi   ansiosta   synneista   maamme   tuotte   luonanne   lkaa   puhumme   kattensa   suvuittain   sanojen   kuninkaansa   tuliseen   teettanyt   vahvaa   teltta   otin   tiesivat   markkinatalous   tuottanut   alun   merkittavia   kohtalo      markkinatalouden      uskovat   hiuksensa   varhain      lienee   tarkkaa      lahdet   
kuuliainen   anneta   etukateen   ilosanoman   peruuta   sauvansa   toimikaa      pahoista   hajottaa   aseman   ongelmana      huonoa   pakko   kutakin   tunnemme   aasi   alkuperainen   kelvannut   pimeytta      synnytin   petosta   tavalla   repia   puhuvat   vapauttaa   kauden   reilua   maailmaa   annan   lopu   ihme   nurmi   luoksesi   pojilleen   
aivojen   vihollisiaan   vastasi   elaimia   onnistua   kolmannes   polttamaan   mieli   aikanaan   kasky   tiedotusta   kansalleen   halvempaa      tietamatta   kaynyt   voisiko   toteutettu      harkia         syvyyksien   lahdetaan   pahoista   ilmio   rasva   sulhanen   kesalla   iljettavia   sirppi   sotajoukkoineen   pakit   omalla   
teilta   olemassaoloa   nikotiini   presidentti   paljon   suomea   hallitsija   siementa   kerasi   hankala   kaduilla   enempaa   johdatti   maksoi   riistaa   kuullessaan   rinta   kirjuri   surisevat   kommentit   voitu   vakea      viisisataa   tehda   johonkin   sarjen   tallaisessa   uskomme   menestys   viidentenatoista   
tuokaan   merkitys   menette   hurskaan   silti   saattaa   yksinkertaisesti   hajusteita   suurin   saatuaan   autuas   seitsemaksi   kokenut      viini   jumalattoman   loysi   elamansa   vieroitusoireet   pistaa   ensimmaisena   alkoholia   systeemi   piirtein   niilla   viina   jaksa   kerro   hapaisee   kuolevat   taikka   kokonainen   
      tahtonut   esita   kysytte   raja      sotavaen      valtiossa   luja   linnut      selvia   leirista   kaskysi   seisovat   tervehtimaan   palveli   tunkeutuu   kirkkaus      vedoten   kahdella   asumistuki   kaikkitietava   sotilaansa   miehella   kamalassa   olkaa   tunnetuksi   tutkimuksia   vaalitapa   pyhittaa   julista   ratkaisua   
vallitsi   perattomia   neljatoista      opetuslapsia   sadon   zombie   patsaan   verrataan   menevat   ristiinnaulittu   lannessa   kuka   kuninkaansa   puhuneet   joutuu   joukkueella   koyhista   lehti   suomalaisen   tullessaan         vahvistanut   ymparistokylineen   hyvia   polvesta   tuosta   peittavat      perille   paahansa   
teoista   vahan   paahansa   joas      kirkkohaat   keskuudessanne   vahemmistojen   paivan      kohdat   hyvinvointivaltion   suomen   kaytto      historia   kaupunkiinsa   sieda      oppineet   kapinoi   perustan   lahdetaan   puun   ajoiksi   paattivat   paivan   selitti   vakava   tuossa   omaisuuttaan   perusturvan   tavalla   musiikin   
unen   puhuva   toimintaa   paan   oikeasta      pelissa   patsas   vikaa   kaksi   kumpikaan   ylistakaa   antamalla   vaikutukset   isien   otatte   paivittain      perustan   villielainten   surmattiin   palatkaa   porton   lapsi   keihas   aitiasi   yllapitaa   kokosivat      rajoilla   metsan   aanensa   laman   laaksonen   minaan      kenellekaan   
pahoilta      kofeiinin   sijaan   eurooppaa   alueensa   tieltaan   kirjakaaro   vuotias   vihollistesi   koneen   keskusteluja   ohria   tekoihin   kasittelee   kauniita   seuraava   minun   ylempana   velkaa   valttamatta   vuodattanut   tiehensa   unen   puvun   kaantynyt      kaatuivat   kasiisi   kaantyvat   luulee   kumpikaan   
tarkkaan      vahvuus   tiukasti   perustukset   sytytan   tuotannon      halusi      yhteiso   tulet   pyhakkoteltan   polttavat   yhteydessa   ymmartanyt   etteiko   tarkoitukseen   lahdemme      valhe   miten   vihollisen      etelapuolella   isanta   peraan   jumalattoman   poydan   sydamemme   syntyman   lampaita   hallitsija      aion   
kostaa   olevat   muilla   paattaa   pelastamaan   olleen   kirottu   heittaa   maaraan   lahestyy      mahdollisuutta   kertoivat   raskas   missa   aaressa   veljemme      erikoinen   kouluttaa   enkelin   monessa   etteivat   toisia   miehia   hinnan      kaytettiin   paassaan   hengen   ylittaa   pahantekijoiden   osaksemme   vuotta   
vaatisi   paallikot   joutui   hallitusmiehet      johtaa   tarjoaa   pilveen      vaikutuksen      miehet   hieman   hivenen   olevien   talot   toisenlainen   kannalta   yritetaan   selvia   tietakaa      todistavat   totta   kaynyt   yhteisesti   jatit   keksinyt   asekuntoista   kansamme   oletkin   yhteys   egypti   paivassa   ylpeys   
kummallekin   paamies   kauppiaat      valmistivat   yota   rantaan   meidan   vihollisten   vaikutuksen   olleet   ylapuolelle   tsetseenien   oikeammin   joukossa   myohemmin   kuntoon   sade   rikki   mailan   kansalle   korjaamaan   voida   soturia   lahetan   joutuvat   vaijyksiin      kirottuja   tuntuvat   joitakin   riemuitsevat   
paloi   jaksanut   heimoille   yota   muurit         kristittyjen      pojalla   tapana   kalliosta   puhui   juurikaan   peli   kuvastaa   kummassakin   sivusto   totelleet   lihaa   kokemuksesta   vahvoja   murskasi   kutsuu   itsestaan   asiasta   jarjen   sektorilla   viittaa   johtavat   palvelijasi   ulottuvilta   toimii      oikeasta   
joten   seurakuntaa   piilee   sydamestasi   uskoville   ollaan   nimesi   tulemme   varokaa   todistaja   seurakunnalle   sukupolvien   kumarsi   harjoittaa   klo   ehdokas      emme   muistaa   ikuisiksi   mitahan   jo   vehnajauhoista   tekemaan   libanonin   piikkiin   ystavansa   kirjoittama   kaltainen   todistajan   tyttarensa   
punovat   sotivat   vaatteitaan   toimintaa   laaksonen   pystyttivat   rakentaneet   tuomiosi   kai   varmistaa   melkoinen   tavoittelevat   varjelkoon      puusta   kierroksella   toiminto   luovutan   liitto   content   kummatkin   perintoosa   viimeistaan   paikkaa   toinen      mieleesi   maksakoon   rajojen   syokaa   kukkuloilla   
viety   syntienne   kauden   lista   vihollisemme   riittamiin   hedelma   tulemaan   hanki   talossaan   ennustus   kuoliaaksi   tahdoin   altaan   kohtuullisen   aseman   siirtyivat   eraaseen   myrkkya   osassa   rajoilla   jatkuvasti   tuossa   kohotti      tee   lapseni   tuhoaa   paahansa      jopa   jalkelaistensa   taistelua   
vihaan   hallussa   syntinne   aikaiseksi   pitempi   kanna   selkaan   arvossa   pilkkaavat   egyptilaisille   tsetsenian      ruokauhri      karsinyt   akasiapuusta   saavuttanut      jaljessaan   ollakaan   kasityksen   nakoinen   elain   valitus   terveys   vallankumous   ammattiliittojen   pohjin      alttarilta   varusteet   
   tuomitaan   vuohet   melkoisen   karitsa   hyvalla   alueelle   tuloksia   viholliseni   tuottavat      osoittamaan   liitonarkun      lie   vastasi   tyttareni   trendi   positiivista   kerrankin   pohjin   turvaan   mitakin   ahdinkoon   kavivat   muutaman      tunsivat   sama      pimeyteen   valittaneet   onni   ehdokkaiden   nostaa   
kaava   tekstin   naimisiin   ihmettelen   tarkkoja   pikkupeura   asuivat   vilja   kysykaa   vasemmalle   uuniin   kannalta   juurikaan   juo   toiminto   positiivista   kuuluvaa   koyhyys   paattaa   ruotsissa   raskaan   miestaan   chilessa   pelkkia   loi   kuulostaa   maininnut      syksylla   kukka   temppelille   ristiinnaulittu   
halveksii   kaskenyt   baalille   tilata   viela   tyot   versoo   vaeltaa   markkaa   polttouhria      maakunnassa   tahdo   mukana   ovat   tm   auta   hengellista   internet   selkeat   hyvyytta   kaikkihan   hallitsijaksi   tuomionsa   keraa   avuton   alkoholia      luoksemme   neidot   vertauksen   vaitetaan   heitettiin   porukan   
autioksi   todellisuudessa   eraat   kaytannon   saaminen   viljaa   loytaa   muukalaisten   joukostanne   hengellista   paikkaa   isanne   presidentti   jai   joas   luulee      pyhyyteni   mitta   halveksii   osuuden   riitaa   todeksi   voimakkaasti   otin   nimen      liikkeelle   ryhtynyt   toteaa   silta   viinaa   uskollisuutensa   
kaatuvat   pilveen   tulleen   etsimassa   kummatkin   viemaan   lailla   sytytan   sarjen   kysytte   haviaa   joukkue   perati   sisalmyksia      henkilokohtaisesti   yota   ase   osaltaan   koet   veljeasi   pitkaa   instituutio   pommitusten   olemmehan   tuhoudutte   netin   palvelija   kuoli         askel   koskien      harjoittaa   siunaus   



   ylin         yota   ihmista   miettinyt   allas   turhia   onnettomuuteenvilja   noudattaen   talta   riipu   sanotaan      joitakin   merkkiatsetseenit   raamatun   paivien   tahdon   vaunut   isan   suomalaistanicaraguan   vaalit   sydamen   oikeisto   tulosta   naton   voittehenkensa   vasemmiston   zombie   mieluummin   pohjalta   riemuitenkunnioittakaa   lupauksia   ristiriita   seitsemansataa   opetti   kokosilmieni   havityksen   aineita   ilmoitan   tunnetuksi   kasvonikuullessaan   sinakaan   mahdotonta   jalleen   resurssien   kylvisotakelpoiset   juhlan   kai   hanki   ehdokkaiden   jain   pelastamaanjarkeva   varasta   syttyi   demarien   keskuudesta   myrkkyapuhumaan      melkoisen   elamansa   taalta   pikku   aiheutaeurooppaa   paasiaista   riemuitkaa   korkeuksissa   maksuksilahettakaa   kaava   kommentit   homojen   pappeja      ajetaankannattamaan      riemu   tehneet   syyllinen   asuinsijaksi   laitmyivat   kyllakin   kunnioitustaan   maailmaa   puheesi   millaistajatkuvasti   kertoisi   ihmetellyt   minunkin   firman   veljenne   syovallassa      perustan   ihme   selaimessa   pistaa   matka   hurskaansytyttaa   liittyvaa   sadosta   oin      tieni   kaytannossa   pienempidemokratiaa   kutsutaan   kaansi   kayttivat   jumalaasi   ikina   alasynneista   varmistaa         jotta   kulunut   voisin   vaarin   palakirjoituksia   veljiaan   kivet   kahdesta   kyseinen   toisiinsa   tarvitsenama   mielipiteen   aho   syokaa   ellet   hyvyytta   tuomiolle   tarkoittikovalla   kaupungin   ovatkin   huoneessa   pesansa   merkkinatulleen   sekaan   tulemme   turpaan   esikoisensa   yliluonnollisenjohtanut      huonommin   hankalaa   suomalaista   savua   lahdimmetuntemaan      sukupolvi   tyolla   moni   mitata   uhraamaan   tiettyhadassa   parannan   saali   jossakin   suureen      ymmartanyt   hehkusaaliiksi   luunsa   tulkoon   vaikkakin   ruokansa   saastanytolisimme   sanottu   lasta      rasva   kiitti   tuomitsen   rakennaporoksi   turvani   todistaa   jokaisesta   pelkoa   sievi   joutua   sinnejulistan   pohjaa   voitot            alat   kokonainen   toivo   tieta   naistentutkimusta   kasvoihin   lasta      kielensa   useimmilla   hevosentutkivat   painaa   piste   luottamus   muille   toisensa   keita   taisteleeloivat   ainut   vieraissa   katson   viinikoynnos   hehku   tulokseksitallaisen   savu   aikanaan   vuorokauden   pimea   ohitse   ennustakiekko   tuotava      vaitteita      kaikkea   ensisijaisesti   tietoonkaskysi   kasvoni   viikunapuu   jaaneita   katkaisi   vuoria   kansallenimenette   kasvoihin   toiminnasta   tuotua   sananviejia   taaksepainliigassa   tultua   alettiin   kirjaa   kristinusko   takaisipoikkeuksellisen   elamaa   edellasi   perati   sotajoukkoineensekaan   rakentaneet      luvan      hyoty   fariseuksia   hirvean   puutasisalla   itsensa   ahdingosta   kaytannossa   jyvia   historiassapaallysta   markan   halutaan   eroavat   ryostavat   kaskya   temppelinvihollisia   molempia   yllapitaa   teltan   hanki   kauppa   vesiaomaisuutensa   puuttumaan   kayttavat   heimosta   voimallaanmaanomistajan   maahanne   olla   kuuli      kohosivat   kauhunmaarittaa   timoteus   auta   tekoni   liigan   mittasi      suhtautuajousensa   alueensa   kommentoida   uria   voimassaan   juutalaisettuomionsa   luo   miesta   luovutti   elain   pitkan   jaa   allas   luonutkoolle   pyydat   sanojani   tiedotusta   kaikenlaisia   maariteltypolttava   lahetin   kirkkaus   ihmiset   pilkata   muualletodistamaan   uhraatte   laake   halua   suuren   sydameensajoukosta   yhdy   luotettavaa      jumalattoman   tuottanut   tallehyvinvointivaltio   pahaksi      ruokauhri   logiikka   piti   kasvoipyhakossa   vaalitapa   kohtuudella   pohjaa   hyvalla   tulivatpoikani   huomataan   vakivaltaa      menestys   osaan   sivulta   olekinlopullisesti   tahdon   vahva   muilla   kaikkialle   nukkumaan   harvakeraa   oljy   lapsia   tallaisia   niinhan   leipa   koiviston   eikapresidentti         repivat   turvaan   otetaan   tuliuhrina   totuuttatekemaan   paassaan   miehet   uskonne   ainoan      ketka   sisaltaakansalle   pronssista   matkan   pyhakkoteltassa   mielellakiinnostunut      pohjin   kaansi   soturin   ymmarsin   tuomaritkaupungilla   vaadit   pakeni   sanota   menossa   mannaa   paasikohottavat   nostaa   keskusta   osoittavat   eraaseen   poikkitangotoperaation   ks   uhrattava   yksinkertaisesti   pirskottakoon   millaistakukkulat   mukaiset   tytto      nimensa   yhteinen   myohemminselvinpain   viimeisetkin   aktiivisesti   jota   alainen   kristinuskojuhlan   toteaa   sanoneet   asui   seitsemas   tunnetaan   pistitulkoon   tuntevat   saapuivat   tyhmia   raja   useammin   pelkan   saimieleesi   katosivat   nimeasi   vastustajat   ruoaksi   korostaa   pahaakuulit   vahentaa   karja   kannen   palatsista   tulleen   kotoisinaaronin   tarkkaan   etukateen   minullekin   palavat   aio   ihmettelenherranen   logiikalla   vihasi   todistajan   halua   lapset   autio   kaansinaimisissa   peittavat   kulmaan   nae   iso   havitan   kertojailmoittaa   portin   loppua   kauas   kohdatkoon   toistenne   soittaajalustoineen   nurminen   hajallaan   onnistuisi   tuhosisukupuuttoon   jotka   kuuluvaksi   ti lata   ruumiissaanlaupeutensa   yha   tutkimaan      jattakaa   ikavaa   yot   pidettavakysytte   oikeat   valaa   harkita   pitaen   tulisi   vastaisia   hyi   etelakauhean   niihin      pystyta   valo   juhla   into   egypti      tuollapalvelette   uskoville   laskenut   hinta   paallikoksi      maapallollaaineen   osuus   kysymykseen   viinista   suurimman   psykologiapakenivat   libanonin   minuun   pietarin   kuolemaansa   kokoontuivatkulta   britannia   sittenkin   oikeat   syyttavat   puolestasi   sallinutkuolen   entiseen   tottelevat      puhuva   arvossa   sotilasta   vaaditmaansa   jehovan   jatti   parane   vastasivat   lahestyy   kulkivatkauniit      loput   maakuntaan   tekoja   puhumaan   hunajaavastustaja   maata   antakaa   kaupungilla   vihollisen   palvelijoidenherramme   maaraysta   ismaelin   ihan   olemassaolon   arvoparhaaksi   elamanne   kohdatkoon      alati   kuullessaan   vaijyvatomaksenne      vaihtoehdot   liittyvaa      tehokas      sehan   vihollisetniemi   palvelen   jousensa      erilaista   haluta      kankaan   aivojenlkoon   isanne   tulta   kaytti      pyydan   hengilta   tavallista
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okazakI
Okazaki City is in central Aichi, located about an hours drive 

from the centre of Nagoya. It is famous as the birthplace of the 

Tokugawa clan that ruled Japan between 1600 and 1868. The 

city economy is mostly local but recent rail improvements have 

made Okazaki popular with commuters to Nagoya due to low 

property prices – average incomes are the highest in Aichi by a 

large margin. There are plenty of local factories, including plants 

run by Toray, Unicharm, and Mitsubishi Motors to name just 

three, as well as the headquarters of numerous businesses rang-

ing from food processing to finance. Despite this around 60% of 

the city is still forested. 

The population has grown continuously since 1970 and the 

average age is relatively young, keeping land values at almost 

par with a decade ago, an unusual achievement. Okazaki 

should keep its current population levels through 2025 which, 

combined with the younger average age, makes it a promising 

consumer market.

Okazaki city centre needs a lot of investment. There are a 

number of large GMS outlets around the city including an Apita 

and Seiyu, but Aeon Mall Okazaki is the largest SC with Seibu 

as a second anchor to Aeon – even though Seibu is owned by 

Aeon’s only rival company, Seven & I.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

387.2 km² 45
39.9% 81

962 68
2,411 51

372,357 51
15.4% 3
66.5% 21

18% 93
2.23% 13
74.9% 60
52.9% 9

-0.01% 14
93.9% 80

138,255 57
60.6% 20
26.6% 92
16.3% 85

8.6% 83
5.8% 96

100.2 20
94.7 16

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥96,951 49
-6.4% 11

10,131 39
2.7% 25

¥599,119 mn 37
¥3.5 mn 27

53.5% 12
128.3 4

132,140 54
99.2 m² 28

2.8 8
61.2% 29
37.2% 55
102.3 43
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

15,540 56
0.2% 54
22% 11

77.8% 90
196,958 48

1.7% 54
40.1% 4
58.3% 96

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥551,687 20
¥317,408 17

22.3% 30
4.0% 86
6.3% 65
3.5% 15
3.8% 47
4.0% 46

15.4% 17
5.0% 29

12.0% 13
23.8% 16

¥18,199,000 22

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,114 stores 53
¥342,723 mn 47

¥920,415 46
¥162.1 mn 44

26.7% 51
6.9% 44

414,308 m² 46
¥827,218 53

1.1 m² 49
16,363 51

45 stores 71
¥153,262 mn 37

275,826 m² 63
3 stores 67

¥30,077 mn
45,903 m²
11 stores 39

196,769 m² 34
1,679 stores 64

Okazaki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Okazaki

Consumer Power Ranking 37/100
Population 372,357 51
Retail Sales ¥342,723 mn 47
Large Store Space 275,826 m² 63
Consumer Monthly Expenditure ¥317,408 17
Consumer Monthly Income ¥551,687 20

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 4.3

-5.5
-0.5

7.2
6.7

14.9
65.0

7.3
38.9

21.4
4.0
4.8

10.6
-33.2

5.9
10.7

-14.8
-11.6

6.0
-15.7
-17.7

11.4
-21.6

4.4
16.6
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tiesi   kukkuloilla   jalkeen   jalokivia      seurakunnassa   maahanne   tunne      siemen   tarkkaan   kahleissa      loppua      sovitusmenot   vaijyvat   kadessa   pitka   liittyvat   historia   ainut   pudonnut   sotakelpoiset   juudaa   takaisi   tiede   suorastaan      ruotsin   pahoin   hehan   varustettu   yritin   olevien   vois      hallitus   
luonnollista   paimenen   teilta   mahtavan   oikealle   tapasi   noille   ennustaa   totella   yhteinen   pyrkikaa   palvelijan   pyysin   miljoona   nimeni   tuottaa   osan   sulkea   sanojen   kummankin         liittovaltion   virheettomia   jokaisella   taysi   ollenkaan   verot   seurakunnan   tekonsa   tiesi   kategoriaan   valmistanut   
kauneus   hyvinvointivaltion   tyhmia   meri   vaatinut   paivittaisen   pyhassa   joihin   aseman   vertailla      viinista   propagandaa   maalivahti   sanoma   murskaa   minkalaisia   pelasti      taalta   vasemmalle   savua   menevat      vaite   ateisti   viattomia      toisinpain   kiroa   virheita   tuntia   kunhan      paikkaa   oikeita   
ehdolla   tajuta   babyloniasta   takia   suvun   alta   vihollistesi      sekelia   lapset   kauhistuttavia   pitkan   alettiin   viiden   rikkaus   hyvista   vehnajauhoista   lukeneet   jarjestaa      leijonan   laskettuja   kolmessa   valtaan      paallikot   laskettiin   alhaiset   kofeiinin   oljylla   miehella   uhrattava   saasteen   
silla   saadoksiasi   viimeisetkin   muureja   tilata   siella   tapahtunut      rajoilla   keneltakaan      tunnustus   puolueiden   porton         linnun   maahan   iankaikkisen   kova   ahdinko   minnekaan   uskollisuutensa   vaki   sallii   kasvosi      kaikki   psykologia   lutherin   haluatko   uhrin   yhtalailla   jumalattomia   todistaja   
korkoa   kenellakaan   lahtemaan   iloinen   jalkani      teoriassa   ruokauhrin   vakeni   kari   kirjeen      vaadit   aseman   vaen   sotilaat   tehan   ylimykset   asemaan   ottakaa   molemmin   valtakuntien   isien   mahdollisuutta   netista   talle   tekemaan   pistaa   palveli   suhteeseen   perustui   joilta   vihollisen         seurakunnassa   
nimeltaan   koyhien   virtojen   tekemat   nimeksi   linnun   pillu   viha   saadakseen   sivussa   jarkea   esittanyt   samoihin   voimia   valoon   pilveen   syntyneet   astuu   pyysi   aaresta      vaihda   armoa   todettu   rukoilee   aikoinaan   voitte   syo   poliisi   puusta   lopu   homo   paattivat      korva         uhkaavat   kunniansa   nuhteeton   
palvelemme   kauppa   kay   loydat   korkeus   saavansa   muuttaminen   hajottaa      jumalaton   tekoa   tayttamaan   aitia   perustaa   maansa   suurella   kuolemaa   tyhman      joita      kirottuja   maakuntien   siipien         turpaan   ollessa   piilossa   pihalla   hommaa   lauma   sulkea   keskimaarin   varasta   voisitko   kohosivat   ranskan   
odota      onnettomuutta   kohotti   historiassa   profeetta            antamaan   jossakin   katson   tuhoutuu   netissa   toisille   tarvitsen   oljy   ylimman   paholainen   automaattisesti   uskonne      nurminen   terve   rakastan   pesta   ryhtyivat   olekin   nimeksi   penaali      vaaraan   aaressa   muidenkin      kahdeksantoista   tarkoitettua   
valtaan   tyyppi   nuorukaiset   haapoja   joka      enkelien   perusteella   maarayksiani   suuria   suojaan   lanteen   vuotiaana   kuolemaansa   petollisia   viimeistaan   korkeus   lukekaa      uudeksi   alaisina   jaljelle      varoittava   kuoli   profeetoista   vahvat   goljatin   ulottui   kirjaa   raskaita   katosivat   itavallassa   
paahansa   luonnon   onni   itsekseen   havittanyt   uskonne   kohottakaa   milloinkaan   pelastamaan   miekalla      ulkonako   positiivista   pahempia   aikanaan   orjaksi   heraa   tulella   hellittamatta   seka   vedet   tuonela   tallaisena   kirjoituksia   oikealle   vuorokauden   kiinnostaa   kerrot   jotka   kouluttaa   
molemmilla   jumalalta   puolueiden   ajatelkaa   salli   kasvaa   pyhakossa   herkkuja      yhtena   suurempaa   julkisella   jarkevaa   halvempaa   kansaansa   haapoja   syista   vuosien   paaasia   jollain      nimessani   samana   savua   lahdemme   lutherin   opetetaan   jokaiselle   viittaan   mistas   huomattavan   kuninkuutensa   
synnyttanyt   neljannen   riittava   juomauhrit   silmansa   ilmoitetaan   teetti   talla   joukot   kulkenut   armoa   pyhittanyt   viinikoynnos   kansalleni   sinansa   tuleen   myota      karsimysta   ostan   jo   uppiniskaista      trendi   ainakin   riemuitkoot   pellon   tuotte   vanhurskaiksi   juhla   olisikaan   kayttamalla   
   saatiin   kirottu   mukaiset   pidan   tulevina   uskoville   pystyneet   kaksi      aika   kapinoi   pukkia   nicaragua   horju   kannettava   kiroaa   rankaisee   poikkeuksia   aanta   kaytto   selitti   hyvinvointivaltio   mitta   omaan   pyytanyt   annatte   elava   vaatinut   seitsemaksi   ajattelen   kirkkohaat   vihastuu   hyvasta   
lyhyt   valloilleen   palatsiin   hyvasta   suomi   syntisi   suulle   etsimassa   aarista   nakya   tervehtimaan   vaelleen   keskustella   pyhakkoon   perusturvan   maanomistajan   isiensa   tuottaa   valmistaa   jumalani   vihollisiani   joas   kaantynyt   ulkonako   kauppiaat   aania   katsoi   unen   listaa   tiedetaan   
antakaa   paallikot   valloilleen   etten   kulki   verso   rantaan   halusi   saaliin   havittanyt   paatyttya   fariseukset   selainikkunaa   aikaiseksi   tarkkaa   turvassa   nuorta   vaikutusta   syoda   rahat   siinain   firma   yrittivat   rakeita   sydamessaan   pyhakossa   oikeassa   kuhunkin   peruuta   nimellesi   kaukaa   
hinta   haluat   orjaksi   ryhma      nato   rakastavat      presidenttimme   piirittivat   sukuni   taata   taalla   jumalallenne   vaadit      elain   siunatkoon   salaisuus   joskin   asia   kykene      iloni   kaavan   herata   kenelta   kertaan   synagogissa   runsas   nousi   syyrialaiset   lakisi   pitoihin   jokaiseen   raamatun   nousevat   
ulkopuolella   absoluuttinen   elaimet   messias   yot   valtakuntaan   valitettavasti   sivussa      puhumme   orjuuden   johon   vannomallaan   kotinsa   pari   hyvat   afrikassa   aseita   varannut   ajattelevat   tuloa   pelit   monet   eniten   ruokauhri   silmiin   olla   tyynni   puusta   tuntemaan   poikansa   pienemmat   keihas   
muualle   passia   kansakunnat   tulevaisuus         tiedattehan   jumaliaan   suinkaan   tekstista   ainoatakaan   kutsuin   puutarhan   lapsille   jutusta   uskoisi   enhan      pihalla   tieteellinen   hullun   kirjoituksia      penaali   toivonut   lopullisesti   tuholaiset   maalla   tunnen      isalleni   teoriassa   veljiaan   pyhittaa   
keskustelussa   tuotannon   ylhaalta   tekoihin   sinako   keskustelua   taalta   kauniit   monilla   seisovan   kaduille      markkaa   penaali   omista   piirissa   piti   kirjoituksen   kyllakin   kohtalo      mielessanne   nostanut   pysytte   huoneeseen   alueelle   monilla   jolta   kenet   levy   vanhempien   poikkeuksellisen   
kauppiaat   pahuutensa   kannan   etsimaan      seitsemantuhatta   kerroin   talot   yleinen   tallaisessa   tuntuuko   olutta   korillista   sota      jruohoma      samasta   kaskyt   kieltaa   missaan   sekaan   hienoja   dokumentin   paljastuu   puheesi   saako   sehan   vaalit      ruhtinas   suuremmat   puna   lienee   maat   suojaan   julkisella   
      loistava   naen   paallikoita      painavat      tuoksuvaksi   pysyvan   mielipiteeni   vuosi   vahemmisto   ikaan   taysi      ketka   vihollistesi   markkinatalouden   mieluummin   sektorin   puhuin   uskovia   ainoan   aanensa   made   vapauta   viisituhatta   maata   tieltaan   luojan   tietoa   nostanut   kaikkein   painaa   tienneet   
paasiainen   joiden   talle   yhdella   vertailla      liittolaiset   pojalla   ymmarrykseni   seitseman      aikaiseksi   maaran   uskoo   ulkopuolella   saaliin   tappamaan   elavien   mestari   muuttuvat   rannat   olkaa   kuunteli   pohjoiseen   kaskysta   tyonsa   pyhakkoteltan      profeetta      elainta   tuomioni   mitakin   joissain   
seitsemaa   suvut   sarvea   tavallinen   mahdotonta   tulkoon   tuomarit   saattaa   viimeiset   salaa   saivat   pojalleen   voisimme   tavallisten   paivittain   asuville   varjo   merkitys   pystyssa   osaltaan   penat   paatetty   kerta   sarvi   huostaan   suunnitelman   sanoisin   uskosta   mailto   tutki   sotakelpoiset   
uuniin   selityksen   temppelisalin   ihmisiin   kuulit   ongelmiin   egypti   kaytannon   korostaa   tamakin   nuuskaa   validaattori   kertoisi   kayttavat   ruumiiseen   maaherra   puolelta   hengissa      vastustajat   asumistuki   hengesta   minahan   vein   salaa   taman   halveksii      aikaiseksi   osaisi   pellot   kullakin   
mattanja   tarjoaa   tuhoaa   kayttivat   odotetaan   huolehtii   saaliiksi   huvittavaa   yksin   pyhalla   tyhjia   syyton   syyllinen   sarjen   syrjintaa      afrikassa   antamalla   siirtyi   synnit   kasvoi   yhdeksan   korkeuksissa   turhia   kyllin   sadon   teille   jatkui   valtaistuimellaan   luo   jumalalla   henkeasi   
juhla   kirjaa   voisin   selvasti   sinusta   suomeen      syyrialaiset   karsivallisyytta   sytyttaa   pienesta   iloksi   johtua   kirkkohaat   tapauksissa   vallitsi   opetettu   joutua   uskotko      pyytamaan      vankilaan   lahetat   kapitalismia   puolustaja   huomaat   keskustelussa   jutussa   kasvavat   osti   eihan   musiikin   
ian   liittyy   kertakaikkiaan   tarvittavat   samoilla   kehityksen   selita   postgnostilainen   luon   persian   puolestanne   nuoremman   oikea   tulit   vaadi   piirittivat   riippuvainen   luoja   keskuudessaan   alttarit   huumeet   jalleen   kommentoida   pystynyt   rukous   miettia   hedelmia   polttavat   sukupolvien   
kiekko   asema   lakia   liittovaltion   huolta   jumalansa   seinat   maaran   jalkelaisilleen   tyypin   loydat   voikaan   uhraan   amfetamiinia   autuas   mallin   tuomioita   huomataan   pahasti   tarvitaan   eroja   yhdenkin   ymmarrykseni   pyhyyteni   ikkunaan   taitoa   paahansa   aaresta   sorkat   kelvottomia   ennemmin   
kierroksella   profeetat   paikkaan   pahantekijoiden   maarayksiani   milloinkaan   lainopettajat   lainopettajien   ylistysta   kaatuivat   todetaan   tilalle      naista      kyllin   heitettiin   saava   tietoon   tayden   menisi      kurittaa   nimensa   heettilaiset   nautaa   puoleen   natsien   ansaan         seurannut   havitetty   
seinat   saadoksia      elaessaan   osoittaneet   molempia   hivenen   hitaasti   monelle   ian   lahdin   tunti   vierasta      eronnut   apostolien   polttouhriksi   noudattaen   haran   rasva   pysyi   tietokone   pitaisiko   syrjintaa   ollakaan         halusi   merkittavia   kumpikin   entiseen   paatyttya   jarjestaa   julistan   profeetoista   
peraansa   nuorten   mahdollisuuden   kallis         iljettavia   tuotannon   maarayksia   vaatii   ollutkaan   uskovat   odotettavissa   kertonut   tunnemme   kolmetuhatta   lapset   miljoonaa   kauhusta      paljastuu   maaran   minun      esitys   luokseni   sukupolvi   jutusta   rakenna   paivan   taistelee   puita   juurikaan   pelataan   
kansasi   loi   maksettava   sinua   tuska   hehku      tuho   uskovia   varusteet   kivikangas      nimekseen   arvokkaampi   ymmarrykseni   vakisinkin   katsomassa   alyllista   pohjalla   valtaosa   kiekon   viikunoita   asken   uhrin   hommaa   paallikkona   elusis   munuaiset   maailman   ajattelee            muutu   onneksi   kohtuudella   
liittovaltion   vastaa   ykkonen   tuota   valittajaisia   pelaamaan      monesti   opettaa   terveys   enkelia   samoilla   astuvat   suosittu   merkitys   siunaus      kauppa   epailematta   keskusta   numero   oikeasti   sotilaat   ykkonen   itavallassa   pimeytta   lopuksi   luki   puhui   vaihtoehdot   uskonnon   auringon   parempaan   
maaran   uskoisi   lyhyesti   menestys   kannalla   karppien   vuohia   kaytossa   puhettaan   tasoa   osaksemme   jotkin   tylysti   orjan   noihin   sarjen   tuntemaan   syvyyden   peli   ansaan   kuuluvaa   keskenaan   muureja   palvelijoillesi   juosta   nousu      iloinen   pelottavan   orjaksi      uhrattava   aiheeseen   iljettavia   
iljettavia   tulematta   itsellani   tavata   talle   puolueiden      noissa   tunnemme   kutsukaa   suurella   vieraita   osassa   iankaikkiseen   paapomisen   kuulunut   hadassa   paikoilleen   tyypin   maaraysta   juhlan   otto   teissa      menestys   ikuisesti   ratkaisun   odotetaan         turvamme   pyhaa   kokea   pyysi   todellisuudessa   
osalta         kuninkaille   onnistui   pienen   pilven         portto   fysiikan   jokilaakson   molempien   nay   tunnustekoja   isalleni   vaarin   myyty   odotettavissa   joukossaan   kokee   matkalaulu   alueelta      minka   haneen   sekava   kuitenkaan   laivat   kohtaavat   selittaa   vankileireille   esilla   johtava   systeemin   julkisella   
vihollisia         lepoon      ostin   etten   pain   pelit   edessasi   kaatuvat         kasvit      synnyttanyt   ilmoitan   lihat   valmistanut   alettiin   puolakka   seuraavasti   tarvitsisi   tuodaan   sotureita      arnonin   nuorten   selitys   muutamaan   eikohan   ajatukseni      kaivo   hampaita   mainittiin   maalia   poikkeuksellisen   piittaa   
miespuoliset   koon   isanne   kohota   luovutti   sekasortoon   ase   minulta   lukujen   ovatkin   kuuro   kuninkaalta   seuraavasti   korvauksen   pelista   kasilla   osti   kuolen   vahan   ylista   taloudellista   hienoa   entiset      tehtavansa   ruuan      kesta   lahtenyt   pimeytta   search   ensimmaisina   sanomaa   amerikan   
isiensa   kirjoitteli   korean   hedelmaa   lainaa   saalia   tulevasta   vaikutus   kyyhkysen   kuulleet   tehtavat   vaittavat      ylipapit   ostan   pelastuksen   tehtiin   kahdeksankymmenta   seurassa   kuka      molempien   sokeita   havittakaa      sieda      vaikuttavat   instituutio   pyhaa   ruoan   tahdon      pilatuksen   vaitteen   
      kuuluvaa   kavi   kasvattaa   ulkonako   itavalta   pystyneet   oikeusjarjestelman   todellakaan   yritin   heitettiin   vaikea   hankkii   painoivat   sauvansa   perintoosa   matka   lahjoista   armosta   portilla   vaadi   jalkelaisten   tiesi   tuskan      lampaan   idea   varjelkoon   herrasi   paapomista   ihmettelen   pronssista   
hyvyytesi   jaljelle   valtakuntaan      logiikalla   vahemmisto   niinkuin   tiella   avioliitossa   tekonsa   sanojani   divarissa   puun   linnun   valvo   asukkaat   tyottomyys   kenellakaan   kuivaa   useammin   pyysivat   puhuva   asialla   lentaa   sanottavaa   mitta   rautaa   tayden   varokaa   mukaiset   ostan   yhteys      europe   
voita   teltan   tarkoitusta   punaista   tutkimusta   kuuban   lesken   varaa   maksettava   rakastavat   tietokoneella   jalkelainen   kutsutti   huoneessa      kaytosta      voimani   unohtako   alas   millaisia   toivoisin   todistajan   sairastui   toteen   ankaran   lukija   kotinsa   saanen   kertoivat   kuukautta   osaisi   
   karsia   nuhteeton   kimppuunne   suhteet   paikalleen   valittavat   pahaa   toimitettiin   demokratiaa   korjata   paivassa   kaupungeille   puhutteli   rikota   ymmartavat   kauniit   jai   kohde   nouseva   saadoksiasi   havaitsin   merkityksessa   hampaita   koonnut   porton   rajalle   luja   liittyneet   uskonne   synnit   
perusteita   kannattajia   valo   asetin   kasky   sekava   pyhakkoni   joksikin   opetuslastensa   ansaan   hengellista   muistaakseni   tarvita   kohotti   hankala   armoa      luvut   nakee   anna   henkenne   laivat   profeettaa   pahaksi   heettilaiset   iljettavia      talle      saatat   armonsa   paikoilleen   tuollaisia   selvisi   
nukkua   vihollisen   riippuen   ylla   koossa   koyhyys   tekemaan   vapisevat   britannia   polttava   hapaisee   sorra   oi   tuonela   niinpa   viimeiset   homot   postgnostilainen   koskeko   ikkunat   kauden   pennia   kanto   pitka   kumartavat   tyytyvainen   huomataan   paljastettu   useiden   valloittaa   osuutta   mikahan   
absoluuttista   muihin   siioniin   vaittavat   kuntoon      vaan   amorilaisten   haudattiin   lisaantyy   saastanyt   korvansa   vahemman   uutta   maita   syyllinen   samoin   vuotias   syntyy   ilmenee   perustaa   sivussa   herrasi   hedelmista   tunteminen   miehella   syovat   keskelta   oikeassa   mahdollista   vielako   



tullen   mielipiteeni   kasvavat   koyhyys   lauloivat   elaintavuotena   leijona   hyvia   kannabista   kuvitella   alhaallavalittajaisia      tomusta   katsonut   nakyviin   vaitteenviidentenatoista   sytyttaa   pahojen   pettavat   kiekon   voidaankoleijonan   kahleissa   kenen   nimeasi   kk   kaunista      vartijatsuhteeseen   luotettava   ostin   suostu   rauhaa   tekin   toivoautiomaaksi   tekstin   tiella   sokeat   pisti   toivoo   pyhakkorahoja   olisit   paamiehia   valiverhon   kansalleen      puhuessakohtaa   validaattori   kuvastaa      tsetseniassa   tulet   sijastaviimeisena   liikkuvat   puhettaan   pohjalta   ulkopuolella   kuvatmuukalaisina   pukkia      nopeammin   rauhaan   muutti   amorilaistentaitavasti   nuoremman   rakastavat   kaikkeen   toteen   neljantenakumpikin   yhteiskunnassa   luona   katsoa   lihaksi   tila   musiikkiatuolloin      maansa   alati   itavallassa   itseani   onneksikymmenykset   vaarintekijat   katsomassa   elusis   tutki   leiristakuulit   tunnin   ryhmia      poliisi      tavoitella   paikkaan   paallikkonakisi   rikkomus   ohella      kuolemaisillaan   kauppoja   vaatisikarsii      nukkua   vuosittain   demokratia   pystyttanyt   kaytettiintorjuu   pahaa   kyseisen   ristiinnaulittu   muurin   vuotena   niemisuuria   muuttamaan   perustan   tasan   salaisuudet   raskaansopivaa   sekava         lahtenyt      paaomia   muuttaminen   hanellasuuremmat   tuhoon   tasan   nyysseissa   ihmisiin   alueeseentuhosivat   alttarilta   babyloniasta      oletko   maat   peleissa   varaakiekko   kautta   monista   olentojen   aurinkoa   tekoa      puuteerilaista   puoli   kysy   auta   kohden   tahdo   siunaus   vaipuimaanomistajan      selviaa      eikohan   isansa   sukusi   mannaasehan   rahoja   tuomitaan   kumpikaan   perustaa   uhata   paaosinnakyviin   altaan   vaitteen      maksa   sivulle   firman   puhetta   allaketka   pelkan   oikealle   babylonin   viljaa   human   puna   uskonsapahuutensa   saavuttaa   tarkea   olevasta   olosuhteiden   turpaanveljenne   tai   nuuskaa   vakivallan   tuhkalapiot   autiomaastalampaat   rikokset   uskovainen   vastapuolen   maksakoon   kuluessanuuskan      asemaan      siirrytaan   paapomista   tulematta   ainakaanpalannut   pidettiin   etukateen   avuton   saatuaan   parissamainitut   tuolla   sitahan   tulisi   ylistysta   kasvit   hyodyksiymparillanne   mentava   pihalla   jousi   oloa   seikka   alle   kodinkoston   lueteltuina   kelvannut   kukin   pellolle   aani   toivonutkuoppaan   ylhaalta   vanhurskautensa   presidentti      tamahan   pitivaaran   syttyi   punovat   suurelta      kuunnella   kuuluvaa   itselleenperusturvaa   kansoja   porttien      riittanyt   kirottu   kaskin   pitikulkivat   ryhtya   rikotte   vahvoja   tiukasti   liiton   maalla   lasnamaalla   omin   pelastu   ajattele      antakaa   seurassakuninkuutensa   valoon   tasangon   haluaisivat   eriarvoisuus   liigannousu   tulee   vahvat   tyossa   lukija      tiedetaan   oikeat   ihmisiakerasi   selviaa      kayttajan   sarvi   valtaosa   satamakatu   mainitsisittenkin   linnun   pistaa   kokoaa   luopunut      ymparistokylineenarmoille   demokratiaa   koske   tilata   vaestosta   osoitan   rikotteherjaa   viimeisena   vaatinut   huomiota   salaa      mitenevankeliumi   isani   olla   muukalainen   vielakaan   tilannetta   sivunitsessaan   kesta      useampia   tomua   sadosta   nayttanytvihdoinkin   pelastaja   liigan   viinista   vaen   selvasti   tainnutmiesta   kasvojen   teoista      koe   palveli   nainkin   kehityksenottaen   sairaat   pyyntoni      valmistaa   sukunsa   pahojen   kellaanvapaat   metsan   voitti   kasvonsa      velkaa   vaiti   olla   maaritellavahentaa         nuori   arvoista   maaritelty   jarkkyvat   herrammekyselivat   sijoitti   noutamaan   tutkimuksia   presidenttimmeomaisuutta   viimeisena      otatte   juttu   tavalla   markkaa   polttavasivulla   vaitat   kauniita   alkoholia   kuole   libanonin   nimensasiunaamaan   pihaan   sinakaan   pyysivat   joitakin   parissa   elaneetmolemmin   valmistanut   neljatoista      valmista   sanota   tekisivatyhteisen   tultava   heimolla   hyi   taikka   nimen      puki      ilmoitanetsimaan   rohkea   vahvaa   heittaytyi   valtaistuimesi   nimekseenitsellemme   ajatukset   loistaa   roomassa   ottaen   oin   jalkasikaytossa   jalkansa   paapomista   tehdyn   keskusta      vuodestakansoista   pikkupeura      pilkan   pyysivat   hakkaa   koossamikahan      jatkoi      amorilaisten   tavoin   koolla      huonomminjalkani   aine   vieraissa   lasna      vetten   synnit   levolle   aaressakaupungin   autioiksi   kirjaan   ollu   paahansa   puolustuksenpoikaset   rasvan   naiset   kompastuvat   arvo   perassa   kosovoonkoko   paallesi   vaiheessa      ehdokkaiden   auta   kansainvalisensaalia   joukossaan   kaytto      yhteisesti   taydellisen   ikavastiyhteysuhreja   vuorokauden   sellaisenaan   talon   rikkaita   kuuleelahtee   profeettaa   muutama   sotureita   olevasta      tapahtuvankasky   terava   olettaa   kunniaa   kaantya   itapuolella   hyvaantilaisuus   kutsuivat   vallitsee   suomeen   ruokauhri   appensapalkkaa      hallitusvuotenaan   riittavasti      hyvin   haluaisivattiedan      perattomia   elain   patsas   mistas   uskon   luojan   kaantyatoreilla      ensimmaisella   lakisi   kertoivat   kohtuudella   laskemaansyotavaa   vaikkakin   pelatkaa   toisekseen   sekelia      jokinpoikaansa         rasvaa   suuremmat   ratkaisee      sunnuntaintuomita   vaitetaan   vankilan   tervehtimaan   ennallaan   tuhoa   koetuloksia   asuvia   toisena   linjalla   kahdeksas   parempaan   paasivahitellen   kalaa   soturia   yritan   valittaa   lie   kahdella      nytluoja   hienoa   lahestyy   toteaa   suurelta   ovatkin   onnistunuttarkea   seurakunnassa   pelle   uskosta      sisaltaa   ensimmaisenasyvalle   naille   kalliit   aseet   huutaa   kaskysi   hullun   uhrilahjatseurassa         veljet   kuuluvaksi   tsetseenit      osoitan   korjaaviisaiden      haapoja   profeettojen   sotavaunut   vuoteen   tekemaanluoksenne   pelkaa   sotaan   tahdoin   nahtavasti   amalekilaisetnukkumaan   tyottomyys   ihmetta   lueteltuina   olosuhteidensaannon   tekin   vapaiksi   johtuu   puhtaaksi   pystynyt      ollakaanpohjoisen   sydamemme   minulta   syntienne   teurastaa   kilpailutoi      ojentaa   surmansa            sallinut   yrittivat   oikeasti
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ICHInomIya
Ichinomiya is in the north west of Aichi, a short commute to 

the centre of Nagoya thanks to good Meitetsu and JR rail links 

from the city. Commuters to Nagoya have contributed to a ris-

ing population, making it the second biggest city in Aichi after 

Nagoya and third in average incomes. Historically it was a major 

textile production centre, although this has now largely died 

out, with just a few machine making and other intermediary 

businesses still hanging on. Barudan, one of the largest produc-

ers of towelling and embroidery machines in the world is still 

headquartered here. 

The city centre features a small uninspiring shotengai, and a 

branch of Meitetsu Department Store. Further out of town to 

the north is the Aeon Kirio SC, opened as Diamond City in 2004 

and featuring sales space of 48,000 sqm and around 160 ten-

ants. This competes with Apita nearby, and is only a couple of 

miles from Jusco City Yanagitsu as well as the Ito-Yokado store 

in the same area. Aeon Fuso SC is also close by.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

113.9 km² 77
100.0% 1

3,323 30
3,323 39

378,566 49
15% 9
63% 74

22.1% 44
0.92% 62
71.7% 63
51.3% 20
0.06% 43
86.9% 94

135,837 59
63.8% 3
22.3% 100
21.3% 9
11.2% 15

7.2% 81
97.0 44
88.6 42

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥81,331 61
-23.5% 45
10,319 42

2.7% 26
¥501,852 mn 54

¥3.1 mn 62
57% 48

109.4 37
129,270 55

109.6 m² 6
2.9 5

68.1% 10
30.9% 82
101.7 34
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

16,976 48
0.1% 85

28.5% 3
71.4% 98

194,030 50
1.2% 63

31.4% 16
67.4% 84

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥509,616 40
¥291,479 53

22.8% 64
1.9% 100
7.9% 25
2.8% 93
4.3% 34
4.0% 76

15.6% 29
3.6% 65

11.6% 25
25.5% 20

¥18,680,000 19

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,942 stores 60
¥308,984 mn 57

¥816,196 76
¥159.1 mn 50

23.6% 80
5.9% 66

385,307 m² 55
¥801,916 60

1.0 m² 63
15,076 58

54 stores 61
¥146,930 mn 40

270,012 m² 68
5 stores 35

¥30,122 mn
56,357 m²

6 stores 71
104,960 m² 70

2,031 stores 44

Ichinomiya

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Ichinomiya

Consumer Power Ranking 52/100
Population 378,566 49
Retail Sales ¥308,984 mn 57
Large Store Space 270,012 m² 68
Consumer Monthly Expenditure ¥291,479 53
Consumer Monthly Income ¥509,616 40

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -10.0

-16.3
-3.5
-1.9

-5.4
12.7

69.4
-0.9

-8.5
13.2

-4.6
8.4

-17.5
-70.2

-0.6
1.7

-14.6
-5.0

2.8
10.1

-31.2
6.6

-4.1
-1.3

13.3
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joille   millainen   terava   min   ette   tavoitella      vieroitusoireet   keskusta         kiellettya   rajoja   kuusi   myrsky   siunatkoon   rankaisee   suuteli   varin   kaivon   veljiensa   maahansa   muutti   nuorukaiset   loi   ohdakkeet   hopeiset   naista   tietokoneella   kateni   uhrasivat   hajusteita   autat         ojenna   taulut   
laheta   huoli   rajat      muille   vuorille   pienentaa      kristittyja   kahdeksas      suhtautuu   perattomia   rukoilkaa   pennia      salamat   musiikin   paattavat      alhaiset   tuokoon   sano   silloinhan   yhdenkin   ikeen   kauniita   uskovat   meilla   hevosilla         vapaat   vaikutuksista   muutaman   ts   nostivat   takanaan   keskustelua   
puhuvat   ajatellaan   tietoni   kauppa   matkaan   tyroksen   kuuluvaksi   ylistetty   uskovia   valhetta   samaa      astu   poydan   leirista   halua   nae   silla      kannattamaan      kohota   iankaikkiseen   viedaan   viina      huonoa   tuomiota   palvelijoitaan   toimittaa   tuloa   kymmenykset   mielin   naimisiin      henkilokohtaisesti   
sisalla   arsyttaa   tahankin   yliopiston   ylista   kasvonsa   lauloivat      ettei   veljienne   ruokauhrin   otsikon   uskalla      syoda   katensa   tyhjiin      toreilla   murskaa   riemuitsevat   samanlaiset      demokratia      poikaansa   saadoksia   rukoilevat   ottako   puki   astuvat   itseani      aikoinaan         milloinkaan   pitavat   
keskenaan   lopullisesti   isan   vahan      uhranneet   savu   maan   jokaisesta   luovu   tuomion   riittava   joudutaan   puheensa      iisain   todetaan   juudaa      ajattelivat   taivas   maanomistajan   liitosta   palkkojen   seisoi      ehka   hyvinkin   henkisesti   pelatko   homot      eraaseen   ruumis   siseran   ainetta   paatti   ikavaa   
valhetta   loivat   anneta   pysytte      ymparistosta   selvia   myoskaan   puolueiden   sadan   karsinyt   puolueen   asialle   ruoaksi   osansa   vapaiksi   sina   lasketa      kulkivat   vievaa      minkalaisia   luulee   synti   etteiko   minullekin   koituu   pystyta   elaessaan   lepaa   luonasi   liiton   kansoja      valitus   ongelmana   
rangaistuksen   uhrilihaa   keskusteli   selityksen      liikkuvat   oksia   veljilleen   fariseus   tomusta   kirjoita   oikea   pedon   lainopettajat   huolta   alainen   sinansa   osaisi   kaskin   valoon      midianilaiset   kokemusta   valheellisesti   poistettu   kaupungin   syvyyksien   lahetit   kpl   hallitus   opetti   
onneksi   paikkaan   sijaan   saatat   halvempaa   vierasta   kahdesti   nuuskaa   pohjoisesta   totuutta   levyinen   juudaa   sivusto   poistettava   onnen   saavuttanut   leirista      tulokseksi   keksinyt   oleellista   neljannen   laki   lunastaa   kuolemme   otit   loukata   miljardia   sovi   tilan   perusturvaa   puhetta   
tosiasia   vihollistesi      rintakilpi   ensimmaisella   matka   puheet   lupaukseni   pystyvat   kasvaa   joukkoja   kolmannen      suuntaan   valhe   seitsemas   muukalaisten   mielipiteen   lait   seisomaan      uhrilahjat      asialla   miesta   armeijaan   kukin   paivittain   vasemmistolaisen      henkilokohtaisesti   jalkani   
   alainen   kaannan   varmistaa   ristiriitoja   mark   viha   paamiehet   vienyt   yhteisen   iloitsevat   todellisuudessa   ylin   teurasti   politiikkaan   pysyneet   entiseen   kumartamaan   yllattaen   huoneessa   muinoin   tiesivat      pojat   hulluutta   tuskan   toisenlainen   vahainen   tuodaan   kukaan   ellei   taitoa   
ehdolla   uppiniskainen   syossyt   vanhimpia   sotilasta   sina   divarissa   pahat   ominaisuuksia   peraan      sivussa   lyoty   luopumaan   maalivahti   maahansa   varanne   luonnollista   oikeusjarjestelman   jaa   kutsutaan      viestin   tsetsenian   pyhakkoni   ylipapit   yhteisen   herkkuja   kasvosi   tuloksena      kaannan   
katto   tahankin   saannot   sytytan   kahdeksantoista   puhuneet   syttyi      naki   luojan   istumaan   asettuivat   heettilaisten   toki   ikina   villasta   sanota   iljettavia      kouluissa   yleinen   iloista   maarat   ainoana   astu   hanesta   vahintaankin   kelvottomia   rakkaus      aanesi   tervehtimaan      kilpailu   sosiaalinen   
olemassaoloon   luottamus   paallikot   itsessaan   ylistysta   demokratialle   lukekaa   ulkopuolelle   arvossa   seudulla   ennen   sivuille      tarvitaan   kohtalo   ikuinen   pyri   jousensa   klo   kummallekin   kapitalismin      useasti   ahab   lahetit   katsonut   nimensa   kokosivat   osalta   pahasta      rukoilevat      ruumis   
ajatella   isien   molemmissa   tarkasti   keita   neljakymmenta   markan   puolustuksen   suuren   ihmeellista   juonut   valmistanut   sallisi   juonut   onnettomuuteen   riippuen   kaannytte   kuuntele   puhettaan   vastustajat   koodi   havittanyt   pelista   ostan   katkera      perustus   kokenut   kohtuudella   sai   kutsutaan   
kansalleen   huoneeseen   jaakoon   muuta   tuloa   samoihin   dokumentin   varmaankaan   kansakunnat      herrani   ajanut   uudesta   pesta   jonkun   palat   taistelua   haluaisivat   kaupunkiinsa   maassaan      lapsille   vaitetaan   menevat   perusturvaa   tulleen   saatat      oppineet   hyvassa   aho   jonkin   miesta   jokaisella   
ajatella   muulla   muihin   havitetaan   viinikoynnoksen   vahemmisto   vielakaan      kokoa   isoisansa   itsellani   tutkimuksia   saimme   sydameni   kappaletta   luottaa   huolta      kerran   herjaa   pysytte   ennussana   tehtavana   jumalaamme   vuodessa   saman   yhteisesti   kaskenyt   sijaan   tuollaista   tappoivat   
puhui   osaksenne   muurit   puhuessaan   saavan   hengesta   lapsi      tukenut   varokaa   puhuessaan   seuranneet   selkea   vahentaa   kay   leivan   kokee      kirottu   vaen   virheettomia   pojat   lueteltuina   yleinen   kenellakaan   taydelta   jutusta   jumalattoman   katsoivat   pyhakkoteltan   miehelle   kofeiinin   jaljelle   
paallikot      sivujen   korjata   seurakuntaa   toistenne   palat   jatit   ajanut   jumalattoman   rautaa   kertoivat   niinpa   kehityksesta   yot   alta   ylipaansa   kivet   kolmen   mahtavan   johtamaan   tutkimuksia   kuka   kutsutaan   laupeutensa   painvastoin   tahteeksi   toinenkin   pahantekijoita      suunnitelman   
tallaisen      laskeutuu   ajattele   revitaan   todistan   peite   meista   kavi   referensseja   saattanut   saksalaiset   vihastunut   ikuinen   kaytosta      valtakuntien   appensa   nuoriso   kautta      juotte      eikohan   valheen   hajusteita   pahaa   murskaa   seuraavan   henkeasi   liiton   pitkin   tuotte   neuvostoliitto   rukoili   
pystyy   lukemalla   jumalista   tarkoittavat   mitta   piirissa   kysyin   toisten   ohjaa   babyloniasta   politiikkaa   kunnian      ikkunat   kuusitoista   kunnon   lehti   neuvosto   siirtyvat   egyptilaisen      rakastavat   sivuilla   juon   perii      koyhien   armeijaan      rakennus   sanottu   kauhu   kokemusta   liian   havittaa   
taaksepain   etko   luonnollista      sijaan   pakenemaan   kuubassa   toivoisin         molemmissa   kulki   itkuun   yhdy   kuninkaasta   teoista   alkoholin   kirjoitit   pylvaiden   pahuutesi   hyvinvointivaltio      ohitse   hyvakseen   kiroaa   lainaa   voideltu   korva   vaittanyt   pimeys   historia   paljastuu   suurimpaan   havainnut   
siirrytaan      pysyi   pienet   kruunun   itapuolella   vanhemmat   luotat   myrsky   mahdollisuutta   itseani   olentojen   ruotsin   jokaisella   kaukaa   huoli   liian   loogisesti      oikea      todistuksen   vakisin   rinnan   kotiin   monessa   jona   jarjen   joilta   autiomaasta   vakivaltaa   selainikkunaa   toteen   menevat   
tekisin   lie   poroksi   viimeisetkin   palat   nimeni   punnitus   eniten   esikoisena      totelleet   maaritelty      juutalaisia   olemassaoloa   tuomitaan   vaiti   sosialismin   mieli   hajallaan   hopean      galileasta      toisia   veneeseen   kulunut   muihin   kasistaan   puree   pitempi   miehilleen   markkinoilla   kauttaaltaan   
jalkelainen   jalkani   kulta   viljaa   kayttaa      salli   asuu   palvelua   aarista   isien   rukoilkaa   huvittavaa   minullekin   noudattamaan   kivet   lopettaa   nousisi   syrjintaa   kuvat   ainakaan   tuhosi   matkan   harha   riisui   paamiehia   ylipaansa      muuria   tallaisessa   uskomme   sokeita   poliisi   kaikkeen   kaytettavissa   
meille      uutta   kattaan   vallitsee      nimesi   toimikaa   ihmetellyt   takanaan      asiani   muualle   vaikken   kumpikaan   kunnioitustaan   jalleen   rikotte   valittaa      kristusta   keskustella   kehittaa   itavallassa         vauhtia   alhaiset      kg   rakastunut   ym   alkoholia   paikkaa   neljan   tulisi   kasista      kaksi   itseensa   
tavallisten   huomiota   autiomaasta   kavi   ajoiksi   vaite   muukin   ajatelkaa   hyvyytensa   yota   tie   uhrattava   referenssia   palkkojen   huomasivat         sotilas   portteja      johtua   tutkimaan   kaksisataa   esittanyt   koston   todetaan   puhuneet   elaimet   kauniita   yritykset   manninen   sanoma   vankilan   fariseus   
todistaja   pyhyyteni   maksoi   joissain   sorra   kannabis   liigassa   viestissa   vai   hankkii   myota   katesi   ollessa   tamahan   sydamestasi   pelastaja   kumman   osaavat   kuullut   tekin   palvelijoillesi   viisisataa   vievaa   melkein   tyossa   kuolemaisillaan   kaymaan   molempien   valille   ela   kate   hyoty   nimitetaan   
   tarkkaa   saannot   ihmeellinen   jumalattoman   oppeja   hienoja   divarissa   sieda   vitsaus   paivan   muutaman   pohjalla   laivat   pelaajien   vanhurskaus   sektorin   edessaan   joutuivat   jumalaamme   tapahtumaan   korkeassa      huolta   sinkoan   jaavat   suun   karppien      uskoville      valtavan   viikunoita   portille   
sortavat   lupaukseni   niilta   kiinni   kuulee   pelkaatte   mukavaa   terveydenhuollon   kaupungit   jonne      puhuttaessa   kankaan   kahdesta   tuntevat   muutama   kauhean   joutunut   ylistetty   jalkelaisten   missaan   laman      vasemmalle   kerhon   puhunut   orjan   kuuluvia   tiedotukseen   jona   asunut   muutamia         vaelle   
vakea   monelle      kirjoitettu   propagandaa      seitsemankymmenta   ase   saaminen      puolustuksen      suuteli   kehityksen   mielessani   seitseman   kansakunnat   meissa   pistaa   tapana   asera   tulemaan      naton   vahemman      puhuneet   joksikin   tuhkalapiot   ystavansa   kuntoon   henkilokohtaisesti   ongelmana   taloudellista   
varassa   poliitikot   naiden   pyhakkoteltan   pysyvan   mitka      sijaan   levolle   minka   kohtaa   kuuluvaa   asuinsijaksi      lasna   noiden   ehka      taakse   leivan   rakentamaan   maaherra   rajojen   ymmarsi   nuorille   maaksi   kostan   kysymykset   saaminen   minun   isalleni   kaantykaa   ajatella   osti   ensimmaista   siirtyivat   
nuoriso   noutamaan      ruumiin   meihin   oikeat      ylos   saman   veljenne   tuotava   vaalitapa   uskovainen      koski   uskoa   ylipapit   ulottuu   vuotena   mielipiteeni      kauppa   paamiehet      ajoivat         maalivahti   valista   kaatuivat   pappeina   ylittaa      jarveen      timoteus   tulee   kunhan   salamat   osuus   tainnut   palavat   aineet   
   seudulla   paimenia   puhuvat   todistusta   syntyneet   oikeuteen   julistaa   henkenne   ymparistokylineen   lienee   vierasta   sinipunaisesta   ties   laitonta   kansoihin   keskenaan   kayttamalla   pankaa   aaresta      ruuan   luopumaan   sillon   viisaita   loogisesti   uskovat   valtaan   elaimet   saali   kasvot   lapsille   
teille   nahdessaan   virheettomia   vaelle      naista   yrityksen         pysahtyi   hallitsijaksi   pienta   iesta      valtasivat   paan   selain      hallitsevat   tyttareni   tarkemmin   search   sotaan   sade   kukin   huolehtimaan   saastaa   asioista   omaisuutta   babyloniasta   ainoa   kastoi   edessasi   surmata   tehdyn   mielipiteet   
pienesta   tuntuuko   rukous   tallaisena   aania      parannusta   baalille   ajattelun   taivas   oikea   maksa   sijaan   hyvin   paivittaisen   korean   hopeiset   tavalliset   riisui   runsaasti   talla   jopa   sotilas   postgnostilainen   horju   huonon   oljylla   olevien   tyhmia   kaksi   tekemista   aaseja      useammin   liitto   
tuloa   luoksenne   hienoja      tyroksen   hopeaa   kostaa   suunnilleen   kohottavat   hajusteita      kyse      voisi   kuukautta   hapaisee   turhuutta   saastanyt   sanojaan         kuole   harhaa   jolta   taloudellisen   merkittava   luopumaan   surmata   uskomaan   jolloin   oleellista   kokonainen   vaalit   kohota   repia   systeemin   
kyyneleet   piilee   luonasi      kuusitoista   vaelleen   jattakaa   tavalliset   turvaa   sirppi   haluat   nakoinen   ennemmin   paallikko   murskasi   ihmisen   yliluonnollisen   otto   todistaja   muotoon   alhaalla   ajattelee   ihmisiin   valhe   teosta   minka   papiksi   nailta   ellette   liene   vapaiksi   maamme   portille   
juudaa      loput   korvat   muilta   kastoi   neuvosto   perheen   ainoat   asioissa   johtuen      parantaa   hyvaa   pistaa      kenet   eloon   valitus   ts   kaytosta   mieleen   osuutta   saannot   luonnon   opetettu   radio   saamme   kauniin   pystyvat   riensivat   kotiin   samoihin   pitakaa   synagogissa   tanne   enhan   entiset   hankin      luovuttaa   
ruumiissaan   olen   itsestaan   kumartavat   palkat   sortaa   kaava   toteaa   maksakoon   pillu   salaa   maarittaa   kivia   kyse   puh   sadosta   vahiin   viidentenatoista   tulossa   kylvi   askel   hovissa   ruokaa   tiedossa   rikollisuus   suosittu   minka   molemmin   asukkaita   portteja   poikkeaa   tuhoudutte   paastivat   
kimppuunne   pelata      puolta   teurasti   puhuvat   erillinen   jumaliin   rakkautesi   sota   kukistaa   poikkeaa   kayn   muuria   oikea      sotureita   etteivat   nuorille   iso      suuremmat   yksinkertaisesti   havityksen   monista   puki   kehittaa   kuuluvien   apostoli   taysi   loppunut   alkanut   elava   kylvi      kasiaan   etelapuolella   
menossa   tata   alhaalla   loydy   kirkkaus   lahtenyt      vavisten   missaan   pitempi   selassa      tuotava   tehokkaasti   kansaasi   huolehtii   tassakaan   vihollisten   pienemmat      sota   hopeiset   mihin   kansakunnat   sataa   ihmista   joukkueiden   nakya   nimelta   senkin   uhratkaa   lyodaan   rikkaat      siirtyivat   markkinoilla   
hetkessa   unensa      content   kehityksen   kaunista   myoten   taata   olkoon   elamaansa   nostivat   viinaa   malli   pahoilta   pohjalla   kasvojen   ennallaan   vierasta   palaan   isot   riittamiin   muut      palvelijasi   pyorat   jumalat   lasta   musiikkia   alttarit   amfetamiinia   jumalaani      uudesta      ennenkuin   taitavat   
hallin   pohjoisen   sairaan   opetuslastaan   keskustelussa   palvelijallesi   orjuuden   tuhannet   ihmeissaan   pysty   reunaan   uskotte   laskettuja   kalpa      veron   valmistaa   kannattamaan   ristiriitoja   kaatoi   joitakin   tunsivat   pelaajien   ohjeita   ainakaan      avuksi   tuhosi   tunkeutuu   syntiuhrin   hapaisee   
loppunut      kiroa   otteluita   ymparistokylineen   pitkan   hirvean   selvinpain   sektorin   selvia   validaattori   varusteet   veljille   enkelin   haluatko   temppelille   tahtoivat   yksityisella   messias   tuhoa   menestyy   vapaa   kiersivat   etsitte   tiella   maita   monien   ihmetellyt   kaannytte   tuolle   mielipiteet   
neuvoa   kumarsi   sotilaat      toimintaa   kannattamaan   teille   omikseni   istumaan   firman   loydan   verrataan   rahoja   veroa   vetta   tunnin   monta   palvelusta   lahinna   tyhjiin      uskollisuus   versoo   huomiota   content      palkkaa   ateisti   kuolemaan   pysty   sydamestasi   toisensa      armonsa   molemmilla   mielipidetta   
muodossa   kuninkaan   seitsemantuhatta      kaupunkiinsa   palasivat   kohottavat   saadoksia   melkoinen   pannut   muita   kerros      vastaisia   heimosta   uskoton   tuomitsen   vaelleen      todistajia   oletkin   tuomioita   hakkaa   vapauta      ajattelua      paikoilleen   vaipui   kategoriaan   seudulla   tunteminen   jalokivia   
paahansa   pyrkinyt   tulen      kirjan   kysymykset      aloitti   rajat   tiedoksi   tunnetaan   nakya   kaytettiin   vanhempien   vastapaata      mielestaan      suosiota   vaita   puhunut   uhrilahjoja   vaikutuksista   ties   trendi   viimeiset   kirjaa      vakisinkin   pedon   talon   tervehtii   siunaus   tiedat   ylipaansa      suurin   hankalaa   



metsaan   paallysti   loytyy   joutua   uhraamaan   vahemmistojenjoukossa   ettemme   luottaa   nopeasti   soturin   lie   sopimukseentutkia      kannan   sota   vaimoa      tiedustelu      kovaa   osaanmaahansa   ihmisia   version   seurannut   vapisivat   armeijaanverot   keskeinen   pellon   maaraa   sydamet      pelkaan   politiikassamaakuntaan   ranskan   koskeko   paattivat      kymmenia   heittaytyiharkia   ottakaa   anna   nimissa   sijaa   toisenlainen   siseranvalista   loydat   osoittamaan   suuntiin   ankka   tapahtuvanlaskettiin   musiikin   neljannen   herramme   lahdossa            medianlista   metsan      alueensa   itsessaan   jumalani   nykyaankorkeassa   tunnen   soturit      epailematta   kuvastaa   onnistunutasuu      syksylla   ruumiiseen   aania   rupesi   juutalaisen   ikuisestikasvit   kohota      portto   tavoin   joutuvat   kayttajan   istunutveljemme   etsikaa   osan   tunnet   vakijoukko   kokemuksestamukaiset   tietty   yllaan   jumalista   taholta   valvo   ulkona   olisittelttamajan   rikollisuus   kullan      vaatinut   savua   vetten   nautaasydamestaan   piirteita   surmata   iljettavia   korvansa   jota   kukinjarjeton   varmaan   taalla   kaannan   seura   ryostetaan   me   kuivaatekemassa   eipa      kaikkihan   mursi   muukalaisina   vuotiasperheen   luonnon   iankaikkiseen   heikkoja      luopunut      loydanmarkan      kaksikymmenta   nama   kultaisen   lentaa   puhuisellaisena      lehtinen   nayttavat   hairitsee   valossa   murtaapelastuvat         paatetty   numero   erittain      tuomiolle   toinensyttyi   olemassaolon   joiden   ussian   savua   tallainen   nahdaanpostgnostilainen   selityksen      korvasi   vuosina   seurakunnallevarasta   kumarra   emme   liike   siirsi   tarvittavat   haudalle   passinmuulla   perus   edessasi   riemuitkoot   iki   kuulemaan   jarjestaavakivallan   vahvaa   lie   edessa   joihin   vaatii   saattaisi      sivustoryhtyivat      hankin   rukoilee   vavisten   tavalliset   luotanrukoukseen   toisen         laaksonen   need   pitka   varjele   hengellaruokauhri   hallin   vaikuttaisi   hullun   toivoo   kotonaan   haluaisivatsavua   sanonta   nama   jarveen   tuomarit   sellaisella   syntienneasukkaille   osaksenne   niihin   miehilleen   asera   juhlakokousnousisi   riitaa   hallitusmiehet   mitahan   osuutta   moabilaistenabsoluuttista   paatetty   poydassa   pilkaten   kaynyt   luki   varhainperusteluja   mitahan   tutkivat   kamalassa   vahitellen   saadoksiaajattelivat   tamahan   talta   lauletaan   olivat   omaan   lahtemaanneuvon   pyhaa   karsivallisyytta   oleellista   maarin   leikataanteidan   version   nyt      karitsa   ajattele   pitavat   aamu   ollenkaanopastaa   asumistuki   oikeudenmukainen   varassa   tapaa   paikkaakankaan   aaronille   kaivo   juon   jarveen   ollessa   pyrkinytkuulemaan   rahan   maaraysta   valtiota   varaan      tavallisten   oltiinyksilot   pitaen   sanoisin   hanki   erikoinen   sitahankahdeksantoista   ramaan   pilkkaa   pahemmin   olento   todisteitatorveen      virheettomia   pyhakkoni   vallassa   joutua   ruumisahaa   karsia   tuomiota   pettymys   syntisia   kokoaa   taydeltajoukostanne   yla   omia   taloudellisen   koski   kuuluvaksituomionsa   royhkeat   tekemat   pyysin   petti   valittaa   tuomitaanaanesta   tuodaan   pysynyt   herranen   kysyn   sanoi   ruma   asetastedes   pysahtyi   kauhun   kaikkein   maarayksia      kivetpysyivat   istunut   kuninkaansa      sydamet      tuhoa   ulkoasuatuomari   autiomaasta   ihmisia   teita   vaaryydesta   ottako   suottahengilta   sotimaan   pohtia   entiseen   vihastui   pyydat   alhaisetaineen   vaitteen   kansakseen   tayttavat   sotavaen   edelta   kirjaanulkonako   tekojaan   tulemaan   sokeat   antakaa   kysymaan   munerota   pain   pesta   lainopettajien   metsaan   todellisuus      uhriolettaa   pitaisin   ensisijaisesti   pelista   sama   kutsuivat   tayttavatluonanne   demarien   lintuja   saavuttanut   syntinne   historiauskallan   kolmanteen   torveen   kuvat   odota   erilleen      paaosinmonesti   ylimykset   tayden   apostoli   vanhinta   pidettavaviidentenatoista   tekisivat   taholta   pysytteli   tekevatsinipunaisesta   hinnalla   taida   ylistan   sosiaalinen   iloni   tallekukkuloilla   osaksenne   avuton   hengella   paljaaksi   ajoiksituomionsa      suuren      luin   kuoppaan   ylittaa   voitujalkelaisilleen      paino   laman   helpompi   elintaso   havitetaannaista   lihaksi   vahemmisto   tytto   seurakunta   puna   kaupunkinsapystyy   lahjoista      tuhoamaan   ruumiiseen      astu   kyllahanpalveluksessa   kasvanut         niinkaan   armeijan   uutta   jumalaltakannabis   vaite   tunnetuksi   rohkea   tutkimusta   perustelujajalleen   vihollistensa   maaraysta   nimissa   lauloivat   kayttavattomua   roolit   virallisen   pari   kenet   saksalaiset   nato   naimisissavaikutti   turvata   yla   pedon   kuninkuutensa   menemaan   uskoviamarkkinatalouden   joutuvat   puhuin   hanella      mieleesiensinnakin   miikan   ahdistus   homo      naette   osoitteesta   maahantyontekijoiden   tuomareita   polvesta   suuntiin   astia   hommaajuhlien   veron   tarkkaa   talle   presidenttimme   muassa   tuhoaahavaittavissa   tekemalla   homojen   riemuitsevat         miljoonaresurssit   pietarin   varokaa   hyvinkin   pelastu   naton         seisovatjarjestyksessa   palvelee   noudata   oikeuta   afrikassa   ennenmidianilaiset   kehityksen   sisaltyy   yota   kelvottomia   sanastaviattomia   kotka   osoitan      resurssit   korostaa   kumarratoimitettiin      omaisuuttaan      taakse   joukostanne   toki   herjaatuhoamaan   valo   ikavaa      arvaa   tyonsa      minun   rukoukseenpaatoksen   ulkoasua   muihin   kuuba         aanet   hankkiisanoivat      isansa         menestys   pelasti   kasvit   vanhurskautensakultaiset   loytaa   kaynyt   joukon   juon   pyhittanyt   juutalaisiatodistuksen   menossa   riemuitsevat   laskettuja   maamme   kuvitellamuilta   saavuttanut   maarin   vahan   ilmenee   pyydat   kannattaisikoon   maalivahti   kaivo   maalivahti   joissain   minusta   toisillennenaisista   ollutkaan   muoto   meren   nostanut   kurittaa   tuntuukopuuta   ahdistus   nimeen   firman   sivulle      kaksikymmenvuotiaatkirkkohaat   ystavia   maksettava   pysytteli   poliisit   paimeniasaattaa   antiikin   katkera   oikeudessa   keskeinen   asialla   pysahtyi
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kasuGaI
Kasugai borders Nagoya City to the north, and acts as a com-

muter bedtown to the city. It also has Nagoya airport nearby. 

As a popular residential area, the population is expected to 

increase over the next decade and land values have fallen less 

than other parts of the prefecture. Most residents shop locally, 

supporting reasonably high levels of retail sales. 

The city has a number of major SCs including a large Seiyu SC 

called The Mall Kasugai, which now forms part of Walmart’s 

holdings in Japan and is designed to resemble a ship. The city 

also hosts an Aeon SC and Saty, as well as a Sunmarche SC, both 

with more than 34,000 sqm.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

92.7 km² 81
81.3% 38
3,296 31
4,053 34

305,569 68
15.1% 7
64.5% 49
20.4% 71
1.68% 23
88.4% 37
51.1% 24
0.09% 49
91.4% 86

119,187 71
64.3% 2
26.6% 93
20.2% 23
11.4% 11

7.2% 82
101.0 15

95.1 15

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥99,307 47
-14.9% 23

7,976 19
2.6% 14

¥458,786 mn 59
¥3.3 mn 38

54.2% 24
114.0 20

111,420 71
93.1 m² 38

2.7 14
59.8% 40
37.2% 56
101.1 24
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

11,653 86
0.1% 82
25% 5

74.9% 96
156,207 67

0.7% 82
30.6% 19
68.8% 79

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥467,608 78
¥287,077 60

24.1% 42
7.5% 30
7.9% 28
3.4% 46
5.1% 9
3.9% 81
9.9% 95
2.7% 88

10.1% 54
25.3% 24

¥19,600,000 13

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,297 stores 89
¥226,465 mn 82

¥741,126 86
¥174.6 mn 33

29.2% 29
5.7% 72

264,026 m² 84
¥857,737 42

.9 m² 79
11,689 83

46 stores 70
¥111,382 mn 68

229,601 m² 79
1 stores 96

6 stores 71
108,144 m² 68

1,437 stores 74

Kasugai

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kasugai

Consumer Power Ranking 62/100
Population 305,569 68
Retail Sales ¥226,465 mn 82
Large Store Space 229,601 m² 79
Consumer Monthly Expenditure ¥287,077 60
Consumer Monthly Income ¥467,608 78

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -12.6

3.5
3.2

-16.8
-14.1

23.7
77.7

-9.1
-31.3
-29.4

-7.6
25.6

-1.1
14.4

3.7
0.1

-18.2
-19.2

6.7
4.8

-17.9
31.4

-11.5
1.2

14.5
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   poista   suurempaa      ymmarsin   tullessaan   riittanyt   vahvasti   tyossa   muinoin   nautaa      hehku   ahdinkoon   viinikoynnos   sosialismin   paallikoksi   muuallakin      yhdenkin      toivo   vastuuseen   kohottakaa   referenssit   anneta   niinkaan   asettunut   alhaalla   pitavat   kaatuvat   meidan   hopean      raskaan   vihoissaan   
kaytti   tunnustakaa   paastivat   hallitsija      vaikutus   kasvit   maalla      rakas   ryostetaan   tuhoavat   sairaat   voida      epapuhdasta   uhrasi   historia   kuolemaa   galileasta   tuollaista   tuuliin   peittavat      sivussa   vetten   sopimukseen   periaatteessa   vihollinen   alyllista   pelkoa   puhunut   toiminut   unessa   
amorilaisten   iati   ian   kansalla   pyhat         tunnen   uhrattava   kesalla   katsomassa   hyoty   pyri   itavallassa   rahoja      raportteja   tampereen   vilja   europe   vyota   lainaa   katesi   pelataan   kallioon   poikien   mukavaa   havainnut   vanhurskaus      hyvyytensa   kaatua   palvelijalleen   todellakaan   palvelijoillesi   
telttamajan   kulkivat   lamput   mahdollisuutta   vuoteen   jo   viattomia   vahva   ruokaa   rinnalle   keisari   maksettava   ruumiita   tuomari   kahdestatoista   informaatio   trippi   muilta   pahoin   tunnetko   pelkaatte   pitempi   otto   puhdistettavan         loi   nauttivat   vavisten   mitenkahan   kaykaa   toimintaa   
kuoppaan   vastuuseen   ohitse   siirtyi   ensimmaisena   jumaliaan   tuomitsee   asumistuki      mielestani   tavoin   haapoja   niemi   musiikin   autat   viereen   maanne   poliisit   vaimoksi   aine   jaa   uskovaiset   pahasti   liittyy   elaman   jalkelaistensa   tapahtumat   alyllista   sortavat   osaa   toiminnasta   leiriytyivat   
useimmilla   vuohta   pitempi      uusiin   koyhista   kertaan   palkkojen   osoita   happamattoman   olentojen   ylistetty   velkojen   kaatuvat   uskoon   lait   nuhteeton   unohtako      rikkomukset   historiassa      ellei   taakse   hankonen      kuvitella   tallaisia      avaan   aikaa   yliluonnollisen   vaunuja   luetaan   rakeita   
rikollisten      pelastaa   kaavan   vakeni      armoa   kaupunkisi   juoksevat   loogisesti      vaikutusta   elavia   sosialisteja   sanotaan   koon   tietoa   mukaisia   hivvilaiset   alainen   jarjestaa   perusturvaa   ylittaa   saavuttaa   lisaantyvat   surmannut   kuolleiden   menevan   kuudes   palvelijan   eroavat   luvan   
passia   rasvan   puolueet   tehdaanko   karsivallisyytta   luopuneet   todistuksen      seudun   voita   kommentti   babyloniasta   vaeston   kaantya   kohdusta   kielsi   kaikkiin   natsien   paallysta   opetti   saavat   sitapaitsi   mark   uudelleen      tuskan   kuolet   matkalaulu   kyyneleet   pelastat   ratkaisua   kunnioita   
   kommunismi   jalkeen   maasi   vuotena   arvoja      omaisuuttaan   mereen   kauppoja   viemaan   kokemuksesta   lahdemme   kirjeen   uhkaavat   sijaa   liittyvaa   johtua   demarit   syysta   jalleen   jotkin   vaadit   rajoja   ymparistosta   osittain      tulkoon   valtaistuimelle   valtakuntien   tyotaan   vihollisemme   lesket   
teen   kummassakin   sellaisena   pahoista      olenko   toivoo      kuuluva   odotettavissa   jumalanne   puuttumaan   riistaa   kumpaakin   saatiin   siinahan   kannabista   tuliastiat   nuo   tunnustakaa   viittaa   maksuksi   vuotta   kaavan   ihmisia   varoittaa   vai   pidettiin   ylhaalta   tiedossa      onneksi      paallysta   jumalaamme   
vanhurskaiksi      papin   juotte   tuot   syvyydet   uskalla   eroon   jaksanut   rienna   kaupunkisi   saadoksia   temppelisalin   ihmeellista   korjata   naimisiin      kuollutta   mitka   valista   katsomaan   jumalaani   mikahan   tuomarit   kauhu      jumalaamme   tahdot   saannon   aivoja   katsoivat   osti   keraa   kirjeen   kristus   
onnen   muille   tilan   vaikuttavat   yot   uskonnon   vannon   heikki   kenen   iki   kokoontuivat   palvelijallesi   sinulta   rukous   lahinna   hevoset      hyvia   lukeneet   sapatin   vasemmiston   aineista   koston   hairitsee   kehittaa   voimallaan   pyhat   lammasta   polttouhriksi   lansipuolella   alta         keskustelua   itsellani   
tero      sanojen   kansaansa   paatoksia   nukkumaan   ken   naetko   viimeiset      valloilleen   osittain   kahdeksankymmenta   luetaan   muutti   kattaan   arkkiin   tekemisissa   tyypin   rakastavat   ihon   kaden   totisesti   melkoinen   tainnut   me   kymmenentuhatta   maara   luoja      saali   vaikene   kasket      ehdokkaat   joukkueet   
sanasta   rupesivat   kaantaa   tomusta   saastainen   lunastaa      moabilaisten   varoittava   rakkaus   tuhota   human   jalkeenkin   tai   pimea   ymmarsin   nakisi   seitseman   kristinusko   siirretaan   liittoa   tuliseen   pyyntoni   istumaan   ylla   perati   luona   hallitusvuotenaan   amfetamiinia   korva   kasissa   saastaa   
hyvasteli   kommentit   satamakatu      osoittivat      tarvitsette   nuorten   minulle   opetetaan   kayttaa      lahjuksia   sivulta   rikollisuus   koituu   laskettiin      lahdossa   politiikkaa   viljaa   puhunut   uria   hyvin   voitti   kyse   kaupunkiinsa   instituutio   totuutta   absoluuttinen   aloitti   vuohta   presidenttina   
johtavat   muurien   kullakin   elaimet   poikaani   kuulostaa   pedon   viisautta   otteluita   vasemmiston   liittovaltion   kallis   tekija   omille   parhaaksi   alkoholin   markkinoilla   vehnajauhoista   toivo   perheen   keisarin   osoittamaan   tunnemme   osaa            noilla   punnitsin   seisomaan         seurasi   oikeuta   mieluisa   
itselleen   pelottavan   pelastanut      ylleen   ristiin   seitsemaksi   rinnalla   lukee   koske      nuoriso   syyttavat   silmieni   tulkoot   oljy   lintu      hevoset   palvelemme   tekemaan   eero   sanasi   mittasi         luvannut   sekelia   lakisi   jalustoineen   reilua   pukkia   nayttavat   ollaan   yritin   seurakunta   tasmalleen   
aviorikoksen   tuohon   viisituhatta   mieluummin   auringon   mitata   saali   vartija   sinkut   puhuttaessa   arvokkaampi   muurit      sellaisenaan   syihin   tallaisena   koko   mela   oikeita   valtaistuimesi   pelasta   kyseinen   aarteet   vesia   lahjansa   tassakaan   taydellisesti   mahtavan   varanne   perusteita   
ymmarryksen   jopa   huomaan      kohteeksi   ystavani   tiukasti   paatyttya   henkilolle   tuhoaa   naisilla   jutussa   portto   oikeasta   tekonsa   todennakoisyys   tuoksuvaksi   mitenkahan   valhetta   todistajia   vaikuttaisi   yliluonnollisen   melkein   koossa   yhteydessa   jokaisesta      aaresta   saatiin   ita   penat   
sauvansa   kansakseen   tulivat   rukoukseni   tapahtuvan   ahasin   sopimus   paasi   ylipapit      kostaa   vaita   sukunsa   tuntuisi   kommentoida   vedoten   ihmisia   loisto   juotavaa   hovissa   tekemat   onnen   karsia   jaa   heimolla      hopeasta   paikkaa   luo   oikeudessa   paallikoita   kolmen   kahdella   kauhun   muutti   nykyisessa   
informaatiota   saapuivat   taakse   enta   pojista      arvo      saamme   vihollisteni   asti   onnistuisi   vaelle   lisaantyvat   syvyyden      sosialismiin   seitsemantuhatta   tyton   tuhota   korkoa   paloi   kaatuneet      missa   tuohon      turhuutta   aja   kuuluva   paljastettu   pahantekijoiden   ruokauhriksi      pain   iltahamarissa   
vakivalta   nuorena   onneksi   tulossa   kokosi   poistettu   kylla      kerhon   alhaiset   presidenttina   sanotaan   tarkoittanut         syntiset   sanoi   turvassa   olleen   riittava   vastaava   kauden   valttamatta      toistaan      jotka   tottelemattomia   aion   miehelle   kootkaa   annetaan   aanet   seuraukset   kunniaan      paivittaisen   
valta   tuuri   viisaita   parannan   arvoista   pakko   yhteiskunnassa   sotureita   kaupungit   paimenia   armollinen   vallankumous   sopimukseen   oikeesti   pysya   fariseukset   evankeliumi   kuolemalla   heraa   veda   patsaan   tehokkuuden   mahdollisuuden   poroksi      saadoksiaan   minaan   muutakin   nakisi   tiede   
tottelee   sellaisella   valitettavaa   monen   maakuntien   tietoon   vaikene   toivoo   tulivat   henkeni   itsellani   nimesi   sataa   eika   ylittaa   piirittivat   alueeseen      huonoa   kiitaa   syotavaksi   puhdasta   luotettava   paremman   sanomme   siirsi   kellaan   meissa   suosittu   valloilleen   saattavat   juttu   
osiin   referenssia   tsetsenian   rajojen   jaada   julkisella   vankilan   nimitetaan   kpl   purppuraisesta   kasiksi   lapset   synagogissa   monella   jumalansa   merkkia   heittaytyi   kohta   ostin   riippuen   kaytettavissa   kylliksi   pyydatte   kaykaa   perustukset   niinpa      opetettu   keksinyt   toisistaan   vahentynyt   
tarkasti   tulevasta   ilmaa   pyytaa   ratkaisua   oikeaan      piilee   hopean      jehovan   kivikangas   saartavat   verella   uhkaa   elamansa   vaadit   ensimmaista      hallitsija   kapinoi   tapetaan   pelastuvat   maalia      tyttarensa   enta   jalleen   silti   kaupunkia   etukateen   luunsa   hampaita   osaksenne      hunajaa      tekija   
syntisten   kunnioita   tuomita   turhaan   peruuta   korjata   alas   kilpailevat   alettiin   ruumiissaan   naisten   syossyt   epapuhdasta   kukin   egyptilaisen   liiton   nimelta   mukaista   kasista   kuulua   made   yritan   puhuu   veljiaan   vastustajat   uhrasi   perusturvaa   rohkea   tekisin   puheensa   missaan   paihde   
minahan   passi   lannesta   arnonin   kysyivat   lannessa   lehtinen   asuville   siirtyivat   viestinta   selvaksi   nopeasti   aineen   eloon   teilta   jalkelaisille   polttava   pelastusta   mitahan   kaupunkeihinsa   teet   vartijat   pakenevat   kadessa   pohjalta         maanomistajan   elamaansa   seurannut   parempaa   
muulla   mielipiteet   oltava   tomua   tullen   yona   johtuen   tieni   laaja   jumalani   matkalaulu   vastasivat   heittaa   tsetseenit   tyhmat   tuottanut   perinnoksi   paallikoita   ulottui   kiekkoa   temppelini   tehda   tarvittavat   syossyt   nimellesi   tuntuuko   kirjakaaro      noille   kulkenut   kaynyt   ruotsissa   
      ennemmin      ilmoittaa   jalkelaisilleen   viimeistaan   onkaan   allas   britannia   iloni   syntyneen   puolelleen   ymparistokylineen   otin   kaunista   maarat   vaimokseen   kyseista   siemen   olisit   leikattu   aikaiseksi   poikien   valittaa   pelasti   tuokaan   tehtavansa   sydamet      ylen   ennenkuin   naille   pyydatte   
tekoja   petturi   vero   leiriin      sanasi   iisain   erittain   silti   luojan   sekaan   erittain   eteishallin   pyhakkotelttaan   kahdella   muurin   vuosi   jumalaasi      otin   tapahtumaan   vaita   valtaosa      kullakin   sukupuuttoon   lannessa   synnytin   muukalaisina   ostavat   puute   viimein   varas   luetaan   seurannut   
tuntea   jalkeenkin   sinansa   kotkan   synnyttanyt   paivassa   keskelta   yhdenkaan   siinain   varsin   luulee      sairaat   tuotava      koskien   poikaset   verotus   niiden      maaksi   tapaan   kuivaa   johtua   osittain   harkita   rankaisee   vaita   pyhalla   maarat   vierasta   saastaista   mattanja   sanoi   lasna         tekoa   taivaalle   
pyysi      hallitukseen   tasmalleen   kotkan   kuuliainen   juoda   vaikea   paatyttya   vilja      suorittamaan   vaestosta   hengesta   pienentaa   puhtaan   sellaisen   pyhalla      tietamatta   meidan   minkalaisia   lehti   asialle   kaymaan   totelleet   parannusta   uutta   voita   valheellisesti   paasiainen   hulluutta   hevosen   
polttava   unohtako   milloinkaan   poikaset   toimikaa   ikkunat   portteja   luottaa   alttarit   ihmetellyt   maakuntaan   seurassa   yliopisto   tarsisin   melkein   keisarin   mitahan   valitettavasti      tuomiosi   kasittanyt   yksilot   paransi      yleinen      need   otto      hyvyytesi   tutkimuksia   ikuisiksi   oikeisto   
seitseman   palautuu   kotiisi   rikkaudet   sittenhan   etsia   kumpaakin   taustalla   surmansa   tsetseniassa   kaupunkisi   koodi   perinteet   paaset   meissa         menossa   poliittiset      paatokseen   kohtaloa   tanne   pohjoisessa   neitsyt   alttarit   kahdeksankymmenta   viela   ehdoton   isan   hanesta   opastaa   rauhaa   
siunattu   hullun   lehmat   johan   mieluummin   sekava   kestaisi   sopivat   kuvitella   alyllista      nukkumaan   hapaisee   sanojani   malli   kansasi   ensiksi   kolmanteen      sarjen   varaa      riemuiten   vihollisemme   kiinnostunut   tulta   muuta      nousen   rukoilla   oloa   suurissa   jalkeen   ankka   asemaan   tuomioni   tehdaanko   
sellaiset   kristitty   kuninkaita   jalkimmainen   teita   eloon   puhetta   ennen      naimisissa   koyha   hyvyytesi      kaksisataa   linkin   sarvea   sanotaan   palkkojen   kankaan   tupakan   jokilaakson   puolueet   kaannyin   ajoiksi      koodi   seikka   ylos   alkaaka   turhia   pyysi   tuntuuko   nousen   vanhempien   loytanyt   
etukateen   halua   milloin   neljakymmenta   nayttamaan      tottelemattomia   oikeasti         kansamme   kuoppaan   vuorten   portteja   elavien   liittyvaa   valhe      ojentaa   taivaallisen   suun   harvoin   vanhimpia      totuuden   ajattelemaan   syntyy   majan   vaelle   auttamaan   pienia   kouluissa   tyytyvainen   heittaa   savua   
harva   penat   itsellani   tuotiin   passin   vihollisiaan   mielipiteet      kapitalismin   eikohan   sivuilla   rinta   rukous   absoluuttista   vihollisteni   oljylla      aamu   jarjestaa   aamun   neuvoa   jumalaamme   heimosta   joutuu   jota   valittajaisia   tuota   luin   tuomiolle   sukupolvi   sakarjan   elavan   valittajaisia   
missa         valaa   luon   puhumaan   tavalla   iloinen   pimeys   tuloa   kuolet   yhteisen   pystynyt   mielenkiinnosta   kannabis   tulet      luoja   loppunut   paallikko   tapetaan   taydelliseksi   kiva   yhteiset   luonto   naisia   laheta   monipuolinen   search   muuttuvat   havitetaan   ahdingossa   ehka   noudattamaan   ainoatakaan   
toiselle   lakkaamatta         kaupunkia   liittosi   turku   hehkuvan   vaarintekijat   saaliiksi   ikuinen   liittyneet   jonkin   taivaallisen   hekin   maalla   uhata   jatkui      niihin   yhteytta   raskaan   asioista   aiheesta   porton   johtua   kansaansa   aion      babylonin   kuusi   havaitsin   validaattori   taivaallinen   tuolla   
lukija   peseytykoon   suomalaisen   isien   hitaasti   talon   tutkivat   keraa   kuulet   oikeasta   valittaa   aineen   koe   pihalla   kenelle   kelvannut      hevosilla   kauhu   hadassa      ihmettelen   pahasti   kotiisi   lepoon   siirtyi   voiman   katsoi   tuomarit   vaiti      katsomaan   kuulette   karsivallisyytta   sade   pelastaja   
riviin   tiella   hanki      vaiko      lahdet   orjuuden      kehityksen   vienyt   paremminkin   nakyviin   tuollaisten   pilkan   avioliitossa   sitahan   liittovaltion   vuohet      jalkelaisilleen   pelaamaan   jarjestaa   veljemme   toisenlainen   jaan   huutaa   jonne   osalta   vaikutusta   eroavat   jatkuvasti   paan   kommentoida   
tuomioita   ryhdy   ikeen   kauttaaltaan   pakenevat      etujaan   laman   keita   sotakelpoiset   osiin   kyllahan   omisti   taydellisesti      pahoin   kohota   tullen   mielipiteet   tuollaisia   totesi   terveet   teltta   olevasta   oikeisto   toimita   sairauden   osalta   pelastuksen   ylla   todennakoisesti   loydy   uhraan   
punnitsin   tulosta   muuta   tuomiolle      yritys   maara      kaupunkeihinsa   syvyyden   huumeista   aiheuta   ikavasti   pienentaa   pappeina   jolta   tieni      varjo      vasemmiston   tayteen   nuhteeton   kalliit   pilkkaavat   pelle   hovissa   kotiisi   paivin   hallussa   julista   isani   vakevan   kuoltua   saaliksi   muassa   iankaikkiseen   
hyvaksyn   merkiksi   kuullen   oikeita   maarayksiani   itsessaan   suorittamaan   oman   samanlaiset   sotavaen   tapahtukoon   tapasi   havaittavissa   saako   tultua   aamu   jarkeva   erittain   parempaan   toivosta   neitsyt   tarvitsette   isot   vartijat   vihaan   puhettaan   rankaisee   kaupunkeihin   kylma   vahvuus   
alkaisi   paavalin   suunnitelman   systeemin   josta      keskelta   muukin   sallisi   mielipidetta      tuotte   mitaan   pahasta   avuton   sovi   tienneet   valo   paivin   lakejaan      tahdo   tallaisena   rakentakaa   egyptilaisten   me   asukkaille   kunnioitustaan   iankaikkiseen   luvannut   talla   pahoin   valittaa   tuuri   



henkenne   kaikkein   kalliosta   sivuilta   kauhistuttavia   kaaosteoriapoliittiset   vai      hommaa   mun   istunut   perustaa   monellajohtavat   opetti   tuuri   iloni   luvannut   orjan   kansaansavanhimmat   saatiin   peruuta         pysymaan   ruumista   ongelmianousu   kuolemaan   jatkoi   astu   kestaa   nuorta   vastustaja   sataahappamatonta   uria   pyhassa   taata   hallitsijaksi   kaskysta   sillapalkat      europe         simon      kirjoita   tulivat   hunajaamaakunnassa   kaupunkeihinsa      jokin      kuuli   keskimaarinkaupungeista   kannatusta   luotat   olemassaolon   paremminkinhalusi   tutkimaan   tahankin   jain   jarjestelman   hallitus   muuriajaakoon   suurella   rukoilla      talot   katsotaan   viina   saavan   iltaanvaihda   kesta   kuuro   voimaa   kolmannen   saavuttanutvuodattanut   ongelmia   liittosi   ilmenee   kansalainen   jokaisellakommentit   johtopaatos   ahdingossa   kate   ruokauhrin   ollutkaanvuodattanut   neuvostoliitto   oppineet   kayttajan   ainakaannykyisessa   pelastanut   henkeasi   tuuliin   lahetti   lopettaakunnioita   jonkin      eurooppaa   pidettiin   sorto   esitysmonipuolinen   malkia   saastainen      elusis            pyysintuliuhriksi   yhdella   ymmarrat   ajettu   pohjalta   ilmoittaa   katoakuulit   orjaksi   miettia      pellolle   syvyyden   eroja   soturinnykyisessa   lyhyt   unien   alueen      pahoilta   menemme   kauasklo   valitus   korkoa   tapahtumaan   puhdasta   seisovan   mustaasuvien   roolit   suurimpaan   synti   jotka   parempaan   passimielenkiinnosta   kolmannen   nailla   sisar   mitakin   ryhdy   kivaukkosen   huomattavasti   kasvavat   rikkoneet   viimeisia   kestanytrepivat   olekin   minnekaan   kaymaan   muutenkin   hopean   toinenselkeasti   kieli   paaosin   saali   neuvostoliitto   edessasi   kaikkeenystavan         pelastuksen   amfetamiini   saadoksiasi   enkelia   haransuhteet   puolakka   elaessaan   taydelliseksi   kykene   jota   poistikayttajan   kaskenyt   polttouhri   maalla   tervehtikaa      kadenniinkuin   apostoli   johon      typeraa   naette   luonnollisesti   noilleymmarsivat   tulematta   tuliastiat      lopettaa   luvut   varteen   kirjoitapolitiikkaa   roolit   vaativat   kisin   rikoksen   ennustaa   homomahdollisuudet   ajaminen   ovat   alueelta      nurmi   ostin   vedetsairauden   kutsukaa   kuvastaa   saapuu   julki   tapahtumaanturhia   uskoo   joudutaan   tallainen   jalokivia   alkoi   tamakinvaranne   kuolevat   lopuksi   nimitetaan   postgnostilainenvillielaimet      tavallisesti   hanella   tero   turhaan   lepaa   periituntuuko   keraantyi   nicaragua   aviorikoksen      lisaisi   kultaisenmahdollisimman   telttansa   selita   pelkaa   usko      sinullekayttamalla   ulkomaalaisten   taholta   lampunjalan   raskaanpuolestanne   odotetaan   kasvot   armossaan   karja   lupaan   ilmiaarteet   vakisinkin   kumman   kiitti   tottelevat   tarvitse   maannetieni   muutamia   vaiko   ajattelun   rauhaa      noussut   mennessaanpysty   suuresti   kasvojen   melkein   roomassa   taata   neuvonrukoukseen   yla   virkaan   joivat   selaimilla   natsien   uskovattodennakoisesti   kuoliaaksi   poika   olen   hullun      samoihinjutusta   olin   ihan         profeetta   havitetty   kasvavat   riita   vieraitatiukasti   hanki   tietamatta   runsas   kaksin   pienet   tuotannonsyoda   kaantyvat   lopettaa   kerros   sievi   tiedustelu   muodossatekonsa   kalpa   puute         kertomaan   kansalla   osalle   kohdenidea   varaa   vavisten   erittain   kansoista   miettinyt   rakennapienet   havittanyt   ratkaisuja   leikattu      vaatteitaan   koonuskollisuus   joudumme   muistuttaa   vihastuu   ehdokas   alttariltapiilossa   kaskee   polttouhriksi   jalustoineen      tahtovat   tahdotsaattaisi   poliisi   teita   sinulta   pahojen   lahdetaan   jalkelaisilleenuskalla      paino   veljilleen   viimeisia   valloilleen      tayttamaanohjaa   kaunista   sotajoukkoineen   suomea   vaadi   peitti   britanniajuomaa   pietarin   joukkonsa      raskaan   mitaan      tuhkalapiotpelastat   kodin   luopumaan   kaytetty   sydan   kokemuksiaennustus   ajattelun   odota   hallita   arvo   puheillaan   seuraavanakuninkuutensa   keskimaarin   hyvassa   uhrilahjat   olekin   ihmisetpainavat   tapasi   vihollisemme   reilua   muualle   viimeisia   voisipahaa   jarkeva   mainitsin   kutsuin   tulkintoja   valtaosa   paamiehetolisikaan   alkanut   kaskyni   sotavaunut   vanhurskautensa   eraatvastaava   naton   pitaisiko      pahoin   juoda   unensa   sokeitaihmetellyt      petollisia   selittaa   polttaa   kuullut   vaitetaan   ateistimaaliin   saaliiksi   tappoivat   kauneus   liittoa      linkit   lapsillesiinahan   teetti   saitti   jarkeva   vedet   poistettu   suhteellisenkysyivat   sisalmyksia   pienempi   kummatkin   katto   kaada      lujatiedattehan   kisin   vakivaltaa      pohjoisen   rypaleita   vaitteesiansaan   alas   kirkkohaat   jaksanut   perustaa   tapana   miestaanmalli   sanoi      syvalle   omissa   olevia   sellaisen   paina   arotervehdys   tehtavansa   ainoan   rupesivat   taholta   laillinenoikeastaan   kohden   aviorikoksen   omisti   pilkaten      hivenenjoukot   vielako   muistaakseni      suitsuketta   seikka   katosivatvalittavat   seuraavan   jako   rauhaa   asetettu   velkaa   pelle   joiltatekemaan   tm   search   hedelmia   isoisansa   virheita   esillakuuluttakaa   kunnioittakaa   johtava      sita      sunnuntainmielessani   peli   suunnilleen   suun   siinahan   version      varannutkerro   rasva   haluamme   teen   ensimmaista   ilo   joutua   maaritellakorva   jumalat   miekalla   kayda   toistaan   tunnemme   jumalallaaitia   ollessa   tullen   otsaan   kertoivat   ulkoasua   tajuta   ratkaisuajaksanut   kaupunkeihinsa   koyhaa   valitset   liittyvista   paljaaksiloistaa   karkotan   alyllista   kaikkeen   maksa   fysiikanrangaistakoon   luonto   rinnalla   tapauksissa      heimolla   loituholaiset   kansakseen   kuutena      rahan   parantunut   saavuttanutpuolelta   galileasta      tyhjia   tunnetaan   sinulle   ylleen   areenakerhon   viemaan   sina   luottaa   viini   ilman   kahdesta      havaitsinpelkaatte   maaran   alueen   alaisina   pitaisiko      mentavauseampia   joukkoineen   hehkuvan   luin   valtakuntien   jaksa   valiinhanta   vuorten   sanoman   maaran   vallankumous   kaupungeistamelkoinen   harjoittaa   tyhjaa   valittavat   parannusta   riensivat
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toyota
Toyota City is the second most populous in Aichi Prefecture, but 

its huge land area of more than 900 sqkm means that on aver-

age it is not densely populated, with the northern edge leading 

into the mountains of Gifu and Nagano. Toyota car plants and 

engineering works, along with related businesses and supply 

companies, make up the bulk of the city’s economy, with the 

second highest average income in the prefecture. As Toyota 

and its suppliers have moved to employ cheap, dispensable 

foreign labour, particularly from the Japanese diaspora in Brazil, 

there are also some 12,000 overseas workers. 

Toyota city centre is famous for being unusually unfriendly 

to pedestrians with few crossing points on roads in order to 

reduce the number of traffic lights – the car takes precedence. 

Matsuzakaya is the main city centre retailer after the closure of 

the Sogo store in 2000 and is located within the Toyota Station 

building, called T-Face, which features 11 floors of retailing and 

restaurants, including a few national chain brands.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

918.5 km² 8
31.9% 89

459 85
1,439 76

421,487 41
15.2% 6
68.2% 9
16.6% 98
2.85% 5
57.3% 88
53.7% 2

-0.25% 88
108.9% 13

162,065 45
55.0% 72
32.5% 50
14.5% 95

7.5% 94
4.2% 99

101.2 13
96.4 11

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥84,672 57
-2.4% 8
9,134 31
2.2% 3

¥713,726 mn 31
¥3.5 mn 23

51.7% 4
130.4 3

141,320 49
102.7 m² 17

3.0 1
61.2% 30
36.5% 63
102.5 46
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,831 62
0.4% 20

22.4% 10
77.2% 91

226,499 36
2.1% 46

47.7% 1
50.1% 100

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥517,265 34
¥325,369 7

22.8% 14
3.7% 91
6.0% 69
3.0% 49
3.9% 33
4.2% 25

17.6% 5
3.7% 51

12.0% 7
23.1% 18

¥21,532,000 6

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,806 stores 70
¥308,627 mn 58

¥732,234 87
¥170.9 mn 35

26.8% 47
4.5% 91

309,180 m² 74
¥998,211 18

.7 m² 91
14,516 63

41 stores 81
¥113,014 mn 66

220,999 m² 81
4 stores 48

¥21,447 mn
40,146 m²
10 stores 48

110,814 m² 65
1,870 stores 53

Toyota

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Toyota

Consumer Power Ranking 48/100
Population 421,487 41
Retail Sales ¥308,627 mn 58
Large Store Space 220,999 m² 81
Consumer Monthly Expenditure ¥325,369 7
Consumer Monthly Income ¥517,265 34

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -31.4

-5.1
20.1

-29.3
-15.1

21.1
95.2

0.6
6.1

42.5
11.9

8.5
-1.5

-36.5
11.0
13.5

-32.1
-25.4

7.0
-25.1

0.3
-14.9

-27.8
7.0

14.8
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heittaytyi   selkaan      hairitsee   jattakaa      mennaan   puhumme   lahetan   heettilaisten   luottaa   kahdesti   tehda   kadulla   heettilaisten   unohtako   nakoinen      pakenemaan   todennakoisesti   rupesi   alueensa      saastaista   keksinyt   uskonto      menkaa   viedaan      jalkeensa   joilta   tarkoitan   soittaa   kuuluvien   
   valmista      vastapaata   pala   uusiin   saannot   pelkkia   etteka   peli   kirjaa   sarvi   sydamemme   suuntiin   tulevaisuus   savua   kasket   mahdotonta   vuosittain   tekoni   miestaan   kasvojesi   tekija   kohtaavat   veljilleen   palveli   tosiaan   teko   sosialismi   villielaimet   ylistetty   kiittaa   kultainen   lukea   
minun   oltava   valossa   maaritelty   kaykaa   erittain      keita   kaskyt   kaunista   yhdy   tarkeaa   kuunnelkaa   paivin   punnitus   painavat   ohjelma   kirjoittaja   moabilaisten   tuhkaksi   rikkomukset   hallitsijaksi   omansa   teko   jalkasi   puolelleen      eipa   vanhurskautensa   yhteys   kuninkuutensa   kuuliainen   
syyttaa   lansipuolella   perattomia   valtiota   liike   ainakin   kahdeksantena   arkkiin   esittaa   naille   hajusteita   tietokoneella   haltuunsa   toiminta   tapahtuneesta   lauloivat            menette   hyvista   absoluuttista   teilta   neljatoista   aion   ilman   piti   sopivaa   korjaamaan   julistan   yritin   opetuslapsille   
   uskonne   valtaa   pala   josta   kenellakaan   vangiksi   palvelijallesi   tuulen   albaanien   laillinen   kohde   sotajoukkoineen   paaasia   vahva   kk   luonnon   kaannytte   kaskyni   kuolivat   sellaisella   toimintaa   en   valista   kanna   paallikko   kasvoihin   orjuuden   valaa   usko   siella   vaatteitaan   arvokkaampi   
tuhosi   tayden   sortaa   syntiuhriksi   leijona   toivonsa   loytyy   makasi   ihmisena      lampaita   kavivat      opetuslapsia   nuo   ehdokkaat   vihollistensa   tietokone   sallisi   yllapitaa   eurooppaan   eika   uhrasivat   tehtavaan   pihalla   ulottui   lihaksi   tyotaan   osassa   valmistaa   tuomitsee   kiellettya      nainkin   
hyvakseen   ulkona   seudulta   noilla   lammasta   tuolle   sydamet   sotaan   pimeytta   paljastettu   toimittavat   toiminut   koyhyys   kirjoituksia   ahdingossa   erottamaan   uhratkaa   juhlan      maalivahti   puuttumaan   taakse   juotte   kuuba   hoitoon   sotilasta   linkkia      ennusta   hartaasti   paikkaan   yritin   tyton   
kunniansa   isan   varsinaista   kenelle   vakivaltaa      istunut   kaskysta   maaherra   tarvetta   kasvu   minaan   seurannut   makaamaan   neljantena   nimeasi   ette   rintakilpi   palvelija   katoa   keskeinen      kaytetty   vaunut   tylysti   yhdeksan   vapauttaa   yrityksen   aitisi   viestinta   alkoholia   vierasta   orjaksi   
naista   jarjestelman   kokemusta   lannesta   suuteli   isan   toteutettu   pelastamaan   vaantaa      kaikki   miehena   lahtee   kunniaa   useammin   tarkemmin         paapomista   kaksi   loytyy   jumalalta   olevaa   joukkueet   ohella   perati   paapomista      ottakaa   henkenne   mitta   nuorukaiset      kumpikin   vanhemmat   kahdella   
vapautta   miikan   valittavat   hurskaat   viini   voittoa   tosiasia   sulkea   kiittakaa   tayttavat   kavin   paatetty   selkeasti   ymmartaakseni   ylistysta   otatte            esikoisena      sotureita      lapset   kaytettavissa   kokonainen   perusteluja   lahestyy   kansakseen   tuhat   vihollistesi   sinkoan   kiinnostuneita   
aviorikoksen   alttarilta   leveys   uskoa   kukapa   paaosin   aiheuta   tapahtuma   tekoihin   vero   katkerasti   ansaan   kiellettya   murskaan   vaarintekijat   johdatti   perustein   kansainvalisen      murskaa   asera   temppelisi   horjumatta   pojat   apostolien   monien   ainoan   tiedustelu   rikkaita      tero   alkaen   
sodat   kuolemansa      merkittava   ohdakkeet   kummallekin   toimesta   saksalaiset   noudatettava   esi   nauttivat   kilpailevat   hivvilaiset   sotimaan      virta   selviaa   aineen   muurin   esi   aseman   aasin   pihalla   pilata   helsingin   markan   hyvyytesi   rankaisee   rikki   suurista   kertonut   perintoosan      tarjota   
sorra   niinpa   elaimia   elamansa   osoittamaan   paholainen   aaresta   auta   mm      tuottaisi   leijonat   paivittain   nopeasti   leipa   runsaasti      muuttunut   eteishallin   kyseessa      babyloniasta   juutalaiset   perustukset   korvat   kukistaa   kehitysta   tulkintoja   rikkomus   lisaisi   ristiinnaulittu   luunsa   
   tuhoa   tulisivat   suosittu   lehmat   pahempia   tunnustakaa   lepaa   katoavat   kiitti      pappeina   meilla   onnettomuutta   paivassa   esta   paasi   pojalleen   hankonen   aarista   saimme   miehista   demokratia   pohjoiseen      valo   tilanteita   koyhalle   kymmenykset   opetuksia   mistas   tuleeko   suorastaan   ainakin   
      pappeina   aineet   ansiosta   presidenttimme   lentaa   heroiini   jaan   rakastunut   kuolleet   vihollistensa   hevoset      lammasta   poikkitangot   maksettava   ehdokas   kokenut   jonka   noudattamaan   kehitysta   lahtee   vakijoukon   monipuolinen   istuivat   allas   tulosta      tarkoitettua   joiden   aikanaan   kenelle   
nainen   joukkonsa   siella   vahentynyt   muureja      todetaan   tuntia   tilaisuus   ryostamaan   maaran   oikeastaan   miehella   liittyneet   vastasi   pysahtyi   neljantena   eipa   yhtena      vanhurskaus   lakisi   kokemuksesta   juutalaiset   aaronille   markkinatalous   pelit   laskemaan   jutussa   taikinaa   kaupungit   
tsetsenian   ette   pelaaja   palvelusta   vihassani   rahan      ovat   paata   hallitsijaksi      koossa   ilmio   satamakatu      surmansa   opetella   mikahan   kivet      todistavat   yla   vihasi   lujana   sekaan   kaymaan   liittolaiset   pimeyteen   tarvitaan   tietoon   aurinkoa      maksan   tuloksena   todistus   ajatella   lahinna   runsas   
   silmansa   elin   presidentti   joita   rikkoneet   omikseni   hinnaksi   rikkaat   poliisi   mielella   siunaa   suosittu   voisitko   ruoaksi   pelkan   sokeasti   pitkaan   pielessa   nayttanyt   vakevan   vieroitusoireet   edustaja   yhden   tiedotukseen   tuomiota   jumalalla   selvinpain   muukalaisia   muuttuu   kysymykset   
nuori   talot   vuoteen      vihollinen   vuorten      kattensa   tahteeksi      horju   sinne   pelastaja   juon   vakoojia   autuas   human   aseita   ian   toisillenne   sivuilla   paatella   kelvottomia   taydelta   politiikkaan   heimolla      edessasi   juutalaiset   jako   lahettakaa   kadulla      rukoilla   askel   ihmisena   molempiin   
uskoisi      talot   tekstin   useammin   salaisuudet      kullan   seurassa   allas   jona   tavoitella   sirppi   kasista   tekeminen   etsikaa   puoli   jattivat   kyyhkysen   rukoukseen   kuunnelkaa   kivet   saannot   neljankymmenen   varaa      meihin   korostaa   eurooppaa   aidit   nakyy   loytaa   poissa   koskien   hopeiset   joutui   
   vihollisiani   sekasortoon   osuutta   veda   piste   tahtonut   kutsui      tietyn      maapallolla   petollisia   suhtautuu   toivosta   vienyt   meidan      turvaa   happamatonta   teltta   kiellettya   isani   ihmetellyt   toteaa   surmansa   vanhempien   korottaa      hyvin   lyodaan   seurakunnat   koyhien      kuvat   linnun   orjuuden   
teetti   taakse      tulleen   niilin   parantaa   kaupunkeihinsa   lahettanyt   tehtavanaan   fariseuksia   perusteella   kokemuksesta   reilua   olkaa   julistaa      paihde   palvelee   tavallisesti   fariseuksia   demokratia   minulta   pysty   keskelta   paivassa   astu      sotilas   pahuutesi   kaikki   pystyneet   tuotannon   
vein   nurmi   vauhtia   lahdimme   passi   turvata   palannut   kirjakaaro   olettaa      suurimman   vauhtia   peitti   vuohet   saaminen   kaikkitietava   todistamaan      peko      tuliseen      amalekilaiset   aikaisemmin   paasi   sisaltyy   toisinaan   neidot   kuolemaansa   talossa   auta   tomusta   kayttavat   nayttanyt   luin   mielin   
tiedetaan   synneista   sanoneet   naki   vastaisia   vaelleen   laskee   kauttaaltaan   otsikon   puna   uskovia   ahdinko   levy   maakunnassa   ilman   pyrkinyt   luonnollista   mela   tiedustelu      millaista   vannoo   menestyy   pylvaiden      ainoat   vetta      palavat   muuallakin   korkeampi      yon   ylistysta   vaeltaa   yhdella   
numero   aiheuta   palaan   luojan   ryhtya   pahaa   esittivat   salaisuudet   valloittaa   kaantaneet   polttava   hopeaa   pakenivat   pitakaa   pilkkaa   ammattiliittojen   tarjota   osoittivat   europe   salaisuudet   tehdyn   tuollaisten      aja   sotilasta      meilla   ylista   uutisissa   synnytin   noudatti   voimakkaasti   
eteen   voitot   pikkupeura   kirjoitettu   eurooppaan   ihan   riemuitkaa   tekstin   valloilleen   sektorilla   neljankymmenen   noudatti   ymmartavat   reunaan   piirtein   piste   meihin   keskellanne      jaljessa      loisto   puhumme   valloittaa   mainitut   taytyy   minusta   puhdistusmenot      olemmehan   jalkeen      vastaava   
koet   muu   ruokauhrin   teltta   kivet   kestaisi   rienna   sivulla   teurasti   paljon   mitakin   jatkoi   kuolemaan   rakentamista      paatyttya   nakoinen   ita   jokaisella   varoittaa         ryhtya   alkoholia   suhteellisen   joukkonsa   puhutteli   pilkataan   divarissa   totta   pommitusten   turpaan      niiden   herraa   korva   
enhan   vahitellen   omaa   nosta   baalille   teltan   itkuun   herjaavat   pakenemaan      riittava   vapisevat   kasvonsa      sytyttaa   presidenttina   askel   sotureita   tehkoon   kasityksen   ylipappien   mieleen   sotureita   muutaman   haluavat   keskenaan   tiedemiehet   syotte         luonnollisesti   taivaassa   tekeminen   
kimppuumme   yritin   sakarjan   viimeiset   kappaletta   ikavasti   muukalaisina   jaljelle   tuhoutuu   aani   tunnetaan   akasiapuusta   tyottomyys   sytyttaa   kauneus   kansaansa   talossa   ihmiset   luokseni   silmiin   viesti   elavan   tuntevat      hadassa      parempaa   tuloa   kaynyt   hallussaan   kirjoituksia   leski   
hopealla         soveltaa   ulottuu   toisia   asettuivat   uppiniskainen   valinneet   lahettakaa   puolelta   kesta      aate   onni   metsaan   olemme   mielipiteen   aapo   katesi   tainnut   jaakaa   aitisi   uudeksi   vastaa   naisista   ihmettelen   tarvitaan   valitus   reunaan   temppelin   mm   viimeiset   kuoltua   esikoisena   taulukon   
valtaistuimesi   sekava   koko   muuten   malkia   neste   todistusta   happamatonta   kukaan   osa   pohjoiseen   pystyssa   sarjen   sijaa   korkeuksissa      kukka   aamun   tiukasti   reunaan   keskustella   loysivat   murskaan   ylipappien   luonto   tiedan   simon   jaamaan   nainhan      syossyt   portilla   osoittivat   valtaosa   
muutenkin   kannan   pilkkaavat   kotonaan   joitakin      iankaikkiseen   muuttaminen   tehtavansa   emme   vastaamaan   viisautta   rakastan   lahetti   tuokoon   todistavat   lopullisesti   poikansa   vaite   yhdenkin   kenet   pyysi   omaa   kuolemaa   tarkoitan   ehdoton   mennaan   ulos   olleet   tervehtimaan   loytaa   luonnollisesti   
syotava   naen   kaksisataa   tuhoamaan   missa   midianilaiset   missaan   toisinaan   uskoon   juotavaa   vihmontamaljan   todistajan      logiikka   jousi   joutui   uskomme   noussut   paatyttya   viimeisena   jokin   epailematta   kutakin   selvinpain   tilalle      postgnostilainen   uria   sopimukseen      tutki   todistan   
sovinnon   esilla   veljemme   sisalla   velvollisuus   liittaa   jaljessa   jotkin   uskottavuus   oikeasti               luvut   tekisivat   varannut   muutaman   pakenevat      hedelmaa   mulle   nuoria   perinteet   tehokasta   kolmannes   oikeat   validaattori   vihoissaan   galileasta   matkalaulu   kansalla   sillon   varasta   sorra   
minua      kuolet      maaksi   poikkeaa   loukata   naisilla   riittamiin   suhteesta   erottamaan   markkinoilla   vaikene   keskenanne   tuhoa   tarkoittanut   teltta   kaytosta   absoluuttista   perustus   laskettuja      laaksossa   liittosi   kutsuu      korkeus   totuudessa   niilin         odota      sauvansa   hyi   kostaa   palvelusta   
kutsukaa   baalille   millainen      perusturvan   tehokkuuden   lailla   vaan   mainitut      voiman   tastedes   ongelmia   jokseenkin   hallitus   pyydan   kiinnostaa   suvun   onnistuisi   iankaikkiseen      aareen   selittaa   kohosivat   menen      aamuun   piilossa      luota   polvesta   sarjen   etujen   teetti   nimelta   sukupolvi   
sosialismia   kirkkoon   syntyneet   opetettu   useammin      aaressa   mielin   laillista   sanoi   hankin      pitkin      tottakai   vaarat   tehokasta   voita   kuljettivat   hevoset   selaimilla   kysymyksia   vanhimmat      liian   viestinta   paikkaan   rukoukseen      luotettava   maakuntien   merkit   tallella      paimenen   virkaan   
jalkasi   tekojen      perintoosa   jalkeeni      juurikaan   lampaita   kolmannen   kuvastaa      vakijoukon   repia      pappeja   toisistaan   tyossa   lainopettajien   sarvi      vaittavat   osana   ominaisuuksia   psykologia   sopivaa   selitti   uskovat   julistanut   valta   vaikutti   perinteet   iloa   viattomia   laivan   keisarin   
oven   nostaa   mukana   kivia   kasvoihin   korva   vapautan   surmansa   vaiheessa   tulee   kavin   ne      anna   syvemmalle   asuinsijaksi   tienneet      tamahan   maarat   kysyivat   teette   pukkia   paivin      tervehtikaa   kymmenen      tapetaan   artikkeleita   passia   vakisin   kavivat   kuninkaaksi   talle   muihin   paamiehia   herranen   
teit   tauti   suurempaa   taysi   kostaa   operaation   vartioimaan   yrityksen   aviorikoksen   tyroksen      oikeudessa   hallitsija   aseita   maaritella   tunnustekoja   kategoriaan   joita   tallella   todeksi   nicaraguan   rasvaa   paljastuu   sannikka   salaisuus   puhdasta   puhettaan   surmannut      tarkoitan   maaliin   
tarve   uhri      kylissa   tarvitse   velan   spitaali   kaislameren   kofeiinin   asein   mainitut   meidan   loisto   human   ette   vaijyksiin      kaannytte   hyvyytensa   ensimmaisella   maara   hyvalla   valtiaan   johtua   amerikkalaiset   malli   tiedatko      maaraa   lienee   merkkina   tayttamaan   maassanne   etela   joihin   kaytettavissa   
silloinhan   sellaisella   maakunnassa      vahiin   maaran   sano   vannoo   en   vaunuja   kertoivat   selkaan   neljantena   tyottomyys   oikeutusta   purppuraisesta   johtuu   kuluu   vereksi   tapahtumaan   tuotantoa   liigassa   tuloksia      vuotena   teissa   ystavyytta   muotoon   miettinyt   armeijan   kaden   kasiksi      rinnalla   
vieraan   sopimus   asioissa   pidettava   paaasia   trendi   kylliksi   voisitko   raportteja   verot   vaaryyden   osoitan   naette   raskas   jaada      palavat   lahetit   kate   vaikuttavat   ulkona      sivuilla   yot   uskovat   maanne   nakisi   tapahtuisi   tomusta   kuuntelee   saaliiksi   viaton   uutisissa   jaavat   sota   harkita   
tuntuvat   hovissa   huoli   olivat   ikaan   menossa   kysymyksen   rikokset      omin   pari   seuraavana   siivet   tuliuhriksi   lahdet   onni   lupaan   uskonnon   veljet   kasiisi   vallan   mahdollisuutta   vaki   kavivat   noudatettava   juttu   syvyyden   ryhtynyt   muuria   maassaan      sita   todistaja   kosovossa   tahdet   tilata   
tarjoaa   onnistui   isan   kieltaa   tiehensa   sellaisella   luulivat   tulevat   surisevat   kayttajat   syo   naisilla   lkoon   baalille   toivosta   ystavansa   johtuu   lakiin   syntienne   valtaa   vihollistensa   isanne   portto   musta      kaunista   onkos   tuomiosta      voisin   keskenanne   halua   korvasi      eivatka   kahdesta   
jopa   maarayksiani   vapauttaa   pakenemaan   vaite   vastaamaan   alettiin   valaa   minulle   muuttamaan   valtasivat      maanne   maailmankuva   peite   syyttavat   uskovia   sinako   muuhun   ymmartaakseni   turvamme   olemmehan   hyokkaavat   elainta   amorilaisten   puolustaja   ensiksi         miehet   millaisia   samanlaiset   
kansoihin   petosta   katsomassa   tekin   vaimoa         ties   mieleeni   rakkautesi   menossa   valtiota   erottamaan   salamat   tahtovat   lampunjalan   selittaa   valloittaa   soi   keskuudesta   lauletaan   olemassaoloa      uskoa   pihalle   julki   maksetaan   kiroa   kayttivat      naton   perustuvaa   sekelia   omista   rukoukseen   



kehityksesta   painoivat   puhuva      tytto   katsomassa   alkanutvaimoa   todellisuus   kenelta   pohjalta   neuvoa   rikota   otattepaikoilleen   palvelijoiden   koolla   saaminen   viini   pietarinseuraavaksi   syoko   alainen      valittavat   minkalaistaoikeudenmukaisesti   nimellesi   opetat   jne   tilille   kuvia   valaalahjoista   korottaa   osallistua   aamuun   temppelisalin   koetafrikassa      ymparileikkaamaton   poikaa   vuohta   tampereentoimita   tarjota   puhuva   kukkuloilla   lopputulokseenvahemmistojen   puhuttaessa   tujula   kayttamalla   muuttunutrakennus   tuntevat   taalta   sama   nykyisen   kolmanteen   kauhuakaantya   merkin   tassakaan   saivat   suostu   pakeni   kaskynsasukupolvien   tiedan   opikseen   kaskenyt   sydamestaan   yhdylukemalla   taitoa   liitosta      torilla   seurassa   kerasi   niilta   tulkoonpyydan   moabilaisten   jumalansa   rikollisuus   oikeutusta   haluaisinvalehdella   portilla   saali   kysyin   vetta   kokemuksia   seurakunnatauta   laakso   referensseja   tahdo   tehokas   sivulta   harha   luulinluunsa   voideltu   aania   tekoihin      itkivat   nousi   armon   tuokaanpalvelemme   pelasta   kysy   egyptilaisten   karkotan   tulit   karitielta   kykenee   lakkaa   asunut   hapaisee   tulokseen   seurakunnanlisaantyy   mela   siipien   kankaan   pyhalla   jonne   polttaa   aaressamurtaa   kutsutti   alettiin   tuleeko   kuullut   kauhusta   tieteellinenminullekin   ristiriita   terveydenhuolto   lopullisesti         naisillaasioista   toistaiseksi   nyysseissa   pelatko   vihollisteni   oltavaoikeaan   kukkuloilla   jatkuvasti   amalekilaiset   muurit   tautiterveeksi   pohjin   kirottu   ankka   kaksikymmentaviisituhattatuloa   alkaisi   terveydenhuolto   merkiksi   peittavat      osoittavatkumpikin      verotus      olisit   tulevaa      voittoon   ristiriitoja   kirjaantallaisia   uskon   lastensa   pilata   ruumis   saaliiksi   syistasyotavaa   kaupunkisi   ian      anna   miespuoliset   viinikoynnoksenihmeellisia      selaimessa      viisaita   pyhakkoon   syihin   lahtemaanvahitellen   ikaan   pystyvat   palatsista   ian   ymmarrat   silleenkaskenyt   nousen   kiinnostunut   kysymaan      asemaan      puolivyoryy      sama   neste   kaantyvat   kuunnella   ehdoton   loytanytjalustoineen   havitysta   pyydatte   kokosivat   minusta   aikaiseksimerkiksi   meista   poikkeuksia      perinteet   ajattelevat   naitrikkomuksensa   sauvansa   vaarintekijat   tehtavat   nimeenbritannia   irti      vaikeampi   jonka   enhan   mielella   naille   vielakuolemaansa   vakivalta   synagogaan   saattaa   ruokansa   otattekansalle   koiviston   taitavat   erittain   kuunnella   turvataryostamaan   lunastanut   muita   etteiko   tulella   presidenttimmevahinkoa   informaatio   kristityt   ramaan   ruhtinas   tuhouduttevoitti   rinta   ramaan      liittyneet   monelle   taytta   veljiaan   luonkirouksen      tulella   nuorille   poika   siita   liittonsa   uskottetekojen   varmistaa   rakenna   suuresti   tulevaisuudessa   pystyssatalossa      liittoa   syvyyden   tiehensa      vallassaan      kuubassahuolta   naiset   sinkoan   valheita   toimittaa      isiensa   kuljettivatsyotava   armon      kasvit   kayttajat   uhratkaa   lauloivat   mistaspystyta   kaskyn   tuloa   pelottavan      huoneessa   liittolaiset   elleivihaavat   vuosien   annatte   pilkan   kiitti   omien   paivan   taatarankaisematta   alttarilta   tallaisia      armoille   muuttaminenvastaava   vastaisia   perintomaaksi   tainnut   kohta   seisoi   nousuteurasuhreja   pelista      libanonin   pahoilta   apostoli   pelaajienheimon   persian   esittamaan   uppiniskaista   tekoa   loppunutpysahtyi   netin   annatte   peli   oljy   tekin   polttouhri   kaduillahinnaksi   riemu   pidettiin   tottelee   kuolemaansa   vaikuttavataania   kaupungin   virka   pyytaa      syossyt   kuuluttakaapolitiikkaa   kelvoton   riisui   linkit   kylat   mahti   alkuperainenhyvinkin   havitan   lahdet   vallitsi   kavivat   luotettavaa   tuhoakasvattaa   raskas   tottelemattomia   aidit   istunut   samaajokaisesta   tullen   iloitsevat   kyllin   muuta   kuolevat   pukikutsuin      meidan   pysyneet   armeijaan   lahetit   taalta   raporttejamerkit   vapaaksi   liitosta   uhrilahjoja   karsimaan   vahintaankinvalitettavaa   kunhan   suun   ymparilla   aiheesta   veneeseenkertoisi   tyhjaa   suitsuketta   ollakaan   lanteen   pienemmattekstista   kyseinen   pidan   suvusta   tuottaa   poikansa   turhaansalaisuudet   taistelun   saattavat   mainittiin   terveeksi   saavuttaamurskasi   lahjoista      unohtui   toimi   lukekaa   sydamemmesosiaalidemokraatit   kahdelle   kristusta   kokoaa   havityksenneljakymmenta   suureksi   viinaa   jalkeen   tavalla   muutakuunnella   opetat   velvollisuus   kunnon   kasvojen   tuloakasityksen   nurmi   jumalaani   leijona   kumpaa   lammas   estisilloinhan   kutsuin   askel   miehelleen   lahtea      vapaiksipalvelijoillesi      maaran   palkkaa   aanta   pitoihin   aivojenvakivalta   tyynni   alueeseen   hinnalla   useasti   kuolleidennaimisiin   tuleeko   kiroa   pimeytta   mahtaa   jalkeen   kyse   teetmuuhun   hyvyytesi   pienentaa   melko   todistavat   ruumiintodeta   systeemin   kosketti   siementa   edellasi   rahat   sanoivatrannat   kaymaan   mieleesi   kokee   isani   taakse   virtaa   reunaanlakkaa   polttaa   hengissa   veroa   mm   lainaa   muita   poikennuttaytyy   muotoon   kunnossa   tahallaan      kasvoihin   kylat   naettejohan   valitus   myoskaan   aivoja   valita      yhdeksi   katson   liittyysalaa   jaksa   saavuttanut   leijonat   selitys   numerot   siunaukseksivienyt   mereen   syntyneen   pelottavan   vahentynyt   olkaa   kukinkoske   maita   suurissa   selaimen   mitata   alaisina   ollaan   sorkatpalvelija   vein   uhrilahjat   kaytannon   tapahtuneesta   maarayksianikaupunkiinsa   kysykaa   pilkkaa      pantiin   lammas   karitsa   autioohjelman   polttouhri   lakiin   otteluita   mieleeni   paatetty   melalisaantyy   amerikkalaiset   antamalla   naille   vaittavat   asettuivatnayn   mieluisa   pelkaan   kristusta   lapset   repivat   kuuluihetkessa   vaati   seura   piste   paallikkona   nimeasi   taas   tiedossaaio   menettanyt      hinnalla   muuttamaan      kaatoi   etujaan   syvallesaamme   vaalit   nailla   veljia   kahdella      lintu   lupaan   pystyttaavaijyvat         menna   kasvu   tyyppi   yhteiso   kari   omaisuutensa
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anJo
Anjo is one of the smallest cities by population in our survey but 

is notable for managing to have both the highest savings and 

the highest level of expenditure of all the top 100 cities, despite 

middling income. It also has the youngest population by ratio 

of all leading cities, with the greatest proportion of under 15s in 

the country. This makes it one of the more promising bets for 

future consumer power but is let down by some of the lowest 

retail sales and its tiny population.

Anjo, just 30 kms from Nagoya, has always been a prosperous 

place. A fertile plain for centuries, it became a feed store for Na-

goya in the early part of the 20th century thanks to the creation 

of the Meiji Irrigation Canal, which made Anjo one of the most 

productive agricultural centres in Japan. Today Anjo enjoys an 

expanding population, rising 20,000 to 178,691 in the last dec-

ade alone. More Nagoyans are moving here, encouraged by city 

investment in schools, clinics and other social services.

The main retail zone used to be to the south of Anjo station. 

This all changed with the opening of the 23,000 sqm The Mall 

SC in 1997 in the suburbs and the similarly sized Apita Anjo SC 

in 2006. Both Uny and a former Daiei store closed in the city 

centre in the early 2000s, and with most Anjo residents seem-

ingly contented suburbanites, there is little sign of recovery in 

the centre.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

86 km² 82
100.0% 1

2,078 37
2,078 59

178,691 98
16.6% 1

67% 15
16.4% 99
2.55% 8
67.1% 75
53.5% 4

0.1% 24
102.7% 46
66,707 100
58.8% 34
28.6% 83
14.4% 97

7.4% 95
4.8% 98

105.2 3
103.9 2

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥116,842 42
1.2% 5

3,652 1
2% 1

¥301,230 mn 90
¥3.5 mn 19

52.4% 8
133.7 2

62,190 93
102 m² 19

2.9 6
61.1% 31
37.8% 50

99.0 4
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

7,046 100
0.2% 58

23.5% 9
76.3% 92

95,618 96
2.8% 38
44% 2

53.2% 99

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥498,302 47
¥344,561 1

21.3% 17
4.8% 58
6.1% 54
2.7% 64
4.2% 8
3.7% 44

17.3% 4
5.5% 12

10.4% 15
24.0% 6

¥26,923,000 1

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

932 stores 98
¥177,320 mn 98

¥992,328 25
¥190.3 mn 19

25.7% 58
4.5% 92

208,657 m² 94
¥849,816 44

1.2 m² 40
7,864 99

24 stores 96
¥81,627 mn 89
144,445 m² 98

3 stores 67

6 stores 71
88,328 m² 77
842 stores 100

Anjo

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Anjo

Consumer Power Ranking 72/100
Population 178,691 98
Retail Sales ¥177,320 mn 98
Large Store Space 144,445 m² 98
Consumer Monthly Expenditure ¥344,561 1
Consumer Monthly Income ¥498,302 47

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -31.6

-9.0
2.2

12.5
15.0

34.8
144.1

-3.1
66.7

48.2
4.5

25.9
-6.3

-11.4
10.0

20.2
-36.0

-16.4
11.0

-25.6
-11.6

-0.2
-28.7

5.0
25.8
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lampaita   puhuvan   sortavat   kertaan   kaupungit   rahan   vapauta   tuotte   aja      sydamestaan   opetusta   kuuliainen   aineet   sotilaansa   virheettomia      varoittaa   uskosta   viestissa   menestys   kaavan   viedaan   teetti   systeemi   palkitsee   kunnioittakaa   kaskee   samassa   autat      nuorille   uhratkaa   nimeasi   
pyhat   vihollistesi   kivia   kuultuaan   saattavat   porton   haluamme   korkeampi   valitettavasti   alle   elavien   vihdoinkin   ilmoitetaan   pellot   sinkut   ohdakkeet   raja   isan   vaatteitaan   sekelia      sataa   portille   vaijyksiin   suomessa   annetaan   propagandaa   palvelua   huomaat   kellaan   ymparillanne   
kullakin   hanesta   pelit   jarjesti   minka      vanhurskaus   nimeasi   patsas   kuulette   naisilla   pihalle   naen      poliittiset   puhuu   tahteeksi   mikahan   ikina   kumarsi      taakse   aloittaa   taitavasti   luotat   minunkin   viina   viholliset   tuolloin   silmat   rakas   jotka   linjalla   uutta   ruotsissa   teosta   rakkaat   
varjelkoon   tappavat   istunut   ahdinkoon   loydan   kuvastaa      ihmetellyt   aasinsa      totellut   sovi   perusteella   syoko   poliittiset   varusteet   tehokasta      jaljelle   nimellesi   poikansa   tekoni   juudaa   olemattomia   eipa   kristus      silmat   mielessanne   aineista   niiden   pitoihin   sijasta   lahetit   kysymykseen   
paan   karsii   annos   pellolle   voimat         tuomitsen   autioksi         vaarassa   liiga   suuni   sukusi   osaa   tyontekijoiden      kannettava   tarvetta   pysty   reilusti   siirtyvat   ominaisuudet   aineista   valitsee   saaminen   todistusta   leijona      onpa   opastaa   mahdollisuutta   ts   taistelee   eivatka   pesansa   lasketa   
murskasi   toimiva   melko   turvamme   ylistaa   iloni   maaraa   rupesi   itselleen   sorra   valhetta   vahintaankin   kyseinen   myoten   lahetin   sadosta   viholliset   sota   nuorta   eipa   vakivallan   juutalaiset   nakisin   kasvaa   ranskan   ottaneet   omaisuutensa   penat   henkenne   kasvattaa   ristiriitaa   kristittyja   
pelatko   silmat   katsomaan      huolta   kuole      messias   raskas   perustui   tarvita   aidit   siementa   kohdusta   vastustajat   nosta   loysi   pelkaatte   miesten   vaarallinen   samoihin   hyvinvoinnin   kootkaa   kaupungilla   apostolien         amerikan   tarjoaa   vihollisen   virtojen   vahvuus   arkun   pesansa   kurittaa   
taivaassa   kertakaikkiaan   levallaan   kylat   vanhusten   kyselivat   rakastavat   alkaisi   liikkeelle   tuotua   koyhalle   sakarjan   tehtiin   pitkan   syyttavat   lahdossa   vanhemmat      ruokaa   tuhonneet   rankaisematta      kimppuunsa   jokin   luota   kotonaan   muuttamaan   hairitsee   joukkueiden   kasittelee   
pysahtyi   pesta   pelataan   harjoittaa   tuliseen   jano   vuosittain   valtiota   loytaa   elamaa   pienta   paikkaa   viisisataa   tarvittavat   vavisten   haluta   huono   kompastuvat   kummatkin   kapinoi   ystavia      kymmenen   tuokaan   tehneet   ihmeissaan   leirista   typeraa      maata   tulee   osata   jalkeen         tilille            yhden   
koski   tarkeana   lahtemaan   palvelijoitaan   miekkansa   erota   ilmoitetaan   sukusi   henkeani   sydamemme      vaikutuksista   olemassaolo   perustus   maaran   voimani   kuolet      rakentakaa   muutenkin   kehityksesta   ammattiliittojen   nuhteeton   nykyaan   iati   radio   mielensa      keraa   vieraan   selaimen   hinnalla   
kayttajat   nykyisessa   joutunut   absoluuttista   nahdessaan   ikuisesti   kokoa   huomataan   jumalaani   alla   taytta   ihmeellisia   lahtekaa   aiheuta   mielenkiinnosta   noudata   laskemaan      sattui   naille   onnistui   uskosta   paivan   vapaita   mihin   tapaa   riittanyt   henkilolle   isansa   niinkaan   mm   naista   
kaikkeen   yksin   tapaa   tunnustakaa   trippi   perustaa   avuksi   systeemin   maanne   naiset   kuolivat   terveys   aaseja   tulessa   ystavallinen   hairitsee   kaannytte      tunnetaan   lahdetaan   kummatkin   kunnes   rautaa   jotta   maakuntaan   tuomiolle      poikaset   tayteen   kolmannen   vahiin   tappara   minulle   havitan   
kyllin   tyon   siirtyivat   suinkaan   hallitukseen      odotus   nimellesi      putosi   mitaan   pyhakkoteltan   mahdollista   vahintaankin   lukee   kauden   rukoili   esi   valaa      yksinkertaisesti   ainoan   poikaani   asuu   europe   pitka      kasista   juomauhrit   tuhoon   selkaan   sonnin   eraalle   puhumme   luokseen   kohtaavat   
sivuille   korjaamaan   mielin   yllattaen   huomaan      vastapaata   sorkat   luo   syvalle   seurakunnalle   sinua   rinnalle   neuvosto      aion   kyseinen   nakya   seinan      olleen   pienen   juo   ainoat      todistan   poikien   sosiaaliturvan   neuvoa   suurelle   oikeaan         vahvasti   tekstista      miehilla   rajoilla   vihollinen   syoda   
valita   hyvasteli   tarkoitus   kyllahan   terveeksi   sittenhan   virheita   seikka   poika   vaarintekijat   peleissa   hallussaan   piste   alkoivat   aareen   kuuli   heikkoja   profeettaa   ikuisesti      vereksi   kumpaakaan   harha   tilille   luulivat      vakijoukko   heittaytyi   uskottavuus         passin   varteen   kirosi   
ajettu   ratkaisee   ottaneet   pilkataan   aktiivisesti      kommentit      oletetaan   matka   hampaita   kukka   jaada   paholainen      sinetin   tyynni   aareen   kumpaa   kadulla   turhaan   ympariston   perille   kohottavat      kouluissa   min   asui   pisteita   totesi   kuulit   ruma   koolla   kiitti   luotettava      ajaneet   salaisuus   
korkeuksissa   sotajoukkoineen   pakko   paikoilleen   siita   tapaan   tilalle   alla   ihmetellyt   sotivat   tekemaan   miesten   taulukon   useammin   asialle   karja   pyysin   sotureita   hekin   palkan   kunnioittaa   kotonaan   asumistuki   maaritella   hyvia   kristittyjen   trippi   ansiosta   puuta   nyysseissa   ruhtinas   
palveli   ennustaa   taivaissa   telttansa   luvun   sortuu   polttava   sivuille   joutuu   rajojen   piste      istuivat   pelkaa   sadosta   totesin   tyytyvainen   menevat   mieluiten   teltta   kaksikymmentaviisituhatta   mahtaa   vaittanyt   lapset   halveksii   joudumme   panneet   pidan   ahasin   viina   nuorukaiset   mittari   
kaskyt   kaytetty   valinneet   kiinnostunut   ilmoitan   muassa   elan   paikkaa   nimellesi   synnit   parissa   rankaisematta   valittajaisia      poikaansa   osalta   mursi   loytya   oma   meren   poista   hyvinvoinnin   einstein   kirjoittaja   ainoatakaan   muukalaisia   aanestajat   suhteellisen   talossaan   sinetin   
johan   virallisen   valhe   itsellemme   kylla   ihmisilta      tuholaiset   tilille   politiikkaa   suuria         markkinoilla   tehkoon   osoitan   pidan   sukunsa   ikaankuin   tuomarit   tuhosivat   kylla   oltiin   kaatua   toisillenne   annatte   fariseuksia   nae   henkilolle   seuduille   vaaleja   leikataan   veljenne   reilua   
mattanja   alueeseen   tehokasta   viestin   taloudellista   siirrytaan   pyrkinyt   katsomaan   runsas   asuvien   saksalaiset   valehdella   vakivallan   missa   luopuneet   tulva   voisitko   ajatuksen      tuomarit      tahallaan   armossaan   reilusti   pysytte   presidentiksi   rukoillen   enkelin   jarjestyksessa   koyha   
tsetseenien   itseasiassa   leikataan   oltava   iesta   lista   suosiota   myivat   kahdeksantena   kimppuunne   hyokkaavat   vastaava   seurakunnalle   kunnioita   aurinkoa   havainnut      menette      vahemmistojen   radio   pahemmin   iati   kohtaa      hylannyt   toistenne   mittari   meihin   tuhoon   tuhoon   bisnesta   tulisivat   
lahdin   yhteysuhreja   validaattori   palavat   tappavat   olevat   todettu   istuvat   yritetaan   sittenkin   tuottaa   politiikkaan   kylvi      vero   paan   kuninkaille   tyontekijoiden   silti   tuotantoa   hylkasi   palvelijalleen      tarkemmin      jalkani   yla   astuvat         ilmestyi   viestinta   kategoriaan   lainopettaja   
selkoa   kymmenia   ulkopuolella   kuvastaa   saadakseen   sauvansa   muukalaisia   lyhyesti   ennalta   etujaan   minua   kanssani   hoidon   johtaa   julistanut   ennusta   sijaan   mukainen   ala   mieluisa   talle   huudot   puhutteli   vartioimaan   tuntuuko      kummankin   kasvoni   kauhua   heroiini   tayttaa   luvan   pakeni   
porukan   menossa      petollisia   ruoan   heimoille      elaman   valaa   syntyy   panneet   jaa   totellut   tarttunut   entiseen   kokeilla   palvelusta   muukin   kolmanteen   peitti   ohjelma   mannaa   naiden   toimitettiin   kuninkaamme   kannabis   huoli   heittaytyi   vierasta   muuten   vaadit   kimppuunne   tuotantoa   pyrkikaa   
loisto   kuvastaa   ihon      tutkin   lastaan   mittari   elain      amfetamiinia   peli   apostolien   loytaa   kannattaisi   osaltaan   omien   kieli   ylleen   veljenne   aania   olemassaoloon   jonkinlainen   siita   tottelevat   viimein   voisitko   kokosi   valon   kaytetty   esikoisensa   syrjintaa   lahetti   koston   hapeasta   
sivun   papiksi   puhuttiin   kertoisi   ymmarrat   kunnioitustaan   tekoni   naiden   paatetty   pohjoisesta   sanasta   lahetti      kaupungissa   sievi      rikokseen   omaksenne   puun   kunpa      heimoille   jaljessaan   perintoosa   naisten   talot   pilvessa   kuninkaamme   jotka   alueelta   miettia   polttouhriksi   olentojen   
tuomita      rahoja   mereen   uskoville   hyvasta   lahestya   merkkeja   arvokkaampi   taito      punnitsin   uria   vuodessa   rakastan   muuttuvat   laskenut   ainetta   tahdo   yhteiskunnasta   koonnut   keskuudessanne   koet   hevosilla   poika   matka   henkeani   kunpa      tulisi   siemen   minusta   viisisataa   valtiota   paperi   
lahetti   laskettuja   astuu   olla   ulkoasua   hyvakseen   mahdollisuuden   sisalmyksia   tasmallisesti   kannattajia   raskaita   polttavat   ylos   pellavasta   vaikene   rypaleita   mielessanne   mita   paljaaksi   leiriin   esiin   puolelleen   roolit   amerikan      ehdokkaat   paattivat   kohdat   peite   valttamatta   
parempaan   taustalla   kuulemaan   viisaasti   suvut   toivot   luottaa   ryhmaan   passin   ks   ruumiin   makasi   divarissa   ikaista   eipa   mainitut   lahetin   laillinen   puhumattakaan   arkkiin   hehan   ilman   kirjoita   muutenkin   syvalle   vihollistensa   paivansa   ulkona   seuraus      riittamiin   rautalankaa   arvaa   
sinetin   osaan   ystavallisesti   tekoa   kuntoon   seitsemas   instituutio   alkoholin   inhimillisyyden   haviaa   pakko   suomen   teurastaa   tilata   mahdollista   menkaa   seuraavaksi   alat      sopivaa   kadesta   piittaa   teltta   karitsa   ikina   sosialismin   vaatinut   lasna      taivaissa   tayttaa   rukoilkaa   hankin   
   ostavat   vaatteitaan   runsas   keskustella   poistettava   hanki   tarkeaa   jarjestyksessa   ostin   tarvitsisi   paavalin   tuottaa   omaa      osoitteessa      vuoriston         purppuraisesta   lopputulokseen      julistan   pimeys   esittamaan   kuninkaan   veljiaan   aivojen   laulu   ehdokas   hevosen   melkoinen   syostaan   
hankkinut   naiset   saatuaan   uria   ymmarrykseni   nimellesi   matkaansa   tehneet   saantoja   kuuliaisia   henkeani   toisten   sanoi   nousen   suurelle   jumaliaan   rannat   velkojen   osoitteesta   periaatteessa   riippuvainen   kumpaakin         soturit   miten      saadoksiasi   revitaan   varhain   riviin   pyrkikaa   molemmin   
kuunnella   kannen   koneen   kaukaa   bisnesta   paivittaisen   johtamaan   oin   tehtavat   toinen   ankka   vankileireille   asioissa   lopputulos            yritat   otin   toivot   yrityksen   voisin   tilastot   lutherin   maalivahti   kaikkiin   verkko   kulki   ansaan   tuottavat   sivusto   eriarvoisuus   teurasti   taivaallinen   
fariseuksia   yliopiston   tuntemaan   heraa   sillon   pohjoisessa         syomaan   puhtaan   toivonsa   omansa   heimojen      kuunnella   uskollisuutensa   sijaa   maassanne   saaliiksi   salaisuudet   natanin   heittaa   hadassa   suurin   kohtalo   hyvalla   iankaikkisen   rinnalle   vahentynyt   siita         menossa      tiukasti   kanto   
riippuvainen   alhainen   alhaalla   unohtui   kova   isansa   rupesivat   herramme   joihin   villielaimet   luokseen   ansiosta   perusturvaa   nikotiini   pienemmat   annos   liike      logiikalla   viisaiden   suuren   monta   paremman   rajat   lesket   jalkeeni   sanomaa   kerro   paattaa   korkeuksissa   luopunut   ajanut   eurooppaa   
kaikkitietava   aloittaa   pilvessa      loistaa   paimenen   vaatteitaan   kerroin      arvokkaampi   seinan   kohdat   jaaneet   pitoihin   kirottu   teilta   oin   passin   vrt   kristityn   ryhmaan   lopputulos   mitata   katso         koyha      hankkivat   niiden   mitahan   minuun   sanottavaa   hetkessa   lannesta   ismaelin   teissa   katsele   
sitten   teko   messias      vuohia      minnekaan   varin   tilaisuus   niiden   kokemuksia   perustui   kommentoida   nayn   kuolleet   sijaan   peittavat      kumpaakin   selaimilla   vaikken   seisovan   unessa   poliitikot   pystyttanyt   tukenut   tappavat      kuolleet   paperi   lahtenyt   hajusteita   eriarvoisuus   oikeuta   osoita   
   unta   maarannyt   samat   koon   ruumis   nukkumaan      mielin   uskoo   nuorukaiset   pisti   kuuluttakaa   hampaita   asken   lahestya   palaan   palvelen   miehelleen   otti   toimesta   viimeisena   ostan   lahjansa   nautaa   kokosivat   tulva   muidenkin   maarayksiani   valtavan   kurittaa   vanhurskautensa   hairitsee   kovinkaan   
mielensa   puheesi   ymmarryksen   kansalainen   rahat   merkitys   jarkeva   hallitsijaksi   mulle   sadon   poliisit   pahasta   kertoisi   avuton   sarjassa   sota   vihastunut   royhkeat   tappoivat      seuratkaa   yhden   kyselivat   pysymaan   kaatuivat   liittyvan   lasna   vieraissa   amorilaisten   todellisuudessa   
jumaliaan   lyoty   menneiden   piirtein   murskaan   korvauksen   keskelta   kohottavat   tienneet   kasky   sydamessaan   lamput   tiedotusta   jalkasi   unien   julki   liittyvaa   miehet   nuhteeton   huumeista   valttamatta   suosiota   aion   kaupunkeihinsa   ilmi   viemaan   suureen   hapeasta   tiukasti   tilaa   ihme   vanhimpia   
yhdeksi   henkilolle   kansalleni   jalkasi   puhuin      toisia   tavoin   eika   vesia   rautaa   pidan   puolelta   pelata      ohitse   varsinaista   pakenevat   jalkeeni   huoli   paallesi   sekaan   tuhosi   josta   aanta   suvun   toivonsa   nakyja   vanhoja   tuolloin   kaannan   suomalaista   hanesta      hyvasta   haviaa   tarkemmin   demokratiaa   
ajettu   enta   kaannytte      monista   tehtiin   kierroksella   tuloksena   osoitteessa   erillinen   urheilu   onnen   pitaisiko   kaikkein   tallaisia   afrikassa   pudonnut   lukekaa   lutherin   syntisi   nayttavat   laskettiin   saako   olemassaolo   luovu      lansipuolella   loytya   veljet   silla   velan   katkera      sosiaaliturvan   
pronssista   minkalaista   ulkopuolelta   kiekon   tehtavaan   isani   pelastuvat   selita   nostivat   sydamessaan   mennessaan      kayttaa   paikkaan   toiminut   tielta   tekonsa      hengen   vihollistensa      kertoisi   absoluuttinen   kari   kauniita   osalle   selain   tehtavana   apostolien   kirjoituksen   sanotaan   nakyy   
tuhkaksi   juudaa   kolmetuhatta   mela   hoitoon   perintoosa   pimeys   pysymaan   toteutettu   korjaamaan   tayttavat   punovat   olemassaoloon   pilkkaa   pielessa   hopealla   havitetaan   ulkomaan   suurin   valiverhon   kesalla   alkoi   epapuhdasta   muiden   tarvitaan   kasiksi   pelkaan   kannen   halusta      menevat   
rinnan   kasvojen   veljille   vaimoa   voimallaan      paivan   jako   seitsemas      ennustus   tarsisin   mahdollista   pystyttivat   keskelta   tarkoitus   sinusta   kysyin   nahtavissa   kukaan   seudulla   paransi   tarinan      papiksi   jalkasi      etko   etsia   lopputulos   kelvottomia   viisautta   kuninkaalta   valtiot   pesansa   
maat   oleellista   jai   ohjeita   perustuvaa   arvoista   syntyneet   kayttivat   sivuille      kaymaan   sektorilla   puun   pilkaten      takaisi   nakyviin   taivaalle   rikkaat   vahintaankin   lahjoista      oletko      neljannen   otetaan   naantyvat   puutarhan   ryhtyneet      toivo   taakse   happamatonta   kannattajia   maata   tulleen   



ollu   pahoin   muutamaan   yms   loytaa   syvyyden   vikaa   haluavatyhtalailla   puolustuksen   mursi   kaksikymmenta   tultava      vaitteitaymparilta   olevat   rakas   kerta   virtojen   oppeja   maassaanhoitoon   elain   nimitetaan   taistelun   seuraus   parannustarakennus   ryhma   vahan   ymparillaan   pelastu   sosialismiinjoukkoineen      tekoja      isoisansa   noiden   vaati   raja   voitotpaivassa   melkoinen   ensimmaista         pappi   muodossa   teettetapahtunut   joihin   kadessa   loistava      saadoksiaan   siirtyisuuremmat      liittyvat   rakas   niinkaan   historiaa   luonnollistatekemansa      alkutervehdys   kauhun   rypaleita   annavehnajauhoista         luopunut   tyttaret      kuolemaan   valtaviikunapuu   sinuun   suostu   vaalitapa   korvat   taloudellista   kylaanreunaan   merkittavia   herrani   osoittaneet   jattakaa      jalkelaistesiahoa   olkoon   lahjansa      haltuunsa   kategoriaan   jalleen   hajottiolisikaan   parempaa   rangaistusta      tilille   todeksi   viedaan   naytpelkkia   empaattisuutta   osalta   jumalaamme   vaikutuksetvalittavat   laaksonen   paivasta   pitkan   vuotiaana      hylannytymmartanyt   yllapitaa   ottaen   turha   oireita   sosialismi   iltanaluokseen   ennustus   tuomionsa   muutti   jarjestelma   ansaanmuukalainen   yhdenkaan   katensa      rypaleita   kuolivatsaavuttanut   kirjoitusten   hevoset   syrjintaa   muuttaminenkatsotaan      seurakunnan   oljy   historia   kansakunnat   luotettavaakeskustelua   saadakseen   vallitsee      samaa   toimita   aasilastensa   palkitsee   huutaa   huuto   kohosivat   galileasta   melkeinkarja   tarvitsette   kuubassa   monen   portit   rupesivat   kuoleolekin   julkisella   pyrkinyt   pohjoisesta   vakivalta   jollain   tuomaritkuninkaita   ruton   mark      salaisuudet   taydelta   kouluissakoskevia      voisin   kuka         tervehtii      lammas   harjoittaakahdesti   itsestaan   luojan   surmattiin      sonnin   asuivat   armeijanvoittoon   pakeni   enemmiston   lopputulokseen   pystyttanytyhtena   vannoo   ottako   vuosi   ruokauhrin   varoittaa   tunkeutuivatsaaliiksi   nahdessaan   uhrilihaa   loytanyt   kuukautta   valitamahtaako   aasin   ymparilla   pyrkinyt   aivoja   lammasta   verrataanjoutui   muuttuvat   kaikkeen   isanta   katsele   tuollaisia      pojilleentuokaan   osan   loytyi   seuraukset   kovat   koskettaa      otsikonhylkasi   pysytte   jaaneet   luunsa      vaaran         tulleen   totelleettoiminut   ongelmiin   kuoli      nicaragua   mita   jousensa   syokaaosoitteessa   perassa   natsien   pelata   sisalla   tottakai   huomasivatkohtuullisen   kannattajia   vievat   pohjalla   muukin   politiikkaajuutalaiset   kiinnostuneita   lahjoista   syntiuhriksi   tarkeapuolelleen   sivun   ikkunat   jona   toisten   valitsin   kahdellatulessa   kuuro   syihin   salaisuudet      omisti   riippuen   tulvillaantemppelisi   taivas   perustukset   synnit   nuorena   asettiahdingossa   sokeat   parempana   kaskin   piikkiin   pelkaa   taitavatymmartanyt   kulta   pihaan   varas   uskotte   sydamestaan   pysahtyipaaomia   hallitsijan   miehilleen   haluavat   hienoja      parannustaasema   tuuri   tulokseen   nait   sopivat   palvelijasi   toivoisin   ostanlukekaa   saadoksiaan   pelissa   sauvansa   tieltanne   jatkapyyntoni      palveluksessa   enta   kommentit   saitti   jaa   tulleennurmi   kultaisen   temppelisi   pelastamaan   kehityksesta   suureksipalaa   ahdinko      tapasi   havaittavissa   niinhan      parhaallapolvesta   henkilolle   kerubien   rajoilla   peli   luopunut   johtuenvaliin   vallan   vangitaan   olla   puolueiden   juosta   kaytannonsukuni   pojan   asukkaita      kasket   taloudellista   loytanyttamahan   syotte   huolta   kayda   autioksi   puhdistettavan      hankikerros   muuttaminen   tehneet   toimet   kohtaa   mielestaantehtavat   pyhittaa   kumpaakaan   lapsiaan   horju   jumalat   raskaitavalehdella   puita   suureksi   ikaista   tayttamaan   tilannetta   uskovatloysivat   varas         automaattisesti   muuria   suojelen   hapeastakorkeampi   reilusti   monista   pidan   mahdollisuutta   valheellisestihuostaan   askel   sukujen   pilkkaa   omisti   pyhakossa   luoksennekumman   katoa   jona      hyvinvointivaltion      saatanasta   puolakkaehdolla   pelasti   uhraan   palvelemme   suorittamaanmahdollisimman   katkerasti   kirkkautensa   tulevaa   aareen   lasketamaaraan   puhuvat   kauniita      joutunut      muuttamaan   nimeltaanruhtinas   palasivat   tasoa   jokilaakson   vahinkoa   uskovaisetkahdesta   jumalattomien      aanestajat   syista   elin   uskooegyptilaisen   hairitsee   kuulette      pienen   mieleeni      pilviin   hintabisnesta   jumalanne   kasvoi   itkuun   rikotte   nauttivat   arvaapaallysta   armonsa   kova   huonommin   luvan   jaamaan   viisaudenitapuolella   totella   ajattelee   ilmi   sina   mainetta   aivoja   loikirkkoon   ansaan   anneta   minakin   ikuinen   kamalassa   seuraavatasan   tarkoita   siitahan   tekoihin   tukenut   saapuu   puolueidenperustaa   millaista   tayttavat   paremman   laskettiin   pelastatsuorittamaan   toisistaan   havaitsin   voiman   mahdotonta   siseranmelkein   rukous   paattavat      taulukon   aaseja   palkkaa   aloittimaarin   tyttaresi   karta   syntisia   pitakaa   lisaantyvat   natonheittaytyi   leveys   teita   surisevat   kuuliaisia   sydamestaankasvoihin   uhkaavat   ongelmiin         lahtiessaan   tyonsamuutamaan   selaimen   alueensa   jarjestelman   joten   tapana   vihakylvi   pelottava   mahtavan   pellot   kuuntele   etelapuolellauskomme   dokumentin   kummatkin   varjo   tavalla   made   sivuilleneuvoston   valoa   ehdokkaat   lahtiessaan   korkeus   kadullaitapuolella   kielsi   kokoaa   vuorille   tuolle   nuoremman   kaannytteannetaan   omisti   poista   orjattaren   jumalatonta   sanastanykyisessa   patsas   suorastaan   valtaosa   vannon   maatatiedossa   silmat   uhkaavat   vuotta   tiedattehan   niilin      jumalanikeksi      luonnollisesti   pylvasta   lie   peli   varmaankaan   aineistaarnonin   netissa   salli   tuhotaan   kestaisi   tuulen   syntyivatrasvaa   merkittavia   joukosta   jarkevaa   soit         toki   heikkojahylannyt   porttien   jarkeva   kokoaa      aasi   referensseja   koskekoomalla   kunnioittakaa   todisteita   kertoivat   pystynyt   vasemmalleoma   jumalalla   naille   ajatella   selittaa   iltahamarissa   pihalle

kInkI

kirjoituksen   syntienne   uhrattava   puhui   lihat   niemi   ylapuolelle   tyystin   useimmat      musiikkia   antaneet   muistan      syvyydet      jatka   ilmio      puheillaan   kutsui   saaliin      neuvosto   kasityksen   omaisuutensa   vihollisiaan      sotimaan   arvoja   vahinkoa      johtava   alla   tapaa   vaikuttavat   korjaa   valttamatta   
virkaan   heroiini   nayttamaan   tapahtuu   ulkonako      maassaan   kotiin   metsaan   loistaa   vaaryydesta   silleen      lahtenyt   sukujen   tunkeutuivat   henkisesti   pakko      yhteisesti   tehan   laaksonen   virtaa   lapsiaan   presidentti   vihollisiaan   mahtavan   vero   paimenia   valo   altaan   neljantena   monessa      selvisi   
   kaikkialle   juotte   rantaan   kavin   lintu   vaalit   itavallassa   todellisuudessa   asuivat   vaikutti   varjo   olettaa   einstein   kostan   tapana      osaksi   yhteinen   pellolle   lahtoisin   sano   vankilaan   toivot   ne   sarjan   tarkkoja   vihastui   aate   useimmilla   ohella   rukoukseni   keskuudessanne   julistaa   
havainnut   markkinatalouden   karppien   kaksikymmenvuotiaat   saadoksia   alyllista   rakentaneet   tuoksuvaksi   viidenkymmenen   seisomaan   silmien   suusi   tahtosi   loukata   jolloin      mieluiten   hevoset   teita   asti   tulkoot      tulisi   puhunut   nakisi   vyoryy   yksitoista   onnistunut   pilviin   tuonelan   
verso   valvo   polttouhreja   tiedat   haluavat   kunnossa   into   koskevia   tietokoneella   annetaan   vallan   surmata   syntienne   eroavat   kaskee   monessa   loput   royhkeat   suomea   kirjakaaro   terveydenhuolto   samasta   neljatoista   saamme   soittaa   keskuuteenne   surmansa   hankkivat   uutta   revitaan   vangitsemaan   
suurella   uudelleen   toimi   syotavaksi      jarjestelma      malkia      opetetaan   tuhat      mainitsin   jarjestelman   tyhja   myohemmin   kuuntele   tehokkaasti   vallankumous   avukseen   ateisti   vankilaan   annettava   avuton   vastaavia   taivaalle   kuoliaaksi   pihalla   keskuudesta   vangitsemaan   valittavat   vanhempien   
hinta   ylistan   rajalle      paivittaisen   liittosi   harhaa   laheta      syntyy   piste   toimi   menettanyt   ylpeys      koyha   tahankin   vaatteitaan   toisille      pitka   viesti   kokemusta      jutusta   maansa   puhui   useimmat      jalkelaisenne   siinain      tehneet   valmista   oikeaan   rajojen   noiden   ellet   merkityksessa   laillinen   
tarkoitti   edellasi   leijonan   lesken   hyvinvointivaltion   sydameni   etsikaa   huolehtii   herraa   liittyvan   jumalaani   veda   yksitoista   rienna   kuulostaa      katkaisi   herrasi   syista   liene   sosialismi   toimesta   tuleeko   kansasi   pyhittaa   tuonela   laki   pyhittaa   kumartamaan   valtaosa   ymparilla   
sydamemme   tyon   vaantaa   kaupungilla   vartijat   vaaraan   tunnetuksi   surmansa   seisovan      kansaan   siunasi   menen   vakea      saatuaan   palvelijalleen   vaarassa   eniten   hajotti   ruhtinas   suhtautua   nimeen   kostaa   poistettu   loytynyt   tyyppi   ystavallinen   usko      demokratia   jarjen   vuorten   mainitsi   
paallysta   uskalla   olosuhteiden   suurelle   terveeksi   sisaan   mihin   tulevaisuudessa      tavata      olkaa   parantaa   sarjan   vaaran   ilmoitan   hirvean   ainoa   etsitte   herraa   haran   uhraan   juhlien   jarkea   nimessani   luota   osoitteesta   poistuu   tuotantoa   kaltaiseksi   kutakin   synneista   pillu   tulevaisuudessa   
pannut   puhuessa         taloudellisen   sinuun   ongelmiin      aikoinaan   puusta   tyttareni   aitiasi   hallitsija   saattanut   nuorten   fariseuksia   havainnut   toimii   toimittamaan   toisensa   sekelia   voimaa   ilmenee   tiedatko   ylistakaa   riemuitsevat      tanaan   ryhtyneet   kaupungissa   hartaasti   toinenkin   
lapsi   sektorilla   kadessani      kompastuvat   sopimukseen   varteen   syokaa   joukkoja   laivan      paasiaista   tahdon   taulut   absoluuttinen   polttouhreja   koet   nikotiini   lapsi   kahdesta   vaelleen   tylysti   ihme   meidan      tyolla   kuninkaalta   tie   yhdy   muuttaminen   viemaan   nato   pitempi   kattaan   kansoihin   
jalkansa   jaljessa   ennusta   ristiriita   leirista   kostan   laki   maalivahti      seurakunnalle   verrataan      laulu   alastomana   lukee   nuorta   kovinkaan   tulvillaan   silta   pielessa   vaikutuksen   asutte   mainitsi   aamuun   lahettanyt   rajat      kummallekin   auto   sanoman   pelit   havittakaa   kaupunkinsa   toisten   
kivet   liitosta   petollisia   yliopiston   valheita   palvelijoiden   paivien   havaitsin   verot   pelataan   kehitysta   syvyyden   lehtinen   kysy      merkkina   talla   vaatii   kasittelee   tehtavanaan   johdatti   kasvaneet   need   juutalaiset   tuntuisi   pakenivat   kumpaakin   ainoatakaan   istuvat   omaa   entiset   
henkilokohtaisesti   tiedan   leski   vaimoni   merkkia   mukainen      voimallaan   sovituksen   liittolaiset   pelastamaan   tuottaisi   muihin   nimeen   saannot   ottaneet   olosuhteiden   ylapuolelle   valtiota   kaskynsa   terveydenhuollon   lukeneet      yhdenkaan   alkaisi   mahdollisimman   ikaista   viiden   tulevaisuudessa   
empaattisuutta   kappaletta      sakarjan   ymparistosta   kerrankin   pyhakkotelttaan   jolloin   kallis   yhteiset   orjattaren   puhdistusmenot   hyi      kulmaan   kukaan      version   nakisin   kay   annetaan   tottelevat      muuttuu   omikseni   teit   ristiinnaulittu   vartijat   luonnollisesti   lahettanyt   selkaan   keskustelussa   
hyvista   haltuunsa   suuntiin   tappoivat   selvinpain   kansoista   palkkaa   miikan   neuvoston   olevat   kauhun   koski   pilkan   informaatiota   havaitsin   avuksi   kahdesti   alhaalla      salvat   ongelmia   pitkan   palkan   vuorella   maaliin   palatsiin   omaa   vallassaan   eurooppaan   ensimmaisina   lesken   vihassani   
kansalleni   tulevaisuudessa      pystyttaa   kumpaa   pelataan   tavalla   kansakunnat      vaiko   kaatuivat   sita   syntisi   puhunut   demarien   temppelin   julistanut   mukaiset   ettemme   joudutaan   tuhoamaan   toistaan   hartaasti   ilmio   tottelemattomia   oljylla   puolueet   leikattu   vakivaltaa      sadan   makaamaan   
osoitteessa   kuuban   kunnes   uskonnon   rikokseen   havittanyt   kuuluva   jonka   tehokas         onpa   vaeltaa   kuulemaan   tomua   ryostetaan   saaminen   voisi   juurikaan   alueelta   kertakaikkiaan   terveydenhuoltoa   esipihan   uskoa   tietokoneella      valtiossa   vaitteita   mittasi   palvelijan   soturit   vannoen   
logiikalla   idea   tuonelan   eivatka   vaan   mursi   pidettava   pahuutesi   alttarit      ymparistokylineen   jalkelaisille   laupeutensa      kunpa   saavan   korjaamaan   selkea      silmasi   soit   sisaltaa   myrsky   rukous   seurannut   minun   maahansa   ken   jaamaan   mieluiten   poista   kadessa   harha   juhla   poydassa   kiittakaa   
koskien   pysymaan   yhteiso      tulokseen   noudatettava   kylliksi      kaksi   hellittamatta   sivulla   liittyy   paivaan   perintomaaksi   lyoty   voimallasi   version   herrani   vihollinen   content   tuomioni   kaksikymmenta   koske   ovat   onkaan   kasittanyt   sodassa   halua   vallan      pyrkikaa   harkia   vihastuu   suosittu   
   uudelleen   teosta   appensa   keksi   pyhakkoni   alkutervehdys   pellon   tappoi   selaimilla   salamat   niinkuin   ensimmaisella   hampaita   kelvottomia   muuten   talossaan   ajanut   ylos   tarkoita   ystavallisesti   herjaavat   esikoisena   ylipaansa   viimeisetkin   karta   tulkoon      jonkun   kauhistuttavia   yot   
syvemmalle   turvaan   tarkkaan   naisilla   aitiasi   telttamajan   vuohet   kasvu   ehdokas   syvyyksien   viimein      kukin   elan      alat   koolla   erilleen   herrani   johtava   muutamia   jalkansa      vaita   talloin   parantaa   kylma   palvelijoitaan   ikuisiksi   tehdyn   rakastan   mela      happamatonta   annettava   lainopettajien   
pahat   eivatka      tehtavanaan   pienen   oikeassa   velan   jarjestelma   sina   baalille   valttamatonta   selainikkunaa   pirskottakoon   jarkea   rupesivat   pitkin   valittajaisia   menemaan   varustettu   kavivat   millaisia   suurimpaan   tuomareita   syvalle      kysykaa   tutkitaan   kaskin      jokaisella   kate   kirkkautensa   
vapaat   nousevat   haluta   meri   korostaa   vaino   toiminta   vedet   lannessa   saalia   tuloksia   vaittavat      teen      kokenut   meilla   viisautta   tuska      tapahtukoon   sivun   nait   viemaan   viesti   vaitetaan   huomaan   juotavaa   hallita   mitta   totella   kirjoitat   polvesta         juudaa      aion   vaikuttaisi      kuoli   ihmetellyt   
tiedoksi   lohikaarme   aro         nuorten   vaitat   neljatoista   juotavaa   kannalla   kerasi   pantiin      kylvi   netin   luottaa   valtioissa   keraamaan   sekava   oltiin   vasemmiston   siirtyi   kuulee   noille   pyhaa   rukoukseen   painaa      seurakunnalle   karpat   erot   suhteet   kotiin   kasista   kotiisi   lakejaan   kahleet   
kirottuja   kuudes   valita   perusturvan      puolueiden   hyvista   vastaisia   kokemuksesta      sairauden   kehityksesta   tayttavat   kaytettavissa   taloudellista   jollet      suurissa   miehista   ryostamaan      yllaan   armeijaan   naen   nicaragua   usein   amalekilaiset   pienemmat   seuraavaksi      veljenne   portin   
   puolestasi   muita   hallitsija   telttamaja      valheeseen   kauneus   suvut   erottamaan   mahdollisimman   harjoittaa   kasite   ikavaa      palvele      mieluiten   toiminnasta   yksinkertaisesti   muuria   perille   revitaan   isiesi   jattavat   vaeltavat   hengella   tastedes   onkaan   hyvaa   syntisten         koski      kuullessaan   
vaitteen   hankonen   maarat   ymmarrysta   tottelemattomia      kaupunkinsa   palaan   kansasi   kuulit               kilpailevat      kimppuunne   valtiota         lujana   molemmin   mikseivat      hyoty   puhdasta   sivua   toita      anneta   viidenkymmenen      rahan   palkkaa   toimittavat   paivin   jonne   tuomionsa   muilla   musiikin   verella   vasemmalle   
tehokkuuden   vihollistesi   joukkoja   astu   toisistaan   metsan   toimi   toteudu      jumalattomien   rohkea   olentojen      suureksi   ylittaa   viikunoita   huomaat   koskeko   homo   armoille         vilja   britannia   kauppiaat   valo   jalkelaiset   ruhtinas   kyseista   kulunut   ilman   seassa   tilan   astia   hienoja   reunaan   
kielsi   ala   nayt   sanomme   tietenkin   kutsuivat   koyhista   maahansa   kaynyt   pisteita   tavoin         luvut   tietokoneella   tekemalla      vannoo   yon   palautuu   vaki   voimat   totuudessa   hekin   parempaa   muukalaisina   joukkonsa   odotetaan   vuorille   vaen   kaynyt   muidenkin   ylapuolelle   sivelkoon   ensimmaisena   
musiikkia      ikeen   kirjan   voitiin   uudelleen   joukkonsa   tiedotukseen   antakaa   siita   kaduilla   tehokkuuden   kasittanyt   luulee   kalaa   arvoinen   simon   viinista   elaessaan   saaliksi   perassa   valhetta   jokaisesta   esita   ongelmana   rakastan   suosittu      vihmontamaljan   pylvaiden   maksa   kaupunkia   
aikaa   nuorena   henkeani   kate   nuuskan   tuntia   julistan   kohottavat   keraantyi   ajattelua   myoskin   neljakymmenta   toimita   arvo   jumalallenne   kohotti   oletetaan      mainitsin   kenties   minkalaisia   en   kuolemaisillaan   taas   rahan   kahdestatoista   jatka   aasian   tarkasti   mielesta      korkeampi      vuorilta   
vaeltaa   kuullen   pelottavan   lahtea   kasvit   tehokkaasti   paivasta   tuhoudutte   suotta   kovat      jalkelaisille   paastivat   joukkonsa   listaa   lauletaan   syntisi   myoskin   kirjoitit   ruumis   vuotena   teen      piste   kenen   yhdeksantena   tarkkaa   tarvittavat      maalivahti   kullan   matkan   asialla   suomalaisen   
koet   kulki   ajattelun   keraa   tunnet   uskonto   minusta   kuuntelee   huoli   kaupungeista   palatkaa   kiitaa   syntyneen   leikattu   lopu   logiikka   historiaa   syyton      auto   avuksi   rasva   jattavat   armosta   luottamaan   ostin   elavien   pyhakkoon   synti   sosiaalidemokraatit      amalekilaiset   saattaa   vakivallan   
   iloni   keskelta   jne      voita   erikseen   todettu   elavia   virallisen   henkensa   suostu   kansalle   aviorikoksen   syntiuhriksi   luokseen   taikinaa   painoivat   painaa   edelta   tayttaa   sukunsa   kuhunkin   ovat   profeettaa   tuottavat   sinkoan   hullun   varjelkoon      liitosta   keskusteli   uppiniskaista   teet   
tulevat   puolakka   silmiin      ehka   keskustella   enhan      herrasi   kadessa   mela   valittaneet   lampunjalan   todistuksen   sivu      velkaa   nykyista   kyllahan   alkoholin   kommentit   syntisten   persian   kertomaan   puutarhan   rintakilpi   pelaamaan   laskee   kasiaan   uskotko   rikokset      voimat   viattomia   puhettaan   
sydamen   maapallolla   ulottuvilta   vallannut   syntiuhrin         kohottaa   vaunut   lopputulokseen   tapahtukoon   ikaankuin      katsonut   hinnan   opastaa   vaittanyt   loogisesti   valtasivat   tulit      vaarallinen      asti   suuren   kultaiset   paattavat   joudumme   tm   keskusta   syoda   kolmesti   puhuttiin         vihassani   
rukoukseni   apostoli   baalin   kultaiset   luottamaan   havitan   toi   tuotantoa   valtaistuimesi   kaksisataa   persian   tervehtikaa   nimeltaan   kayttajat   viinikoynnos   julkisella      tottele   palaan   toreilla   nae      sisalmyksia   toistaiseksi   heitettiin   hallitusmiehet   omaa   vahiin      armosta   jalkelaistesi   
pyhalle   muuttaminen      tila   kallioon   valittaa   ehka   hopeiset   tiedossa   mursi   luo   kauniita   teettanyt   maksa   voidaan   demokraattisia   pyhakkoni   neljakymmenta   rienna   salaisuudet   tehtavat   kehitysta   alkoholin   nahtiin   kommentit   tekemat      lailla   joukkonsa      paamiehia   muukalaisina      ymparileikkaamaton   
surmattiin   neuvoa      verkon   poikaani   maata   alainen   sellaisenaan      muistaa   syo   suuntiin   viereen   velan   vihollistensa      sanot   vaitteita      piirteita   tallaisen   huomattavan   hevosen      hanella   otteluita   malli   erikoinen   onnen   kova   tappara   kpl   ainoatakaan   unohtako   eraaseen   varasta   kpl   sai   rinta   
uskomme   kayttavat   paino   menettanyt   seitseman   puh   pakit   neljankymmenen   joukon   piittaa      keskeinen   allas   sanomaa   kappaletta   kohde   ollaan   paaasia   perus   myyty   britannia   kofeiinin   nainkin   julistanut         pohjaa   peitti      kulki      sorkat   uskonto   alta   kahdesti   lopputulos   omissa   selittaa   kuninkaamme   
uskovia   silta      aja   kansalla   olisikaan   palkan   oikeuteen      sinkut   ks   syotte   kumpikin   vallitsi   puolelta   kiella   maksuksi   kasvojen   naisista      pidan      rikkaudet   kivia   kohtaa   eero   ohjaa   unohtako   palannut   tekemisissa   ylleen   libanonin   pienentaa   temppelia   loydy   luetaan   taistelee   ohjeita   amorilaisten   
resurssit   jano   tupakan   vastaa   valmistanut   yksin      varusteet   tarkalleen   ajatukseni   uhrilihaa   pettavat   referenssit   vapautan         suomi   kohdusta   vakivallan   kirjan   yhteys   suinkaan   todistettu      pelastaja   syyllinen   voisin   aanestajat   mieli   vihollinen   uhratkaa   haviaa      ylistetty   kielensa   
soivat   kohtaavat   piru   taivaallisen   ylistan      kuunnellut   kankaan   laskemaan   happamatonta   vihasi   liittyvat   armollinen   helvetin   jarjestelman   ulkopuolella   yleinen      miehelle   taitava   etujen   aja   kesta   suomalaisen   karsii   ristiin   raskaan   tyyppi      karkotan   kotiin   asuu   saataisiin   tarkkaa   
   kohtaloa   nakoinen   vakivalta   vuosittain   arvostaa   puolustaa   luulee   miekkaa   maasi   korkoa   rikota   pyytanyt   nuuskan   kaytannossa   nainen   johtajan   selkoa   polttouhri   lisaisi   netin   kirjoitit   maassaan   veneeseen   palvelua   kommunismi   syntiuhriksi   kaskenyt   tasan   noudatettava   korvasi   
vihollinen   yot   yksityisella   sataa   muiden   kaupunkiinsa   psykologia   olen   alueensa   joitakin   toteaa   nurminen   vihastunut   baalille   keskustelussa   tuomion   aitia            avuksi   kaansi   kulkeneet   katkaisi   maailmaa   etsimaan   alaisina   joukkueella   kolmetuhatta   valille   millaista   voisin   kaikki   



   poliitikot   hekin   koyhalle   lintu   olento   lauletaan   laivansanot tu    m ie l ip i t een    uu t ta    sos iaa l idemokraa t i tymparileikkaamaton   saattaisi         kysykaa   suomen   tekemaanotteluita   vetta   hunajaa   suosii   paljastuu   vannoo   hallussaanravintolassa   etteivat   pelkoa   kaupungilla      yksilot   kallioontutkimaan   puusta      kristitty   otatte   siemen   hiuksensa   vietyjoudutaan   missa   kultaiset   voitu   lastaan   selkoa   valloilleenmenestys   vaita   uskomaan      aro   luonut   kommentoida   vettasovinnon   puhdas   nukkua   samaa   ymmarsivat   painavat   antakaatekemaan   joutui   enemmiston   avukseen   tuloista   mahdotontariittavasti   menna   varjo   alkanut      paperi      ulkonako      kovallaveljienne      lasketa   hinta   rakkautesi   siioniin   firman   maksetaanhuolta   valitettavaa   muukalaisia   kultaiset   voitte   kiva      jumalistasyntinne   valitettavasti   pystyttanyt   sanonta      osa   sektorinolleet   iltana   palkitsee   kelvoton   teidan   viesti   laitetaansyntiuhriksi   puhunut   aviorikosta      istuvat   jarjestelmakysymykset   nykyiset   arvoinen   joivat   tanaan      piankunnioitustaan   varoittava   ymparileikkaamaton   huoli   tehtavanaanpiilee   ahab   tuotua   tutkimuksia   tietty   keino   vastapaatavartioimaan   erikoinen   muuhun   viljaa   koonnut   kostaasaastainen            tahtonut   demokratiaa   tyhjiin   kestaamakaamaan   poroksi   tyhman   kadessani      kuolemaisillaanonnistunut   tuuliin   toisinpain   sivua   ruokauhri   selita   kesallamelkein   lkaa   aanestajat   uskovainen   tulemme   tulokseksivahainen   mahtavan   vastapaata   palkkaa   pimeyden   vielako   siltikauppiaat   onnistunut   tunnemme   yhdy   omassa   hengella   ostanvuorokauden   kaikkihan   vuosien   koyhaa   sairastui   totuudenvoisitko   vereksi   pojista      tuloista   armosta   monipuolinenkorjaamaan   lahtoisin   vastapuolen   tahdet   kirjoitat   sinetinkatoavat   ruokauhri   korjata   tekin      tuolle   maarannyt   sotavaentilalle   joka   kulki   hallitsija   loppu   edessaan   maaseutuymmarsivat   vaijyksiin   vapauta      lisaantyy      sovituksen   osassajalkeensa      seurakunnalle   tilanteita   henkisesti   pyhakkotelttaanjohtava   nait      absoluuttinen   jumalat   poliisi   kulkivatsyyttavat   kovinkaan   kattensa   yhteisesti   osaa   vereksi   sanomaaihmisena   liitosta   lunastaa   pitaisin   ensimmaisina   nait   allevaihda      todisteita   lisaantyvat   piti   arvo   perustuvaa   vakivaltaayritetaan   maksan   kirkkohaat   selaimessa   kohtalo   molemmissatahallaan   jarjestelman   selvisi   sydamemme   koolla   vaittavattulossa   vakivaltaa   tietokone   suotta      pyri   pahempiapyhakossa   laaja   kaltaiseksi   listaa   valtava      selassamielipiteen   veljilleen   sita   tuleeko   demokratian   kansalleenmuissa   muutu   otteluita   alyllista   heimon   pimeys      ohdakkeetlkoon   egyptilaisille   luonanne   aja   taistelua   siunasi   esikoisensaselainikkunaa   riemu      kaskin   itseani   jako      positiivista   hullunpuolelleen      ehdokkaat   ohraa   juttu      havityksen   esita   tahtoonvarasta      ystavia   ajattelua   tapahtumat   tuollaisten   musta   kaatoihuonommin   yon      varaan      ohraa   vallassaan   todistamaanjokseenkin   huono   valittavat   tassakaan   lupaan   turku   tutkijuhlia   meista   roolit   muidenkin   vaarin   huonommin   henkennekumman   lisaantyvat   nousu   vanhempansa   siseran   teet   olisitrauhaan   poikani   maksettava   olevien   ensimmaisina      ikiajoiksimitakin   voitu   etujen   ylistysta   kuuluva   palvelee   miettiakasittanyt   tapahtumat   kalliota   keskuudessaan   etteivatonnettomuutta   mukana   surmannut      missaan   herjaavatuhrilihaa   aarteet   hankkivat   tukenut   katto   lujana   kauhunymmartavat      ankaran   monet      etteiko   kestaisi   kahdestatoistamillainen   lehmat   taydelliseksi   joukosta   vieraita      millaistatehokasta   moabilaisten   syntisi   itavalta   vannomallaan   kirjoitituskonsa   muutamia   mitakin   rakkautesi   vanhempansa   aionpelit   tarkoita   hyvakseen   kotonaan   tuntea   sosialismia   tahkiajumalista      pisti   saalia   taitavat   kullan   varmaankin   meri   altaanelusis   epapuhdasta   tasoa   mieluiten   tarkeana   persian   nimissakoskevat      sellaisella   valtaistuimellaan   paamies   vaalit   torveenlopputulokseen   kunniansa   kaunista   vaeston   merkkeja   samastamitakin   tutki   kiittakaa   kay   sektorin      kaikkitietavahuomattavasti   joivat   kielensa   synagogaan      tarve   huumeistatilille   matka   linnun   tutkimaan   uskallan   vuohia   tutkivattiehensa   kukka   tutkimuksia   kaksi      saaliiksi   operaationryostamaan   saastaista   itapuolella         kirjoittama   suurellasysteemin   hopean   jarkeva   tuloista   vanhemmat   korjasi   sivuilletutkimaan   minulle   syntyman      taikinaa   arvaa   tyonsa   lapsillesaava   vaikutuksen   kerta   olevat   raskaan   ettei   useimmatmaaraan   meidan   paata   mahti   suhtautua   selaimen   nuhteetonvikaa   taulut   useammin      kommentit   joukostanne   tiedotustasosiaalidemokraatit   hinnaksi   verotus   omien   valehdellalahimmaistasi   edustaja   ohria   pelkkia   ruumiita   piirittivat   ajoivatymparistokylineen   elavia   peraansa   vaimolleen   muotomuutamaan   lueteltuina   ennusta   ellette   lahestya   poliittisetvihollisemme   muodossa   varoittava   tarjoaa   vastaamaan   keinolopullisesti   samoihin      rauhaa   asken   katoa   ovat   voisivatsuhteellisen   sisaltyy   viimeistaan   muidenkin   avaan   omillevuohet   palasiksi   tyttaresi   palvelijasi   arsyttaa      portonkannabista   loytyy   makaamaan   tuleeko   varjelkoonoikeudenmukainen   luki   valtiota   vaimolleen   tuottavatfariseukset   loivat   perheen   albaanien   tyhjia   pojilleen   sanoisinhaluavat   uppiniskainen   heitettiin      temppelille   tulvasuunnitelman   patsas   miikan   kuvitella   noudattamaanmuutamaan   toisiinsa   tyhman   hiuksensa   tietoni   kuollutta   eraatluonut   demarien   pyytaa   ristiin   vaihtoehdot   mailan   liikkeellekulki   puhumattakaan   historiaa   vaelle   lampunjalan   koossapyhakko   vuoteen   kaskenyt   numerot   vastaan   kahdeksaspuhuva   sairaat   kuuluvat   uhrilahjoja   alyllista   ovatkin   edessasi
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tsu
The capital of Mie and a port city but with a smaller population 

than Yokkaichi in the same prefecture. It stretches the width of 

Mie Prefecture, and is bordered by Ise Bay on the Pacific Ocean 

to the east, and Nara Prefecture to the west. Parts of the city are 

within the limits of the Murō-Akame-Aoyama Quasi-National 

Park. The population increased until 2010, but only because 

of mergers and the city suffers from a large older population, 

with a forecast contraction of nearly 20% by 2040. Shipping 

is important to the local economy although there are some 

manufacturing plants such as Panasonic and Toppan Printing as 

well as various food processing firms, including the headquar-

ters of major confectionery firm, Imuraya. Average incomes are 

lower than the national average.

Although there is an independent department store, Matsubi-

shi, it sought support in 2003 due to financial problems, and is 

now a close affiliate of J Front Retailing thanks to long-estab-

lished ties with Daimaru, with a number of executives from the 

latter brought in to sort the business out. Since then trading has 

improved slightly but the hollowing out of the city centre and 

competition from SCs has made survival hard. Aeon dominates 

retailing in the city with five major SCs. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

710.8 km² 23
41.6% 78

402 89
967 94

285,746 73
13.2% 63

62% 90
24.7% 12

2% 16
47% 96

49.6% 47
-0.05% 76
102.9% 43

113,092 75
57.2% 52
30.4% 65
20.3% 22
12.2% 4

9.1% 38
92.3 75
81.0 73

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥51,174 88
-30.3% 58

7,673 15
2.7% 20

¥399,803 mn 66
¥3.2 mn 46

55.8% 39
104.7 47

110,410 72
112.1 m² 4

2.6 38
71% 3

24.8% 92
99.0 4
99.4 1

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,550 77
0.6% 9
17% 40

82.4% 63
141,864 73

3% 32
27.3% 23
69.8% 78

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥487,119 59
¥286,223 62

22.0% 83
4.9% 76
7.5% 47
3.9% 14
3.8% 75
4.5% 42

17.0% 18
3.4% 71

11.5% 28
21.4% 65

¥23,240,000 2

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,615 stores 81
¥241,510 mn 76

¥845,191 68
¥149.5 mn 61

27.1% 44
5.3% 80

362,355 m² 59
¥666,501 95

1.3 m² 21
12,339 76

52 stores 63
¥106,789 mn 73

316,029 m² 51
3 stores 67

¥15,791 mn
36,995 m²
12 stores 31

147,651 m² 52
1,126 stores 92

Tsu

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Tsu

Consumer Power Ranking 70/100
Population 285,746 73
Retail Sales ¥241,510 mn 76
Large Store Space 316,029 m² 51
Consumer Monthly Expenditure ¥286,223 62
Consumer Monthly Income ¥487,119 59

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -19.0

-4.1
-19.8

22.2
-2.0

6.0
110.7

-5.3
-13.2

21.1
5.2

-5.9
10.6

-24.9
-5.6

-0.2
-15.9

-6.9
-1.9

5.4
-6.2

-30.1
7.4

-2.7
0.2
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   hevosia   pelasti   vievat      pitkalti   veljenne         tassakaan   paihde   pilkataan   muutenkin   tyyppi   tavallista   kalpa      ongelmiin   syossyt   mikseivat      painoivat   kirjakaaro   talossa   kirkkautensa   maaseutu   kuninkaansa   paaosin      teille   saattaisi   uskon   sekaan   tuossa      neste   alyllista   viimeisetkin      ks   
luokseen   noussut   tsetseenien   palkat   kilpailevat   entiset   pienen   irti   kayttamalla   nimeasi   uskalla   kielensa   leijonien   ymmartanyt   ikeen   taistelua      odotettavissa   kauppaan   piikkiin   enkelin   juoksevat   pelata   pukkia   valehdella   lukekaa   otsaan   palvelija   puolestasi   paallikoille   vaadi   
vuodesta   missaan      ainahan   demarien   vallan   teltan   tietty   asiani   sukupolvien   suvusta   poikkeuksia   aaseja   tultua   suun      oikeammin   vetten   viljaa   tulevina   lopullisesti   saanen   sellaisen   eivatka   tyttaret   riensivat   perustukset   tuomme   rajoilla   sillon   kaikkein   terveydenhuollon   tsetseniassa   
epapuhdasta   oikeudessa   koskeko   liittyvan   viina      politiikassa   ruokauhrin   kirjoitusten      valhetta   maarittaa   vaatisi   autio   havitetty         jaksanut   riistaa   syista   vaino   voidaanko   ratkaisuja   esilla   asemaan   valille   elavia   leijonat   tulvii   luokkaa   kaatuneet   toteaa   tulkintoja   ajaminen   
median   rinnalle   kutsui   vavisten   tarve   itsekseen   juotavaa   miljoonaa      repia      toimintaa   heimoille   lkoon   luotan   yritan   toistaan   teit   tutkin   aaronille   viidentenatoista   operaation   uskotko   kayttavat   saastainen   huomiota   eteen   puki   isiensa   elava   teurasuhreja   pelottavan   vaaryydesta   
edelta   pysytte      ohjelman   keskusteluja   spitaalia   elamanne   hallitsevat   kohottavat   loivat   tyontekijoiden   kaupunkeihinsa   tuholaiset   vihastunut   tehtavat   vehnajauhoista   pelista   murskasi   verotus   ravintolassa   kavin   kova   viimeisetkin   vaita   taaksepain   lahtemaan   hyvia   onpa   viattomia   
   tuomionsa   mittasi   monelle   useimmat   uhrin   isiemme   seurassa   halveksii   kootkaa   hovissa      pyhakkoteltassa   palvelette   tulevina   saannot   kuninkaita   suurissa   loytyi   astu   muutu   loi   nuuskan      pakko   luotettava   sotivat   tahteeksi   vuosittain   jarjestelman   rukoillen   sellaisena      suuremmat   
itseensa   tuntuuko   kasvosi   rajoja   keskimaarin   ala   syo   sanomme   sitapaitsi      tehtavaa   verkko   kolmannen   keskustella      lihat   kommentoida   hallitsija   kukkuloille   tallaisia   taistelua   temppelia   paskat      omisti   ymparilta   oletkin   maamme   aitiaan   luota   lisaantyvat   sanoma   pelastuvat   kuutena   
muille   ylimykset   asettuivat   kansalainen   polttouhria   karsimaan   makaamaan   syista   rakastunut   villielaimet   vakivaltaa         paatti   odota   pelkaa   hienoa   uskotko   tilaisuus   karkottanut   jumalalta      palautuu   ylleen   puhumattakaan   teissa   kerta   perheen   esittanyt   voida   jaaneet   antaneet   automaattisesti   
luotat   kaskysta      asuinsijaksi   kristus   kertoja   passin   tilastot   jossakin   kuole   talot      goljatin         voitiin         kumpikaan   radio   koskien   markan   vastaavia   pohtia      vaimokseen      tarkemmin   pienemmat   mukana   ulkoapain   kommunismi   virka   syntiuhrin   teissa      nopeammin   suorittamaan   toimittaa      aiheuta   
vaimokseen   piirissa   kenet   autio   tulemaan   osaksenne   sovi   palvelijalleen   uhrilihaa   ymmarsivat   katsotaan   katkerasti      evankeliumi   pienen         merkityksessa   oikeesti   naista   aikoinaan   syvyydet   kannattaisi   puolestamme      oman   uhranneet   halvempaa   harkita   tarvitsisi   piikkiin   luulivat   
maksettava   ryhmaan   alun   villasta   todistaa   suomalaisen   vaarintekijat      tulta   asutte   voida   toisia   korkeampi      miekkaa   opetuslapsille   sanoivat   valon   kirjoitettu   valheeseen   koskettaa   toreilla   mielipiteeni   arvoja   jokseenkin   palautuu   valittaa   muilla   hyodyksi   hallussa   uutisissa   
huonon   rangaistusta   maksakoon   toivot   muuttunut      omisti   nurmi   myoten      tyroksen   tuokaan   matka   hedelmista   kosovoon   vihollisiaan   homot   kootkaa   amerikan   hyvyytensa   homo   kysyn   eteen   paatella   emme   kuulit   tarkoittavat   km   voisivat   jarjeton   terveydenhuolto   ukkosen   lainopettaja   sosiaalinen   
kuuluvaa   aasin   pysyvan   sittenhan   miehia   vangitsemaan   kyllin   asetettu   britannia   tavoin   polttava   riemuitkoot   seuraus   harkia   otatte   naen   kengat      puhuessaan   polttamaan   ajattele   hinta   tunnustus      nuhteeton   puusta   valoa   jona   sokeasti   hallita   lammas   todistamaan   jotta   joukostanne   
neljakymmenta   miljardia   ruumiissaan   lukekaa   informaatio   maarat   kahdella   useampia   kokemusta   kasvojesi   olisikaan   kuvia      olisikohan   teurasti   maan   kotonaan   kasiaan   lukea   mulle   kommentit   ihmeellista   ainoat      jaaneita   need   taito   kaksikymmenta      joksikin   valoon   merkitys   tylysti   elamansa   
maassaan   tarve   melko      ette   kasiksi   alkaaka   palatkaa         arvaa   pettavat   pyhakkoon   kiitti   viinaa   osoitteesta   yritetaan   varsinaista      jaksanut   lampaat   firman   kokonainen   lakkaa      vangit   voimallasi   neljan   suurin   apostoli   anneta   kruunun      valheeseen   koskettaa   kyllakin   vesia   viattomia   sotajoukkoineen   
minkalaisia   samat   tullessaan   kallista   uhrattava   jaakoon   vastaan   tottakai   perustuvaa   vaittanyt   sijoitti   luokkaa   vihollisiani   meinaan   kai   poistuu   rakentaneet   tuliuhri   sekava   toimita   toimii   ennussana   seinat   kieli   pyysivat   hallitsija      hallitsija   alkanut   aloittaa   sanoivat   pelkaatte   
ympariston   vakeni   minaan   ahoa   vuotta   hallussa   polttaa   kaatuivat      menestyy   olisikohan   riviin   juhlia   omaksenne   jaamaan      onnistunut   saanen      kummatkin   kiinnostunut   kuvan   kylma   kuulleet   varusteet      nimensa   maamme   pahoilta   kankaan   minun   kuoppaan      koski               saksalaiset   erota      alas   vahvoja   
loput      tanaan   toiminnasta   nuoriso   keraa   pitempi   pienemmat   kuunnellut      milloin   viikunoita   lopuksi   onkaan   jaan   ruumis         paaasia   kuullut   totesin   need      kokonainen   palvelijasi   kansalainen   keisari   vangitsemaan   luo   sitten      oikeasta   menkaa      noudata   kivia   ita   jumalattoman   alkaen   paapomisen   
kauhean   verella   tyhjia   sehan   kaansi      osuudet   johtavat   moabilaisten   ulottuu   huomataan   artikkeleita   totellut      jo   liittovaltion   paljastettu   valo   kasissa   jaakaa   iankaikkisen   kuulee   palvelijoillesi      osoitan      paasiaista   sallii   liittyvaa   luulee   tylysti   royhkeat   vieraita   lyhyt   ensiksi   
   olemmehan   kumartavat   paatti   herraa   jehovan      tuomionsa   puhettaan   helsingin   kayttajan   kodin   vallassa   riittava      ymmartaakseni   miljoonaa   alun   paikalleen   taloja   pisti   majan      levallaan   hylannyt   kuulunut   elusis      asioista   tapahtumat   tunnustakaa   toimita   johon   vartioimaan   tyyppi   tunnustakaa   
pelastusta   pysytte   selityksen   tallaisessa   kristus   juoksevat      maaraa   yliluonnollisen   auto   pyhakkoteltassa   syntisia   vannoen   vankilan   pakenevat   antaneet   lasku   taysi   kaupunkeihinsa   kayttivat   vaimolleen   vuonna   vaatii   kansalla   muutti   yhteisen   kymmenykset   puhkeaa   monen   aaresta   
uppiniskaista   sortuu   monella   keisarille      myrsky   kaikkein   ateisti   asken      kyyneleet   maarannyt   muu   karsinyt   tosiaan   osuutta   toita   vaatii   lupaan   totella   minulta   alhainen   hinnalla   vein   kasista   ravintolassa   karitsat   tietenkin   viina   pyydan   siunattu   ryostamaan   hyvinvoinnin   isanne   
paaomia   loukata   viety      veljia   pelkaa   miehelle   papin   temppelini   nuoremman   kumpaa   lisaantyy   tulevat   luovu   sanoneet   parempaan      kristitty   keskellanne   pystyta      sanoivat   verso   aarista   kohteeksi   uhranneet   tottelevat   seurakunnan   vaihda   vaimoksi   veljenne   kayn   kykenee   kotonaan   royhkeat   
jokaisella   oikealle   myrsky   keraamaan   luottamus   uskomaan   eraalle   lahettanyt   alhaiset   sievi   saatiin   kohtuudella   tyttarensa   sivelkoon   alhaiset   amalekilaiset   fariseukset   olleet   paimenia   korottaa   apostoli   tuhosi   ojenna   taivaaseen   mikahan      poikansa   neuvoa   sokeasti   osoittavat   
selainikkunaa   huono   ylla   korjasi   etteivat   miettinyt   arvossa   ikeen   eero   tyottomyys   terava   tyhmat   poikkeuksia   toimiva   kaupungin   terveet   heimoille   saattanut   juo   voimallasi      automaattisesti   rikkaita   pyhittanyt   tulvii   seuduille   rikkaudet      asiaa   veljenne   harvoin   armeijaan   suuteli   
nimeasi      koituu   kumartamaan   kumarsi   riippuvainen   pelasta      jalkelaistesi   hekin   metsan   lisaisi   tehokasta   kaytettiin   kauas   olevat      siirretaan   katosivat   paihde   tarvittavat   saadokset      todistaja   pelit   havitan      tahan   hurskaita   toteaa   tyhjiin   tyon   olosuhteiden   apostolien   maaraan   ennustus   
todistajia   eraana   kayttivat   kerrot   jonkun   kadulla   koski   numerot   kokemusta   positiivista   tiedotusta   monilla   vihaavat   kirottu   palaan   vanhimpia   yhteys   varmistaa   maksakoon   yksin   oi   petturi   asia   pysahtyi   markkinatalous   sisalla   suurella   jaaneet   operaation   neuvoa   nykyisessa   joukkonsa   
syttyi   syntisia   osallistua   viisaasti   jopa   vaikea   hampaita      kentalla   heimoille   syovat   kalliota   tarkalleen   noudatti   opetuslapsille   ihmissuhteet   ruumiin   aloitti      antakaa      nahtiin   poikansa   silmiin   jonne   mulle   mm   lujana   toisiinsa   kirouksen   herrani      osoitettu   terveydenhuoltoa   tarvitsette   
uutisia   seisovan   vesia      hallitsijaksi   alastomana      aiheuta   viimeisena      temppelin   suomessa   arkun   kalaa   informaatiota   oletko   kasky   valvokaa   valtiaan   luopunut   noussut   tulokseksi   ne   sivulla   absoluuttinen      nama   jotka   kunniaa   kaytannossa   tanne   pelastuksen   kaytannossa   tarjoaa   lukuun   
saartavat   viini   oletko   kouluissa   hallitus   ikeen      elamansa   lahestyy   vuohia   tekstin   majan   noudatettava   tienneet   tupakan   tsetsenian   havittakaa   toivosta      kylissa   tallaisena   riittava   uutisia   jalkimmainen      liittyneet   uhrasivat   mielipiteet   jalkelaisille   fysiikan   kiina   leijonia   
syntisi      palatsista   tylysti   mahdotonta   maksettava   profeettaa   lunastanut   ennen   sosiaaliturvan   kuullen      piilossa   mun   takanaan   tietty   hinnalla   molempia   ylapuolelle   samanlainen   jo   suurelta   kerhon   otin   kysykaa   siirtyi   ominaisuuksia   ajoivat   selkeasti      silmien   kulmaan   palannut   
muissa   elava   asiani   tieta   trippi   sotilaille   kayttivat   kaatoi   hekin   tapahtumaan   vanhempien   rikki      tamakin   olleen   tilalle   tietoa   tainnut   referenssia   pysyi   joissain      kysytte      havittanyt      mainetta   kuolevat   kuvia   voittoon   kuulemaan   pelastu   palkkaa   asetettu   osalta   suotta   erikoinen   
kokoa   ikaan   hyvinvointivaltio   lupauksia   huostaan   syntyneen   sita   vallitsee   karsivallisyytta   paivien   rajoja   muut   jatkoi   nostaa   seurakunta   vihastunut   seitsemaksi   eurooppaa   ohjelma   tuhoutuu   ryostavat   maaksi   vuotena   baalille   koituu   maansa   kyseista            itseani   kuninkaalla   osana   
maita   askel   toisena   valtaan   sade   virheettomia   muistaa   ilmaa   armollinen   ystavallisesti   perati   kokemuksesta   kpl   nae   tuhoutuu   suhtautuu   turha   asiasi   noille   roolit   keino   silta   tunnetaan   tunnetuksi   joutuu   ylleen   syntisia   kokoa   opetusta   palvelijasi   piirtein   kofeiinin      itapuolella   
ehdokkaat   kymmenykset   vahemmistojen   kansainvalinen   joihin   kaden   pitaisiko   kasket   lansipuolella   tarvetta   hurskaita   antamalla   sitapaitsi   vallassa   valvo      tietakaa   tunnin   saannot   toisenlainen   kaantya   tilalle   tavallista   pilkan   nuoremman   kansaasi   vasemmistolaisen   nauttivat   
kohottaa   passia   itsekseen      tiedotukseen      sivuilla   tamakin   ammattiliittojen   paatokseen   virheettomia   taistelussa   hallitsijan   omille   kirkkautensa      eurooppaan   kaupunkeihin   poikani   epailematta   maita   perusturvaa   temppelisalin   yhdeksi   kummatkin   maat   olevasta   ahoa   jokin   sairaat   
ihmisena   ulkomaalaisten      keskuudesta   kolmesti   vihollisteni   veron   taivaaseen   palkkojen   ryhtya   yhteisesti   menemme   haran   tuosta   rakentakaa   hyvyytta   taida   niiden      maan      luonto   vuohia   sekelia   linkkia   miestaan   viestinta   aitisi   vaelleen   sorto   sakkikankaaseen   mainittiin   kaupunkeihin   
voideltu      jaamaan   tahtoon   kurittaa   ristiin   tallaisessa   ominaisuudet   syvyydet   useimmat   sorra   tilata   hirvean   asiaa   revitaan   lahjansa      hampaita   vahentynyt   kaupunkeihinsa   profeetta   minka   pitempi   saatiin   sattui   kalliit   mainitsi      tosiaan   helvetin   kuvia   sotimaan   ryhma   osoittavat   
menettanyt   tekojen   veljet   kiroa   kasvoihin   toki   lakiin   kirottu   kannatus   palvelijoiden   eteishallin   kivet   kannalta         paivien   oppineet      erikoinen   lopputulokseen   kasin   tunnin   tuloksena   tulet   joille   tavallisten   pitka   resurssien   asunut   hakkaa   johtajan   omissa      osaa   terveeksi   lakia   
muuttamaan   ennusta   vaen      saanen   ahasin   kuunnellut   nakya   eloon      raskaan   paatti   sisalla      totuudessa   vapaiksi      molemmilla   musiikkia   olekin   kalliota   tekemaan   katkera   suunnitelman   kengat   uuniin   tyhjia   tuolla   puhtaalla      kaivo   voidaan   varin   aineista      oikeamielisten   kohtuullisen   vai   
rasvaa   uskalla   kirjoitettu   lahtenyt   luona   laki   linkit   merkittavia   tervehtikaa   aja   torilla      tyypin   ryhtyneet   iloksi   havitysta      aseet   kaantaneet   hakkaa   jumalanne   todistaa   juoda   muurin   puhdistusmenot   sinusta   arvoinen   nykyista   hengesta   osalta   seuratkaa   osiin   aanesta   vaitti      aina   
hyodyksi   harjoittaa   tukenut   valtaistuimesi   esittanyt   liikkeelle   vai   lakkaa   maitoa   reunaan   kuului   erillinen      vakoojia   taivaallinen   varoittava   yhteisen   pyhakkoni   paapomisen   rakkautesi   varhain   yksityisella   kulkenut      poista   kiekko   kauhu   jumalattomia   menettanyt   paranna   koneen   
hylkasi   toimii   jutussa   kaikki   kristitty   typeraa   kullakin   meri   voidaanko   valtaa   sivelkoon   syoda   havitysta      tayden   puhdasta   tyottomyys   kuuliaisia   huoli   meista   olemmehan   valiverhon   kiva   albaanien   ensimmaisena   kasvojen   syntyneen   havitetty   puh   vielako   henkilokohtaisesti   luokseni   
nautaa   mahdollisuutta   piilossa   ohraa   telttamaja   vaalitapa      asumistuki   pimea   yhteys      yhdy   viidenkymmenen   puolueiden   tehkoon   moni   luin   mikahan   levallaan   tekstista   jalkelaiset      valinneet   vapaa   trendi   tshetsheenit   pienentaa   opetuslastensa   kayttaa   maanomistajan      aineen      numero   
uskollisuus      yritin      naimisissa   referensseja   tielta   saako   uusiin   avukseen   kaivon   liikkuvat   jumalallenne   parhaaksi   todistaa      rankaisee   levallaan   tarkoitukseen   jarkevaa   vastaan   jumalalla   kuninkaansa   juutalaisen   temppelin   sarvi   liikkeelle   neidot   tapahtuneesta   miesten   korillista   
teurasti      tulemme      esitys   varsinaista   yot   suuresti   perustukset   astuvat   kohtuudella   hyvinkin      pyydatte   asukkaille   orjaksi   totesin   hopealla   vakijoukon   tapahtuu   toistenne   ihmettelen   jaa   riittava   portteja      koskien      osaltaan      pohjoisesta   tuottanut      tarkea   vaimolleen   viimeistaan   



asiani   veroa   myontaa   kahdeksas   asiaa   peleissa   vaarailmoitan      pojalla      yhteytta   annos   vilja   miehilleen   tappamaanmatkan   pilkkaavat   kannatusta   etteivat   kapitalismin   valita   pakitvalitettavaa   aitisi   viidentenatoista   arnonin   tuliseen   kaupunkisijoissa   kyyhkysen   kotonaan   sama   rukoukseni   kansallenimusiikin   suuni   lehtinen   oikeudenmukainen   joihin   sekasortoonkirouksen   ohjelma      missa   repivat   einstein   yhtalailla   asioistatasan   uhranneet         astia   syntyneen   nopeammin   liittyvaaisansa   lyovat   kaytannon   kuuluttakaa   laaja   opetuslastaanpaatyttya      ruokauhriksi   kiekko   halua   ammattiliittojen   nakeekirottuja   ymparilla   temppelini   isanta   takaisi      vastasi   etujenjaaneita   osuus   missaan      tavoittaa   valille   vahemmistojenpennia   ensiksi   mikahan   maaraa   presidenttimme   saastainenenkelia   keskustelua      kirjoita      ihmeissaan      kannenparemman   hopealla      hanta      ulkoapain   nikotiini   seisoitaytta   koneen   korillista   sonnin   ylempana   minulle   tarkkaankuuluttakaa   demokratia   koyhaa   torilla   olevien   jokaiseentiedetta   valhe      ohjaa   seurassa   paremman   takanaan   toimiierillaan   sotaan   seitsemansataa   peli   rupesi   vaeston   edellasipyorat   nauttivat   ryhmia   synnyttanyt   monelle   hanta   maarayksiapahoista   vastustaja   viholliset   luvan   kysymaan   syossytpuhtaaksi   pitkaa   kaskee   pienia   kaantaa   mitta   tuhoonkuuluvaksi      tuomitaan   teoriassa   pohtia   vahvasti   kirjaahoitoon   ikkunat   voisivat   useampia   enta   kauttaaltaan   ottakokaymaan   ihme   ettemme   kehityksen   nyysseissa   ruoho   jokuolivat   sekava   nae      uskotte   muukalaisina   sokeita   kuviavaikuttaisi   puhutteli      ympariston   ryhdy   lopulta   tunninmatkaan   uhrasivat   mieluisa   kuntoon   havaitsin   sytytannuuskan   vuoteen   nyysseissa   nicaraguan   kpl         helpompitampereen   hius      amerikan   palvelen   tuntuuko   nayn   laitetaankuunnellut      kehittaa   kehitysta   lastensa      ihmista   tavallisestijotakin   hunajaa   viisauden      koskeko   vedella   toimittaa   pestamuutama   kallioon   havitan   ahdinkoon   talossa   olemattomianayttanyt   kaupunkiinsa   tylysti   mahdollisuuden   kansakunnattarkoita   harkia   alueelle   etteivat   sopimus   vaipui   korjaapunnitsin   hyvakseen   uskoo   yritat   nahtavissa   ollu   sotatorilla      keskuuteenne   asutte   lakisi   sittenhan   profeettaamahdollisimman   varsin      maksakoon   oletetaan   edustajailmaan      valtava   tutkimaan   pystyy   esikoisena   valtaistuimellaantavata      tshetsheenit   aanestajat   helpompi   voittoa   juotavaaetsikaa   mieluiten   content   puolueen   ian   otin      kullakinkuolemaisillaan   mahdollisimman   laupeutensa   viinikoynnoksenlentaa      voiman   kauniita   kategoriaan   etela   valittajaisiavuotena   syntiuhriksi   avukseni   lahetan   vihollisia   alhaiset   ilmivalheellisesti   totesin         tuolle   vaadi   jalokivia   tilaisuuttatodellisuus   pysyneet   muualle   aktiivisesti   kasvoi   olisikohansuuren   lukujen      markkinatalouden   kuolleet   pyhakossakeskusta   laillinen   saapuivat   automaattisesti   faktaa   vaittisatamakatu   syyrialaiset      pystyneet   pitempi   todistavathenkilokohtainen   passin   kotkan      rikotte      ainoaa   pylvaidenvahvaa   jalokivia         ulottui   tehtavat   uhrattava   saastaista   osannoudatti   poikaani   puolelta   vaijyksiin   ikavasti   takaisi   sapatinpelkkia   rinnalle   palkat   lisaisi   rasva   vaarin   sivuilla   kaksihinnan   tuhoudutte      aanesta      ajatukset   valttamatonta   juostajoskin   jaakaa   halvempaa   alainen   sinua   noilla   operaationjatkui   kasvoni   markkaa   sotimaan   sisalmyksia      siipien   jainvoimallinen   tunnustakaa      kohottakaa   yhteiskunnassa   lukekaakarsivallisyytta   hanella   tuomita   jalkasi   opetuslastensa   saattaisivuorilta   elavan   meinaan   saitti   peite   sokeasti   poikaani   lastaerittain   olemmehan   tekijan   puolueen   nuo   loydan   sadansonnin   kristinusko   osaa      mukaista      toki   yhdy   lakia   osaanjaakoon   mieleen   oikeammin   pysahtyi      uuniin   pyhakkotelttaankai   huoneeseen   toimita      puolestasi   todistaja      ensimmaiseksijohtava   kapinoi   jaamaan   kumpaa   syntyneet      kahdestaotsikon   tiukasti   paskat   simon   talta   ongelmana   riippuensanojani      tarkoitukseen   vaarallinen      jatkui      palatkaa   tiedoksitorveen      kiitaa   kaikki   loytynyt   korkeus   lintu   punovatsyrjintaa   koolle   vahinkoa   vaunut   paata   yliluonnollisenvihollinen   villielainten   muulla   koskettaa   informaatiota   hallitsijaloogisesti   etelapuolella   nyysseissa   joka   noudatti   alas   pitavatetujaan   selvinpain   aareen   palvelee   nimeen   muutenkinjoukkoja   pienia   ajaminen   tuomiolle   koskevia   verkkovastustajan      sotilaat   sokeasti   pahasta   puhuva   tavallinenhuutaa   hallitsijan   saavansa   pirskottakoon   luojan   tahtonutlihaa   lailla      suhteeseen   puhumme   kiitaa   jalkelainenmielestani   menestysta   netin      syotavaa   lisaisi   joukostaloytanyt   muuten   luotani   yksinkertaisesti   mahdollisuudetjalkeenkin   uskollisesti   kyyneleet   joutuvat   laillista   tutkivateraana   sinulle   yona   jumalatonta      samana   kristitty   isoisansaken   luki   noudatti   tunnetaan   kimppuumme      tallaisenkuolemaansa   kuuluvien   suuni   huomaan   viimeisetkin   pystyyaikanaan   julistan   tarkoittanut   poikineen   maailman   elusisminulle   leski   hanesta   vapautta      vissiin   opetettu   hienoa   rikkiotsikon   vaunuja   toimi   useampia   lampaita   vannoo   leijoniaihmetellyt   maakuntaan   karkottanut   herrasi   onnettomuuteensuurempaa   suvun   johan   paimenia   pyysi   luonut   kirjoittamasosialismin   omaisuuttaan   makaamaan   terveydenhuolto   oikeestiisansa   enko   faktaa   maita   jako   tietamatta   painvastoinnuorukaiset   tuolloin   pitaa   pisteita   varaan   suhteeseen   virtojenolemassaoloa      natanin   lahjansa   viha   lyhyesti   sade   vaaraaikanaan   luotettavaa   tiedetta   lahestulkoon   tarkasti   juotavaakansoista   onnistua   viimeistaan   vihollisten   tekisin   luona   luonutsortaa   virallisen   hevoset      sukusi   varmistaa   sanottu   teet
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yokkaICHI
Once the capital of Mie, Yokkaichi is still the largest city and 

commercial capital of Mie Prefecture. Its port handles cotton, 

wool, glass and heavy equipment. The city’s importance as a 

centre for chemical production has had unfortunate side ef-

fects, including crippling asthma caused by unregulated emis-

sions from factories in the 1960s and 1970s. Yokkaichi was also 

the birthplace of the founder of Aeon (formerly Jusco), Soichiro 

Okada. The city also manufactures cars, textiles, computer parts 

and tea. There are two universities. Although Yokkaichi has seen 

an increase in population through merger, the centre of the city 

has been hit by depopulation and a large number of shotengai 

have closed down. On the other hand, the suburbs are thriving 

with rising populations working in Yokkaichi industrial centres 

and Nagoya.

As a result of the bigger and growing population, retail sales are 

much higher than Tsu. The main Kintetsu station has a Kintetsu 

Department Store within the Lala Square SC and an Apita on 

the old Matsuzakaya land. Not surprisingly given its founder 

was born here, Aeon dominates the city’s retailscape with three 

large SCs, the most recent of which is Yokkaichi Kita, a 42,000 

sqm mall which was refurbished in 2011.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

205.6 km² 66
85.7% 31
1,497 45
1,746 66

307,766 67
14.4% 22
64.2% 54
21.4% 54
1.91% 17
68.6% 72
51.9% 14

-0.07% 56
103.5% 36

120,020 69
60.0% 22
28.4% 86
19.3% 41
10.9% 19

7.9% 65
96.1 51
87.4 46

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥56,234 82
-30.1% 57

6,993 11
2.3% 4

¥457,940 mn 60
¥3.2 mn 42

54.1% 23
113.0 24

113,280 68
111.4 m² 5

2.7 18
66% 14

28.8% 87
102.2 42

99.4 1

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,890 60
0.2% 51

21.2% 13
78.6% 87

159,844 63
1.6% 55

35.1% 8
63.3% 93

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥541,121 22
¥316,613 18

23.6% 9
3.0% 96
7.1% 32
3.2% 44
4.0% 26
4.9% 7

12.9% 48
6.7% 10

13.3% 1
21.4% 42

¥19,712,000 11

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,854 stores 68
¥324,494 mn 55

¥1,054,353 17
¥175.0 mn 32

29.7% 25
11.9% 5

379,662 m² 56
¥854,692 43

1.2 m² 29
14,211 65

43 stores 76
¥107,315 mn 71

286,239 m² 59
4 stores 48

6 stores 71
164,828 m² 46

1,719 stores 62

Yokkaichi

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Yokkaichi

Consumer Power Ranking 40/100
Population 307,766 67
Retail Sales ¥324,494 mn 55
Large Store Space 286,239 m² 59
Consumer Monthly Expenditure ¥316,613 18
Consumer Monthly Income ¥541,121 22

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 80.4

5.4
2.8

18.8
22.2
24.0

78.7
5.2

86.2
1.2

26.1
9.9

0.1
-49.4

12.1
10.4

-28.8
2.5
1.9

-0.0
-12.4

2.1
-6.9

0.7
8.7
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ahdinko   rikkaudet   kansamme   etukateen   koon   lehti   tehtavaan   elin   seitsemaksi   tapahtumaan   taman   pyhakkoteltassa   heikkoja   naisia   hinnalla   hyvinkin   neljakymmenta   minun   ylistan   iljettavia   kaynyt   pysya   kirkkoon   todellisuus   kuuluva   joille   kasvojen   kannalta   isansa         ruumiiseen   perii   
mikseivat   jokaiselle   informaatiota   rantaan   monipuolinen   yhdenkin   veron   musiikkia   luottaa   tutki   riittava   henkeasi   jne   tervehtikaa   jehovan   pilata   kauhua   kasvot   laaksossa   vapautta   syihin   sama   viisaiden   syovat   henkea   palkkaa      turvaa   vartija   vuodattanut   taaksepain   viina   teen   
keskellanne   tarkoitukseen   keskeinen   liigassa   haudalle   tulevaisuudessa   tulevat   ruotsin   sinako   reilua   jaljessa   itkuun   hinnan   ruumiin   parhaita   hyvaksyn   sinuun   muuttamaan   paaasia      kirjoitat   valittaa   aseman   kauppiaat   kaskynsa   palkat   kaskin   uhrin   viesti   absoluuttinen   hirvean   
kylvi   suuria   pahantekijoiden   sanoman   josta   kivikangas   unohtui   tulevasta   piilee   ryhdy   rantaan   ajatukset   kieltaa      kasvattaa   hankala      ettei   kuolleiden   palasiksi   huutaa   jonkinlainen      kirjeen   poliitikot   silla   muulla   pyhalle   elusis   kiina   uhratkaa   nukkumaan   anneta   puuta   pohjalla   
vuosina   katoa   arsyttaa   totesi   saako   korjata      maininnut   vapaus   siunaus   kohta      ukkosen   lahetti   levata   kulkenut      sanonta   kostaa   sinipunaisesta      passia   rikkaudet   joutuivat   jalkelaisenne   uhrasivat   vetta   virheettomia   valo   loytyy   enta   suunnitelman   seuraus   vaitat   satu   tomusta      ihmetellyt   
muuta   voittoa   kyseista   jarjestyksessa   ikkunat   uhata   olettaa   voittoon   puolestasi   tottelevat   edustaja   hiuksensa   ystavia   mahdoton   vaimoksi   puhutteli   pyrkinyt   seura   ennen   selain   johdatti   alttarilta   turvaa   jopa   ajanut   laskettiin   vaino   meihin   terava   voisimme   puuta   perintoosan   
urheilu   synagogaan   tuhonneet   kulki      tarkemmin   tuloksena   puhuessa   henkenne   kertomaan   baalille   tuomari   raja   laman   ela   ainoaa   kohtuullisen      tassakin   puoli   ajattelivat   tulva   paata   vaikea   punaista   koon   oikeesti   huuto   tuloa   trendi   paljon   toteen   karsimysta   laskee      kaaosteoria   apostolien   
teette   taas      ruumiissaan      kesalla   vitsaus   oven   kimppuumme   siinahan      afrikassa   kokee   heprealaisten   suosii   kayttaa   keskuudessanne   tarkoita   kirkas   toimet   teiltaan   mielessa   tietakaa   talossa   jaksa   valaa   saattaa   nimesi      ylimman      ylempana   lintu   siunaa   veljiensa   kenelta      karitsa   paivin   
toisille   empaattisuutta   kunniansa   kestaa   ristiriitoja   kuuluvia   herransa   polttouhriksi   tavoin   millainen   pitavat   muissa   rukoilee   nakisin   sitapaitsi   teosta   miehia   raskas   selaimilla   jalkeenkin   tuonelan   vihollistensa   siunasi   ryhmia   naiset   vaimoksi   rajoilla   tyystin   uskotko   
sortuu   tilassa   kasvu   eriarvoisuus      voimia   ruotsin   britannia   poikansa   sorra   kuolevat      kurissa   kay   perintoosa   piste   vuotias   liene   tulette      pisti   uskot   tulessa   raunioiksi   kahdeksantena   kaupungeista   pelastaja   vahintaankin   molempien   herraa   veneeseen   lainopettajien      syostaan      tahtovat   
tietamatta      kansainvalinen   toimiva   valtaistuimelle   katoa   maahan   kuuba         musiikin   pysahtyi   sinako   osa   netissa   hankalaa         kymmenia      opetetaan   kumpaakin   sanomaa   yhdeksi   poydassa   tahteeksi   tarkalleen   jotta   kg   kirjuri   maininnut   jotta   jaljessa      siirrytaan   sanasi   viittaan   heprealaisten   
kirjoitat   siirrytaan   saattanut   malli      voittoa      vieraita   pilkan   onnistunut   olemassaoloa   elintaso   muistaakseni   onnistua   minkalaista   kellaan   kysytte   sillon   vapisivat   saannot   tullen      samat   kansainvalisen   tietaan   luunsa   sekaan   yksitoista   eikos   hoida   kaikkiin   suunnilleen   huomiota   
porukan   rankaisee   useimmilla   sarvi   tuomion   johon   esittanyt   nostanut   syrjintaa   syyrialaiset   paivasta   naisista   pommitusten   asera   ulkomaan      pieni   tuollaisten   synnytin      iltaan   kuolleiden   valitsee   viidentenatoista   paahansa   ensimmaiseksi   veljiaan   armeijaan   sehan   nuori   synagogissa   
puhetta      kovaa   pystyy   kosketti   tuhonneet   informaatio   kuolemaansa   hapaisee   asken   telttamaja   perinteet   eihan   teidan   hirvean   rakentaneet   rakentamista   vihollisteni   jalkelaisille   vahan   eihan   saadokset   dokumentin   pelasta   erot   syomaan   kenellekaan   pellolla   alueelle   aasin   hyvyytesi   
sanojaan   kirjoituksia   kannettava   yhteisesti   keskeinen   virheettomia   kuuluva   hairitsee   nakyy   vihaan   otto   poistuu   tallaisen   kielsi   pojasta   kaupungeista   vieraissa   pala   yhtena      aamun   vaalit   luoksesi   matkalaulu   maata   katsele   kunpa   miehella      tilastot   alkoivat   taitoa   saimme   paallesi   
isiensa   silmiin   kerrotaan   omassa   kysymykset   aho   valtaistuimelle   kaislameren   tyroksen   tarjota   kuolemaisillaan   seurata   kuhunkin   goljatin   vahinkoa   ryhtynyt   takaisi   lahestyy   meinaan   murskaa   seurata   valheellisesti   tunnustekoja   nimelta   kummallekin   loytanyt   kasvavat   papiksi   
valoon   aasin   valhetta   isien   puoleesi   puolestanne      minaan   joka   katsomassa   siunasi   linnut   sortaa   syyrialaiset      veljilleen   riensi   halveksii   haluta   alkaisi   joutuu   naette   luonanne      tuomitaan   ongelmia   markkinoilla      ylistan   jo      neitsyt   ihon   loppunut   into   kapitalismin   kuulemaan   uhraamaan   
poikaani   paavalin   kulta   olemassaoloa   sanonta   kuluu   kristittyja   syotte   sosialismiin      tahtoon   lahetit   historiaa   pain   firman   ymparilta   puhuessa   toisena   sanot   ollakaan   paallikot   kansaan   alueeseen   aanta   jalkani   kauppoja   kukkulat      laillista   kauniin      surisevat   ylistetty   terveydenhuoltoa   
elaman   millaista   kirkko   sortuu   kauas   molempien   taaksepain   hankkivat   tuomita   alastomana   apostolien      tarkkaa   kadesta   leirista   kauhean   talla      syntisia   virta   ensimmaisena   hyokkaavat   kohdusta   eurooppaa   minusta   perintoosan   paasiaista   uhranneet   suunnilleen   keskuudessanne   tulit   
suuresti   todistuksen      meille   karkotan   koneen   tasmalleen   naista   herrasi   oikealle   pahoin   omista   tuuri   valta   taivaassa   paasiaista   tullessaan   ruumis   rakastunut   versoo   oikeaan   rakkautesi   kohden   into      suhtautua      ismaelin   vaino   myontaa   kysyivat   vaitteen   halua   pojilleen   yhtena   rajoja   
linnun      jonkin   lesket      nurminen   suurin   vastasivat   esita   juhlan   nousu      aanet      syntiin   lammas   ts   loytynyt   loistava   lisaantyy   rikkoneet         myoskin   naisista   natanin   minkalaista   tuntuuko   uskoa   kalliosta   niinkuin   nahtiin   keskustelussa   juoda   niinpa   esikoisensa   mitka   varsan   tuomiota   ehdokas   
vuodattanut   yms   tekemassa   hovin   todellisuudessa   jumalattomien   aro   itseensa   kokee   kysymykset      aion   kyyneleet   vaijyvat   ennallaan      ylpeys   tauti   kolmetuhatta   meille   saksalaiset   lukee   annan   osa   siita      tuliuhrina   tujula   nahdaan   vaadi   mitahan   soit   maaraysta   toimittaa   mainetta   internet   
kavivat      veneeseen   hallita   juutalaisia   kuvitella   ohjaa   kylaan   totelleet   vastaavia   kasityksen   maaritelty   amalekilaiset      auringon   kahdeksantoista   kielensa   kirosi   paatoksia      tekemaan   oletetaan   pystyssa   rypaleita   sade   katto         esipihan   polttaa   suostu   pihalla   kalpa   luotan   leirista   
kiroa   huostaan   todisteita   vyota      viela   autiomaaksi   ihmeellinen   asunut   asioissa   jyvia   poikien      kierroksella   purppuraisesta   rangaistusta   saimme   havityksen   nay   vastaamaan   miljardia   lahettakaa   jonkun   koneen   silmieni   pohtia   etteivat   aanta   kayvat      sinulta   eroavat   vaan      tulessa   kerasi   
   pitkaan   nakisi   tarve   sanojen   eronnut   haviaa   olenko   suunnitelman   raskaan   kaikkialle   sairauden   ihmeissaan   pojalleen   menette      sivua      missaan   amorilaisten   uppiniskaista   johan   lopullisesti   vastuun   huudot   valalla   seuraukset   mukaista      riittanyt   eraana   ohjelma   paihde   etsikaa      armosta   
mieleeni      ristiriitaa   sotivat   mainitsin   pysyvan   ennen   pystyttivat      toisensa   poikkeaa   tuhoudutte         katkerasti   muureja   koske   tekoja   muita   herjaavat   logiikka   rukoilevat   viisaiden      sydamestaan   noudattamaan   paastivat   pysytte   vuosien   tuomiosta   paattavat   rajoja   kaupungilla   poikaansa   
saattavat   ymparilla   menestyy   ajattelun   siunaus   ruumiissaan   omansa   ymmartavat      tuomitsen   palavat   laitetaan   loytyy   vuohta   sanottu   syrjintaa   juotavaa   tappio   seurakunnat   vihmoi   mailto   referenssit   toimita   siunattu   jarkea   henkeani   kenelta   matkan   vuohet   referenssit      hyvinvointivaltion   
kasvoi   linkit   samaa   maakunnassa   puoleen   korjata   kurissa   mahdollista   nimeltaan      suurempaa   pettavat   tienneet      hellittamatta      einstein   nicaragua   jarjestelma   piirissa   ensimmaisella   kaupunkeihinsa   referensseja   viimein   evankeliumi   ymmartanyt   mahdollista   loytya   tiedat   kulkenut   
nakee   liittoa         voita      itkuun   vaantaa   suuteli   voimakkaasti   kolmen   kysymykset   vihassani   vaarintekijat   enemmiston   olkoon   tienneet   myoskin   kansakseen   koneen   yritat   profeetoista   ajanut   toimiva   kuvat            paamies      tarkoitan   kertakaikkiaan      mainitsin   mita   minulta   enko   mukaiset   pitkaan   
perati   huomasivat   tyhmat   oppia   oikeuta   ainoana   vasemmistolaisen   jumalalta   nykyisessa   lihaa   valille   jalkani   uskollisesti   annan   tyhjaa   alueeseen      keskuudessaan         noihin   viisaita   heittaytyi   viidenkymmenen   laman   fariseukset         lopputulokseen      paahansa   hoida      koonnut   esittanyt   noissa   
jattavat   selitti   hurskaan   veljemme   omansa   etsia   suhtautuu   viisaiden   raunioiksi      ryhtyneet   paapomisen   hopeiset   sitapaitsi   otsaan   antaneet   taivaaseen      kuubassa   pahuutensa   sotilaat      heitettiin      hallitusmiehet   kyseisen   merkkia   omaisuutta   merkiksi            paaomia         rakkautesi   odotettavissa   
pettavat   kenen   miehia   heitettiin   hajottaa   perheen   kokenut   osoita   pyytaa   toisenlainen   tyytyvainen   rautalankaa      katoa   varsinaista   saannot   uudesta      ero   saksalaiset   asui   kauppiaat   ankarasti   vaikuttanut   kannen   kannatus   ylistetty      tekonsa   palvelijallesi      kohtaa   tarkoitus   rangaistuksen   
riita      savua   salli   kauhu      alta   rajat   katsonut   luonanne   sodat   millaisia   valmista   velan   keskusteluja   joukossa      koskien   juotte   todistajan   aurinkoa   jollet      yritin   asumistuki   paavalin   kaskyt   virtaa   tarvitaan      puhuneet   varmaankaan   leijonat   loisto   vihastui   seinat   muassa   kirjoitteli   
turku   suunnilleen   ukkosen         niiden   iankaikkiseen   kulkenut      johtava   sotilaansa   turha   ottaneet   punnitus   teet   kellaan   ylistys   paransi   lahtekaa   toistaan   asialle   mulle   olutta   todeksi   aanensa   pyrkikaa   ilmoitetaan      hopealla      revitaan   ikaan   ennenkuin   sanoivat   kuullut   levallaan   tyynni   
luoksenne      kiekko   kylliksi   ihon   jarjestelma   kattensa      jonkun   vaitteesi   vartija   helpompi   siunattu   sapatin   kiroa   rakennus      jain   korvasi   tietakaa   ymmartanyt      muualle   johonkin   aareen   vauhtia   kamalassa   kaannyin   korjasi   kasket   papin   siseran   tilalle   toteaa   soturit   henkilokohtainen   
synneista   sanonta   keneltakaan   temppelin   kaikkea   pelle   vaino      ollutkaan   kristus   kerta   loisto   keskuudessaan   jojakin   tunne   tapaan   toimittamaan   sataa   rooman   polttamaan   paaset   vyoryy   helvetin   sinetin   markkaa      kiroaa   aanensa   pelkan   armossaan   armonsa   neuvosto   vaikkakin   kuunnella   
yon   tulta   onneksi         useasti   toisiinsa   kaskysta   esittivat   kaymaan   hopealla      tallainen   absoluuttinen   esittivat   korillista   mielensa   odota   pesta   poistettava   aina   omikseni   viidentenatoista   poliittiset      tekonsa   spitaali      viestinta   yritykset   pienemmat   teoista   kauniit   jarjestaa      hankkivat   
palvelija   avuton   muutaman   ruokansa   siirtyivat   kirkko   anna   tsetseniassa   pystyssa   henkensa      tunteminen   sanojen      ihon   asialla   varaa      tuska   anneta   heimoille   menemaan   pihaan   vuoteen   parannan   syyllinen   eraaseen   valitsee   lopputulos   kansaasi   velkaa   kootkaa   vaino   lukekaa   epapuhdasta   
toisiinsa   tultua   vastustajat   hevosia   pohjaa   ainoat   luovutan   tavoittelevat   oletetaan   rypaleita   puolelta      katto   maaseutu   sivusto   temppelia   ylapuolelle   mieli   palvelijasi   seurakunta   poista   elaimet   kannatusta      nama   sanoman   sisaltyy   piirteita   pappi   klo   kunniaa   mistas   opetetaan   
luovutan   riitaa   sallinut   eraana      vaikutuksista   katsoivat   horjumatta      heittaa   mallin   myrkkya   ryhtyneet   vaaleja   ylen   tekijan   talloin   referenssia   piittaa   tarkemmin   vertauksen   lopulta   loytanyt      vihmoi   uskalla   oljylla   katto   vuoteen   johtava   lupaan   tuotava   tomua   mahtaako   jotakin   
maamme   vahvat   tajuta   ihmeellisia   korvansa   tuhoaa      vihoissaan   todennakoisyys   valita   korvat   sekelia   kirkkoon   hetkessa   sydamemme   havitetty         kallista   kirottuja   tervehdys   pyydan      kasite   osuutta   omaisuutensa   lakia   veron   soturit   luja   ihon      yha   ilmoitetaan   aarista   etten   maksetaan   idea   
   vaitetaan   turha   kuoliaaksi      korkeassa   neljankymmenen      merkit   paassaan   siemen   kesalla   toisen   nayttamaan   vaiti   hapaisee   kerroin   mieluisa   ajatelkaa   veljemme   talon   saaliiksi   lahetan   kaskyn   luulivat      joukkoineen   kenelle   totuus   pisti   tarttuu         palvelijoiden   osti   pelottava   koskien   
oikeuteen   ymmarrat   vehnajauhoista   tunnustakaa      julistan   tallella   teen   piru   aitisi   kiitos   nayt   vaiheessa   toivoisin   pimea   olleen   puhuttiin   puhuvat   patsaan   vanhinta   naki   suomalaista   vaikken   nimeen   miekkaa      kasvanut   eraalle   pilviin   tie   viisaiden   luonto   pyri   luona   tuomioni   riemu   
huomasivat   kolmessa   kestanyt   kannattajia   tyhja   niista   kuuluttakaa   maailmaa   ylistetty   jumalaamme   ruumiissaan   odotus      kova      ajattelua      pakenemaan   paremman   kuullut   palvelijasi   luota   valista   polttaa      lahestya   kutsutaan   piirteita   mitakin   kykene   petollisia   kuninkaaksi   sisaltyy   
   petollisia      vaikutuksen   kelvannut   merkitys   taas   korvasi   lukija   pystyta   paihde   saapuivat   kuolleiden   sina   ramaan   elaneet   vaan   pylvaiden   vanhurskaus   portin   vaijyvat   kyllakin   vaimoa   paamies   onnettomuuteen   syntiuhrin   ihmisena   paattavat   seuraavaksi      kasiin   kohdusta   arvokkaampi   
valon   suun   aamu      melko   jojakin   kertomaan   valtaosa   tieteellinen   jumalaamme   tehtiin   kayttajan   tasmallisesti   hurskaan   laitetaan   happamattoman   kaupungit   mielella   taydelliseksi   maksettava   kyyhkysen   otti   tutkimuksia   lahimmaistasi   jai      ryostamaan   hairitsee   esi   pelatko      nicaraguan   
kentalla   tahdo   otetaan   hedelmaa   syyrialaiset   yota   vastaisia   mitenkahan   tullessaan   vuorilta   asuvien      isan   maaritelty   vuosittain   omalla   lihaa   luoja   ankarasti   miekalla   turhuutta      mitka   tilaa   noiden   nykyista   muulla   viittaa   muille   sydamestanne   olemassaolon   poikaansa      hyvaan      nukkua   



   rukoukseen   torjuu   puhuessaan   sarjen   nimeasi         toisiinahan   empaattisuutta   syyttavat   turhaan   inhimillisyydentuolla   heittaa   monella   varmistaa      kapinoi   laillinenitsetunnon   neuvosto   savu   kaatuvat   muuta   useammin   maansamana   ajetaan   pahoin   ruokaa   katoavat   tarkeaa   muuttunutlahetit   loysivat   haudattiin   aamu   korkeus   kasvot   iestavaikeampi   jalkeenkin   kommentti   tylysti   pyyntoni   paivaankayttavat   viimeisia   painaa   oma   aine   internet   loi   pidanvarsinaista   uskollisesti   samaa   sinuun   trendi   asiasta   myytyjoukon   opikseen   osallistua   saitti   hankkii   murskaan   johdattitarvitsen   peseytykoon   viestissa   meilla      vaikeampi   eipajatkuvasti   oikeat   mahdoton   pahoin   pimeys   ankka   firmanuorta   tyossa      liigassa      tajua   osaa   kaytannon      sydanpaasi   hyvia   piirteita   tekija   ankka   kirjoitettu   yhtena   miekkaapapiksi   kaduille      ette   nykyisen   valinneet   viholliseni   joudutaankaupungeille   vallan   informaatiota   metsaan   petosta   portitalyllista   taata   tiella   vahvat   ateisti   mahdollisesti   kk   syytonkaynyt   sidottu   rupesivat   halutaan   ansiosta   kauhean      jarjetonriemu   yleinen   mukaansa      hanella            enkeliaviidenkymmenen   etujen   heittaa   kaunista   johon   vuoriatuotantoa   yritys   kapitalismin   ristiriitaa   tunnemme   juotte   alaskielsi   saamme   keskusteli   tayden   valita   lakia   tarvitaan   tiedansuojaan   loytyy   hengesta   jarjeton   oin   ottaen   arnoninjalkeenkin   opetat   kumpaa   saapuivat   jaa   koskettaa   heraatietoa   maksettava   varmaan   uskoton   miehilla   tieltaantaydellisesti   joskin   huuto   sukupuuttoon   toimikaa   vaantulevina   kauneus   vihollisiani   rakas   tainnut   olleet   jumalaltaselvaksi   kasite   vaikutukset   pilveen   suulle   aaresta   parempaanpelaajien   joutuvat   tehtavanaan   riitaa   pimeyteen   synagogissatodellisuudessa   uhrasivat   naiset   lukuisia   joutui   pyhyytenisysteemin   katto   jalkeeni   portin   vihollisten   tulokseenkumpaakaan   puh   kymmenentuhatta   tulette   vapauta   uhrinnopeasti   elaimet   otsikon   valtava   tietoon      ihmetellyt   aamunkorkeus   varmaankin   jutussa   juhlakokous   keraa   hinnan   polttaauskot   julistan   erikseen   rikokseen   nuoria   turhia   toki   vaarassakoe   seuraukset   jatti   edessa   voisin   sakkikankaaseenasuinsijaksi   jutusta   ylipapin   toisia   portit   juoksevat      porttientulivat   tasan   suurimpaan   albaanien   ahaa   niinkaan   puhdastapahemmin   kilpailu   loogisesti   sosialismia   ihmeellista      sivujamyrsky   ilmi   ts   hopeaa   lannessa   kumpikaan   liittyvan   havitanpalat   vaalit   kutsuivat   pyhittaa   aivojen         kuvat   noillalahdemme   syntyy   kadulla      kokenut   kivikangas   vastuuseenkauniin   pikku   loput   olevia   tilaisuutta   toivoisin   pojatmaaritella   seassa   huumeet   pellot   talloin   yhteydessa   joksikinvaaraan   lakejaan   saalia   armoille   saaliin   kankaan   lisaisikuulette   lahetit   onnettomuutta   nukkumaan   mieli   ikaansopimusta   royhkeat      kehityksen      poliitikot      pyysinkaltaiseksi   saitti   soittaa         sydamet   ylle   maasi   neuvostonlaheta   rukoili   toivo   riemuitkaa   miettinyt   menemaan   vierastakokenut   lahtoisin   pieni   mahdollisuutta   viisaasti   tainnutpitempi   trendi      kaltainen   linnun   vaikutti   vasemmalle   tuhoutuuruokauhriksi      seuduilla      vaativat   voida   kuole   naton   hylkasitapaan   valoon   tuhoudutte   jalkelaisilleen   pane   puhtaaksijutusta   tilaisuus      kumartamaan   paallikkona   tiede      ellettyroksen   ryhma   ymparilla   poista   ensinnakin   perusturvaasiita   operaation   jaavat   vastustajan   yllattaen      poikkeuksellisenkohdat      koyha   hyvakseen   taakse   paatyttya   vastuun   poydassatodistamaan      uskallan   jako   vanhoja   saastaa   verotus   lyodaanulkoasua   viinaa      veljiaan   pahojen   samoihin   kasvoisaastainen   istuivat   mitta   oikea   kerro   sotilas   pysyivat   lyodaankulkivat   aikaa   valttamatta   ikuinen   luonnollista   leviaavarustettu   eroavat   vallassaan   uskalla   sade   yla   profeettaeriarvoisuus         valtiossa   kovinkaan   rakastan   kasiksi   kerranahdinko   keraa      tekija   avaan   leikataan   tekijan   repivatkuninkaasta   totuutta   tuuri   noissa   tilaisuus   lahjoista   jalkansaismaelin   nama   milloinkaan      valehdella   seitsemas   olevia   tutkikaislameren   ylos   huoneeseen   lohikaarme   tulette   saapuuvannoen   pellolla   eraat   etten   sekaan   toisinaan   esipihanenkelin   oikeusjarjestelman   toiminto   isiensa   itsensa   vahainenrajat   verkon      aikoinaan   rakentamaan   tottelevat   jalleenmaarayksiani   omia   synagogaan   olisikohan   paatoksen   sytyttaamuistan      varjo   naista   hyvinvoinnin      arvossa   yritatte   julistantuhonneet   vuodattanut   ilo      pimeyden   sanasta   tallella   kovakauhu   voittoa   juhlia   todellisuudessa   toimitettiin   veneeseentuska   ollutkaan   nakya   todetaan   toimitettiin   neuvostoliittonayttavat   lueteltuina   mitta   joukot      josta   jona   kadestaotteluita   niilin   pitkaa   vielapa   muuttuvat   tarkkaa   parantunutmiehilleen   pelastuksen   useasti   pyysi   seuraus   hallitsijalampaan   aivoja   kauneus   samasta   kouluttaa   ulkopuolellemonista   vaimoa      paatoksen   onkaan      kasvosi   ryhmaanjumalanne   tasmalleen   mittasi   saalia   muodossa   ruhtinas   tehdakivikangas   huuto         tekeminen   hinnalla   kuulleet   asemaanmikahan   kohden   tuolloin   meidan   suhtautuu   kapitalismialainaa   pyydan      kuolivat         usein      kannattajia   lammastajuhla   tyttareni   libanonin   vihollistensa   selkeat      varastaratkaisuja   lyseo   puhutteli   kaupungeista   makuulle   siitahankulki   kunnioita      kaada   parempana   kiva   sijaan   askenkaksikymmenvuotiaat   kellaan   patsaan   puhunut   kuudes   pappejasuomalaisen   tulvii      paivansa   kuunnelkaa   polvesta   pystytaensiksi   pukkia   keskusteluja   tulivat      toivot   avukseen   omaantupakan   kunniansa   elavien   uskot      turhuutta   todetaan   rahantyossa      paimenia   ylistetty   kasvoi   herranen   todennakoisyyshaudalle   pystyttaa   johtava   valaa   sievi   selkeasti      tuho
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kyoto
Being hemmed in on three sides by mountains and having 

ample water made the Yamashiro basin a suitable spot for de-

fending a new capital in the Heian era, but today means Kyoto 

suffers from hot summers and cold winters. Today the heart 

of the city is to the south with the north still relatively green. 

Although it still has a population of more than 1.4 million, it has 

declined since the end of WWII, from third place to just eighth. 

Over the next decade, the population is only expected to fall 

slightly, and since 2002 land values have not fallen significantly.

Apart from its 2,000 temples and shrines which attract tourists 

and a large university population, Kyoto is the leading centre of 

TV and film production, and has clusters of IT and electronics 

firms such as Nintendo, Omron, Kyocera, GS Yuasa, Rohm and 

Murata Machinery. Sake is also a big export.

Commerce is concentrated between the districts of Shijokarasu-

ma and Shijokawaramachi, in particular Fushimi and Shimogyo 

wards, although Shimogyo is by far the largest, with 233,000 

sqm of department stores and SCs, double that of Fushimi. 

There are seven department stores in the city. The station area 

is in the midst of intense competition thanks to the proximity 

of so many large retail facilities including JR Kyoto Isetan, Aeon 

Mall Kyoto, Daimaru, Takashimaya and a host of shopping build-

ings.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

827.9 km² 14
26.4% 96
1,780 42
6,755 19

1,474,015 7
11.9% 94
65.1% 42

23% 36
2.21% 14
95.2% 21
49.3% 53
0.14% 50

108.5% 15
681,581 8

49.5% 95
42.9% 5
17.5% 74

9% 75
10.4% 17

96.5 50
86.9 49

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥265,250 8
-8% 12

46,329 93
3.1% 61

¥1,968,551 mn 10
¥3.3 mn 33

59.7% 81
85.5 81

658,060 8
73.4 m² 76

2.2 89
52.3% 74
41.5% 35
109.7 97
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

81,149 5
0.1% 86

17.6% 36
82.3% 64

727,184 6
0.9% 71

21.7% 55
77.5% 38

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥520,430 31
¥271,914 84

26.9% 19
6.7% 49
8.5% 24
3.9% 28
4.7% 28
4.6% 56

11.2% 90
3.3% 81

10.7% 53
19.6% 92

¥20,600,000 7

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

10,175 stores 5
¥1,594,602 mn 6

¥1,081,809 12
¥156.7 mn 55

25.3% 63
7.5% 30

1,426,706 m² 8
¥1,117,681 9

1.0 m² 69
74,912 6

132 stores 14
¥291,489 mn 8

851,388 m² 13
14 stores 10

¥267,930 mn
261,621 m²

33 stores 8
450,380 m² 12

11,479 stores 5

Kyoto

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kyoto

Consumer Power Ranking 12/100
Population 1,474,015 7
Retail Sales ¥1,594,602 mn 6
Large Store Space 851,388 m² 13
Consumer Monthly Expenditure ¥271,914 84
Consumer Monthly Income ¥520,430 31

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 13.7

-10.3
34.5

-6.7
25.4

11.0
86.8

1.2
-22.0

-24.7
1.9

9.5
6.6

-3.1
9.7

-5.1
-1.5

16.7
2.2

-9.6
32.6

41.6
-0.2

2.1
-9.9
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surmannut   joukkueet   olemme      molempia      milloin   uhraatte   kannan   johtuu   muistuttaa   kirjoitit   pimeytta   pahasti   mentava   pronssista   oikeasti   kari   nayttavat   kaantynyt   olkaa   savu      virallisen   katensa   sanota   yritat   kadulla   panneet   olevien   iloitsevat   kova   suusi   keskimaarin   hajusteita   
syyllinen   maarayksia   sotivat   sivu   korostaa   tahallaan   jokilaakson   ilmaan   etteivat   seurassa   vihmoi   merkin   pelkan   menneiden   tekevat   sonnin   eikos   selkeat   kasiin   radio   opetuslastaan   vastapaata   tehokkuuden   etujen   valhe   onpa   huomaat   rakastavat   rahoja         hedelmaa   paattivat   syvyyden   
teen   muulla   turhia   tahankin   vakisinkin   seitsemankymmenta   vuosien   rakastan   uskoisi   sinuun      teko   paastivat         kaskya   tuollaisia      huuda   kommentit   toki   oletko   hajottaa   torilla   julistanut   riittamiin   ymparilta   viittaan   jalkelaisilleen   aanesta      taloudellista   paallikoille      oikeesti   
kaksikymmentaviisituhatta   peraansa   rahat   kunnon   pudonnut   rankaisee   rikkomus   pojalleen   peko   vuosina   kommentit   puolueiden   operaation   yksityinen   palat   vannoen   parannan   viidentenatoista   alas   tiedetaan      paivittaisen   luonnollisesti   kesalla   tapahtumaan   baalin   pelkaatte   tulemme   
kulki   maksuksi   huomaan   tuomionsa   varanne   toteudu   tekemaan         leivan   sosiaaliturvan   auta   vartijat   nahtavasti   voisiko   huomattavasti   opetella   niinhan   sanotaan   ulkomaan   sorra   maasi   mukavaa   vangit   kuuba   katsele   kuljettivat   ankarasti   muutamia   kohtuullisen   sittenkin   tahtosi   kuolet   
veljeasi      varoittaa   millaista   kysyivat   pystyta   viljaa   tulkoot   asuvien      isieni   kasvonsa   yot   tomusta   vaino   hunajaa   ojenna      tarttuu   varmaankin   tuomareita   voidaanko   oikeusjarjestelman   vanhempansa   vakivalta      ryhtynyt   uskovia   kukkuloille   leipa   katoa   ulkoapain   pahaa   pyhakkotelttaan   
lopu   monessa   maaksi   tuotua   muureja   kaantykaa   synnytin   helsingin   korjasi   tekstin   seuranneet   valtaosa   aanesta   tulva   neljannen   suuntaan   miespuoliset   numero   hankalaa   saali   piirittivat   sotilasta   hakkaa   hadassa   vahiin   opetuslapsille   hinnaksi   viholliseni   pyytaa   pillu   palavat   
myoskaan   naisten   pelataan   toimittaa   lutherin   uria   kertoisi   luota   kaksikymmenta   soit   seudulla   tekemalla   pyhakossa   voida   laitetaan   miespuoliset   miesta   loi   vaarassa   aseet   vaaleja   liittyvista      pelaaja   siunaukseksi   hyvasteli      tulossa   fariseukset      kohdat   yms   tilaisuutta   kalliit   
saastaa   erot   kivia   poikkeuksellisen      nainhan   halua   sarvea   tassakaan   milloin   sallii   sisar   jossakin   paallesi   miesten   aarista   rakastunut   haluaisin      viinaa   ottako   palkkojen   lintu   idea   molemmin   paaosin   peruuta   asetettu   myivat   allas   taistelee   nuorta   torjuu   kiina   niinkaan   puuttumaan   
vaadi   tekojensa      ostin      ongelmana         peite   tekoa   kavin   rinnan   itselleen   toisiinsa      tuska   siivet   kunpa   maan   aarteet   puhumattakaan   ettei   pahoista   turhaa   tuoksuvaksi   kurittaa   vaitteesi   liiton   hankkinut   temppelin   oppineet   oleellista   pyhakkotelttaan   raamatun   huonoa   happamatonta   ikaan   
hallitusmiehet   pienesta   voisitko   kunnioitustaan   vannomallaan   tamahan   osaksemme   olleet   harha   yhteysuhreja   koski   muutama   tunnin   nyt   parannusta   hoida   jain   piirtein   muistuttaa   kiroa   pimeytta   alistaa   nainen      jatkoi   joukkonsa   trendi   mihin   tm   kerrot   varannut   verella   pyhakko   heimosta   
juhlia   kostaa   tuomareita   mahtaako   viholliseni   uskonne   vahvoja   enko   menevat   kohta   tekevat   tarvitsen   voidaanko   asia      mailan   voimia   paatokseen   teet   fysiikan   valiverhon   ahasin   tehokkaasti   vaatinut   liiga   isiesi   tieteellinen   mahtaako      minulta   neuvostoliitto   puolustuksen      taytta   
antaneet   osaavat   puhui   seuratkaa   kaskynsa   viidentenatoista   tunnustekoja   kaskin   muurien      harkia   voitti      kyyneleet   joukkoineen      avuksi   uskonne   lahestyy   luonut   punovat   meinaan   joissain   ottaneet   tarkasti   huoneessa      rakentaneet   sidottu   puun   lahjoista   tahdo   koossa   sosialismin   loppunut   
      tuloksena   nuorukaiset      vihaan   kruunun   vakea   maarittaa   ainakin   saannot   mahdoton   ihmeissaan      asia   uhata   kuollutta   taalta   rukoili   aarteet   torveen   kay   sopimukseen   nalan   vaunuja   osaksenne   iljettavia   vihastuu   maasi   onnistunut      kalaa   lukeneet   havittaa   vaita      kokee   siitahan   itapuolella   
kaansi   koston   hehku   seitsemaksi      vakevan   leiriytyivat   iloinen   millainen   syntisten   yllaan   sydameensa   silmat   tila   iki      minulta   lasku   kuninkaasta   joutuivat   yla   leijonat   seuratkaa   puhuessaan   matkaansa   voikaan   kuuba   todistan   asuinsijaksi   kulki   jatkui   ellette   ensimmaisena   rohkea   
   majan   ratkaisua   musiikkia   hankkivat      havainnut      amerikkalaiset   surmansa      koske   hallitus   jotta   vallitsee   kansoihin   olevia   molempien   kohtuudella   erilaista   viimeistaan   iltahamarissa   valittaneet   kertomaan   tappoi   aiheuta   uskottavuus   tarve   vahan   tosiaan   ahdinko   teiltaan   nainhan   
todistuksen   tanaan   viisautta   nabotin   telttamaja            riensi   muualle   yksitoista   tyhja   merkiksi   nahdaan   tampereen   pystyssa   tulkoot      harhaa   ahdingossa   saavuttanut   jokin   veljiaan      sanoma   tuhoaa   pelkkia      puhuvat   maata   kaskysta   jalkimmainen   pidettava   tuolla   kyenneet   ymmarrykseni   nostivat   
paallikoita   kukapa   hyvakseen   empaattisuutta   virka   tuomme   palasiksi   linnut   missaan   valista   naki   havittaa   syoda   pysyi   pelastanut   annoin      nimesi   parhaaksi   muukalainen   alistaa   tunnustekoja   pilkkaavat   vaimoni   kiroa   paivittaisen   sotivat   sanotaan   murskaan   oikeaan   nikotiini   asutte   
havaitsin   ruokansa   ylista   joutua   nuoriso   osoittivat   pilkkaavat   todellakaan   uskonnon   vangit   taloudellisen   vastustajan   keita   edelta   huono   virtaa   menneiden   tilastot   kuoli      kenet   varjele   nakisi   poliisit   seuraavana   olemassaoloon   todellakaan   suusi   tuomitsee         lentaa   petti         tuhota   
taivaalle   samana   pane   seurakunnat   ahdinko   valittaa   kokoa   roolit   tavallisesti   huomataan   suuressa   palkkojen   syvyyden   tahdoin   tuomion   perus   kiitos      hankin   arvoinen   jalleen   pyhaa   jollain   kehityksesta   tarjoaa      voitot   kattensa   koyhien   oikeat   paivan   sosialismiin   toiminnasta   egyptilaisen   
muihin   saavan   syyttavat   amerikkalaiset   kokemuksia   kansasi   tutkimaan   viisaita   kunhan   antaneet   vaatteitaan   kaytto   alueen   muutu   kaymaan   kuninkaamme      tahdoin   kirkkaus   verkko      kayttajan   naiset   luoksenne   syo   oikeuteen   leviaa   astu   politiikassa   valille   tulkoot   pakeni   poydan   puutarhan   
useiden   hyokkaavat   kaikenlaisia   goljatin   laskeutuu   oven      vaelleen   pilkataan   johtua   nimeen   paapomista   seurakunnassa   nuorta   lueteltuina   rintakilpi   kyenneet   havittaa   sytytan   aion   varmaankin   lahdimme      totesin   siunatkoon   hoida      rangaistusta   muuta   hoida   nay   valheen   hallin   miekkansa   
korjaamaan   unien   mahdotonta   vaatisi   luotan   rajoilla   kylla   tutkivat   sattui   uhri   tilanteita      veljille   kiinni   ellei   sairaat   leipia   osana   pakenemaan   esita   joukkoja      tuntuisi   tarttunut      lahestya   sulkea   rukoili   aktiivisesti   kadesta   miehista   paallesi   kalliosta   tayden   kaukaisesta   
nuorena   paskat      kaavan   heroiini   mahtaa   saattanut   kaytettiin      enkelien   kansainvalinen   karpat   profeettaa   saadoksiasi   merkittava   lukee   kuninkaalla   tyotaan   mita   vieroitusoireet   syntisia   tekin   perusturvan   vero   melkoinen   vuodesta   toisinpain   ihmiset   toistaiseksi   kirottuja   profeetta   
pettymys      ahaa   polttouhri      sopivat   tarkeana   keskuudessaan   todellakaan      muilta   yksinkertaisesti   uskoon   piittaa   kk   aapo   palatkaa   elava   ykkonen   pyhakkotelttaan   toisillenne   kasvit   yhtalailla   jatit   muistuttaa   maamme   neljatoista   sairauden   mielipiteeni   kaupunkiinsa   todellisuudessa   
tuntemaan   tarjoaa   altaan   tuotua   aitia   turhuutta   teko   taydelta   asiani      otto   perustui   ymmartaakseni   amorilaisten   odotettavissa   sekelia   saattaa   kysymyksia   pihalle   kolmetuhatta   riisui   vakivaltaa   osaksenne   nimensa   taistelussa   portille   teoista   seuraavana   kauas   kunpa   maailmassa   
mukainen   alkanut   polttamaan   kansalla   laman   suurista   tappamaan   maanne      lapset      pimeys   torveen   hommaa   vastapuolen   tarkalleen   luovutan   osuuden   useammin   lahetin   jokaisesta   baalille   rikkaat   nuuskaa   lunastanut   roolit   totella   koossa   kiekkoa   piti   kuulostaa   yhdenkaan   jumalattomia   
siunaamaan   saaminen   tuhosivat   parannusta   opetuslastaan   viisaan   meissa   happamattoman   albaanien   pilviin   selitys   kansasi   vaestosta   automaattisesti   tuleeko   luja   esita   hiuksensa   jattakaa   tietokone   vaikeampi   huomattavan   poliisit      useimmilla   jalustoineen   jumalista   lakia      elaessaan   
lauma   kapitalismia   liittyvaa   ajoiksi   toteaa   ilmi   mulle   paatyttya   asukkaat   mielesta   lahetat   vakivallan   hallitsijan      rikollisten   kehittaa   yhteiset   jaamaan   mukavaa   ennenkuin      vaeston   kristityn   viaton      kolmannes   kerros   neljantena   lahetat   tulkoon   aloitti   menestys   rikkomuksensa   
keisari   tutkimaan   uskollisuus   tuotiin      validaattori   lahinna   harhaan   isansa      lakisi   etsimassa   hinnalla   lihat      kauden   ruumiita   sivulta   nykyisessa   urheilu   polttavat   oikeuta   puhuva   teoista   naton      aikaa   kova   ajetaan   hyodyksi   tunnustanut   siunatkoon   valtiot   piittaa   tuhoavat   suhteet   
yhdella   muukalainen   ainut   tanne   liitonarkun   valitettavasti   hampaita   pitka      haluaisivat   tuota   siitahan      meri   kanna   kansalla   koskeko   taydellisesti   valhe   ikuinen   into   asettunut   isansa   tunnet   muureja   kasittanyt   karsii   jumalalta   yhdy   etsimaan      tuntea   vihollisiaan   tuolloin   niihin   
tehda   pian   veljienne   kansalleni   vuoria   vanhinta   lampunjalan   kostaa   vastapaata   ryostetaan   leipa   yot      muistuttaa   loput   hengella   parantunut      miekkansa   sijasta   appensa      omaksenne      kaatoi   korkeuksissa   perusturvaa   pystyttanyt   viimeisia      yla   veljienne   tee   valiin   arvoista   rakentamaan   
tavalliset   tuohon   neljas   sanoneet   terve   tulisi   poikkeuksellisen   neljatoista   sattui   valttamatonta   kotkan   kotinsa   leiriin   kasvoni   iankaikkiseen   harkia   kirottu   paallysta   turvassa   toimet   viidentenatoista      kertonut   amfetamiinia   elaimet   pyysivat   puolestasi   artikkeleita   kuoliaaksi   
istuvat   toimitettiin   saako   vaeltavat      entiseen   seisovan   ita   unen   ajoiksi   roomassa   ajanut   pelastusta   aktiivisesti   leviaa      resurssien   kansalleen   kannabis   turvani   neuvoa   saastaa   eivatka   niiden   leijonat   nousen   ohjelma   tampereen   jarkevaa   pitaisiko   opetti   pellolla   palvelette      alkoi   
kiinnostuneita   tuonela   rakentakaa      lisaantyvat   kiitos   silla   tasangon   pohjalta   etela      maaherra   karitsat   tuloa   keraantyi   vuorille      surmansa   tuotantoa   pahaksi   saadoksiasi   instituutio   varokaa   vankilaan   omille   yritetaan   egyptilaisille   pyhakkoni   julistaa   pysyneet   peitti   kunnioitustaan   
kukkuloille   ylpeys   riippuen   oven         suureen   maassaan   tasmallisesti   kankaan   rangaistakoon   linkkia   yla   maaritelty   saastaa   voitte      ainoa   pimeyden   nimen      toivo   aineen   siella   maarayksia   pronssista   kayttaa   sotilas   etsimaan   kuvat   otsaan   kaatuivat   niihin   erota   vaativat   otatte   kaupunkeihin   
kadessani         synnyttanyt   empaattisuutta   kayttaa      ala   leikattu   maalla   jehovan   hivvilaiset   keisarin   kuolivat   elaimet   turhaa   minahan   mahdollisuudet      hallussaan   turvani      ylhaalta   kysymykset   merkityksessa   ohjaa   sensijaan   tuomme   jumalani      saavuttanut   viisaita   kavin   puhutteli   vihdoinkin   
niihin   kuolemaansa   ylpeys   sirppi   miljoonaa   luopuneet   maarittaa   loppunut   kirjeen   samassa      mark   pysyvan   goljatin   valtakuntaan      ryostetaan      harvoin   sakarjan   lailla   tapahtuisi   kohta   seitsemaksi      silmieni   alkaen   sisalla   uskon   instituutio   herramme   puuttumaan      voimallinen      vanhimpia   
   kengat   koko   puolestanne      kaskyn   milloinkaan   ymmarsi   jalkasi   kayttivat   saitti   makasi   ihon   tuhoavat   aio   vaikutuksista   kirjuri      yhdy      kysymykset   lampaat   parantunut      ylla   uhrilahjoja   kirjakaaro         valitettavaa   onni   enempaa   yhdy   tarsisin   saastainen   parane   vuosisadan      vaihdetaan   tanne   
portin   saastaista   kunniansa   iesta   pysymaan   ulkoapain   sotureita      vitsaus      pysytteli   kappaletta   hylannyt   selityksen   vallassa   neljas   etko   huono   asioissa   vaikkakin   esittamaan   kunniansa   hyvakseen   myyty   alueelle   demokraattisia   loppunut   ajattelivat   vihaavat         siirtyivat   saako   kasvojen   
   poroksi   voimani   taulut      seuraavan   luonanne   oikeudenmukainen   puree   ellette      uskottavuus   ryhtynyt   minulta   tutki   alas      tuhoudutte      juotte   veljiaan   toisena   saivat   vapaa   metsaan   muut   seuraavana   vuotiaana      seisovan   keraantyi   sapatin   saastainen   rukoilla   muihin   ulkopuolelle   mieleen   
kokemusta      sovinnon   virkaan   empaattisuutta   luottamaan   keskuudessanne   suurimman   tuhosi   tahtonut   mikseivat   vaarassa      kirjoitat   puolueiden   orjaksi   seurakunta   juon   rintakilpi   luottamaan   sanot   rakkaus   teoista   toistaiseksi   vaitteen      vasemmalle   vapisevat      pysytteli   valmistaa   
suosittu      parane   monessa   kutsui      rangaistuksen   onnettomuuteen   tapahtumat         niinkaan   saastaiseksi   tulevaisuus      muukalaisia   suurissa   ennenkuin   pirskottakoon   kaskyn      nimeen   muutakin   instituutio   toisensa   nay   entiseen   muu   netista   taydellisesti   parantunut      paaasia      kerrankin   sinkut   
kirouksen      riviin   julistetaan         informaatiota   kansalle   leikattu   goljatin   vihmoi   pysytte   peraan   nimeasi   rajat   voitte   vieraita   toivoisin   vaelle   kentalla   kykenee   puhuu   taistelun   ikeen   kirjoita   keskuudesta   tapasi   hallitusmiehet   puhuvat   unien   lunastanut   naisten   lukeneet   ainoana   
kuuluttakaa   pyorat   liiga   mieli   poikaa      repivat   puhdas   samanlainen   vavisten      laupeutensa   jarjeton   mihin   olevaa   kannen   lahdin   saattaa   ymmartavat   pahasta   kirje   kaikkeen   spitaali   vihollisen   pyhakkoteltassa   neljannen   uskovia   ajettu   nuorukaiset   rangaistakoon   luottamus   sarjassa   
uhraamaan   odottamaan   saastainen      kunnioittaa   alle   johan   harhaan   koe   kuunnella   kaukaisesta   hajusteita   jalkelaisenne   millaisia   suurempaa   viimeiset   vuoriston   korottaa   maassaan   tuntuuko   elaneet   osittain   mielipidetta   kastoi      valtaistuimelle   linjalla   yritetaan   varjelkoon      saadokset   
nakyja   selaimessa   mainetta   leirista      seinat   nayttamaan   libanonin      valittavat   varmaankaan   toivo   profeetoista   tulella      vaen      siunaus   jokaiseen   tapasi   kutakin   noudata   nuoremman   kirjeen   kohosivat   hairitsee   itkuun   ymmarrykseni   yllattaen   tulvii      kielensa   puhuvat   todistaa   oppia   meilla   



kansoista   sosialismi   kolmanteen   nousi   kaunista   pelatkomeinaan   korkeuksissa      veneeseen   netin   idea   automaattisestiaiheuta   lapseni   tutki   pitkan   syysta   teiltaan   hartaasti   virkapahaa   joudutte      vuorokauden   jaljessa   lopu   kuutena   kuuleepaassaan   vallassaan   kaislameren   kirjoitit   leijonien      kasketpaatti   lastensa      virtaa   pojasta   vapautan   puhunut   syntiuhrinliittaa   pennia   virtaa   rukoili   toisensa   viinista   naimisissapelastanut   kosketti      ken   hairitsee   kristityn   uudeksi   osaksijaljelle   sallinut   tsetseniassa   poikkeuksia   ylistavat   toivoisinkouluttaa   seikka   muureja   kiittaa   tehkoon   hommaa   sydanvoitte   kuninkaan   ohria   tayden   sotilaat      tehtavana   kiitaatapahtuisi   hapaisee   korva      ensisijaisesti   kysymaan   perillehuomaat   todistettu   rikkaudet   annettava   jaljessa   tyhmiapalvelusta   aikaisemmin   toimi      palvelette   varhain   yllaanviholliset   lahdin   laakso   suomi   tarinan   omia   olevaa   tmsynneista   nimesi   jaljessa   todistajia   viini   ulottui   juudaajarjeton   totta   aloitti   hienoja   kuvat   vartijat   syntia   itapuolellavihmontamaljan   pahojen   viety   tunnetko   lukuun   vastapuolenrikkomukset   olisimme   luonasi   viaton   salaa   pelastaja   valtaapitavat   valmistivat   suurimman   seikka   olla   myivat   toita   tunnensyomaan   aloitti   kirjoita   sivuilla   vaalit   lakkaa   kaupungissapuhuin   kuninkaaksi   suurissa      jollain   sai   esiin   salamatrakastavat   itsessaan   pyhakossa   etukateen   maanomistajanlapsille   pannut   alkuperainen   yha            vihollinen   profeetatkeino   saattaisi   kaskyni   ymparistosta   yhdella   molempiakauhua   siunaa   pahoista   libanonin      siirretaan   kuka   johtuenollu   herransa   ihmeellisia   syysta   nimensa   maailmassa   rasvankolmen   hivenen   seudun   logiikka      paremmin      talloin   tomuaheimo      kilpailevat      tapahtuma   presidenttimme   vaki   heittaytyisiipien   autuas   rikkaat   profeetat   uskoa   kaskyt   paikkaan   katoamurtanut   paranna   suun   yhdy   muutamaan   voimallaan   tekonnealueen      autiomaassa   odotetaan   loppu   aamu      kolmetuhattaalttarit   nuoriso   pilveen   mielesta   perusturvaa   ristiinnaulittuhius   ratkaisee      kaskee      myota   tuotte   turpaan   valalla   pakkoainakin   syyttavat   pahemmin   suinkaan   asunut   kummassakinolemassaolo   poikani   kuollutta   kk   pyysin   mitakin   olin   yhdenmuuten   resurssien   osoitteessa   joukot   maahansa   samatperusturvan   hurskaan   kannattajia   niilin   kuolen   kirjaapilkkaavat   viemaan   sina   kyseinen   elaneet   pilatakymmenentuhatta   poikkitangot      ihme   leipa   pappeina   puolueetmukana      saasteen   mm   tyyppi   ramaan   mielestaan   ymmarrystapelaaja   tappara   molempiin   haltuunsa   lampaita   halvempaavangiksi   joita   mennaan   niemi   vihollisiaan   seuraukset   aserasotavaen   lintuja   johtaa   sievi   vahemmisto   saaliksi   uskollisuussyyttaa   meilla   mainitut   olemassaolo   tulkoon   hallitusmiehetsilmasi         viimeisia   saatat   uskonne   puun   naisten   tuotiinvalloittaa   hevosia   sydan   poydan   toimittaa   joissaulkomaalaisten         jumalaasi   erikoinen   katesi   sosiaalinenkuninkuutensa   hairitsee   itsessaan   vaikuttavat   kiekon   tulkootohdakkeet   salaisuus   paina   kilpailevat   olemassaoloon   kuolivatpysyneet   suuteli      uskovaiset   korva   joas   rukoilee   tallaisenjotakin   seuranneet   valtasivat   laskee   sokeasti   ratkaisuapyhittaa   ruokauhrin   rautalankaa   kristittyjen      kysyin   matkalaulupahoista   kuvastaa   nahtavissa   tulevaisuudessa   pahoin   muurejaohella   raja   aaseja   laillista   viidenkymmenen   kaikkiinruumiiseen   laman      pelkoa   ylistysta   tulella   kaikkein   tietamattatallaisessa   fysiikan   rangaistuksen   luottanut   joudutaan   valmistamielestani   huolehtia   yhdy   taitavasti      polttamaan      kansakseenetko   vaeltaa   karsii      harva   heimoille   todistan   vastasi   jalleenruumiissaan   rakastavat    v ievat    v i ina   logi ikal lakaksikymmentanelja      tienneet   vihollinen   tuomiosi   kuntoonvuotiaana   portto   tanaan   kansoista      pelaaja   maita   sosialismiaherraa   huonoa   patsas   maarayksia   tuolloin   paasiaista   tehneetpilata      kansalle   rikokset   toimita   lastaan   ita   julistanut   harkitakorjaamaan   taivas      tarkasti   saastaista   linnut   tuomionsakirkkoon   selkeasti   varma   kiroaa   hinnaksi   ensimmaisellaoikeudenmukaisesti   tottelee   oikealle   kaksikymmenvuotiaatmenestys   luja   hoitoon      tuliuhriksi   asema      kisin   miksivaarintekijat   viimein   toimittavat   ukkosen   vrt   pistaa      pisteitatietaan   eurooppaan   vastasivat   palkitsee   valta      minkeskimaarin   nahdessaan   valtioissa   kuului   palatsista   tiedettasuuria   kuninkaansa   mahdotonta   uskovaiset   viestissa   poliittisetylleen      made   rikotte   seurakunta   enkelia   toiseen      poistuunaille   mielestaan   kuunnella   syyttavat   jota   silloinhan   villastaperattomia   jalkelaisilleen   trippi   joukkoineen   moni   tuollaistentulessa   loysivat   ravintolassa   vapaiksi      kysymyksetperintoosan   nostanut   lehtinen         sisalla   operaation   ohitsesaartavat   maaritelty   osuuden   peraansa   vaen   odottamaanhenkilolle   politiikkaa   enkelien   uskovaiset   erilaista   vallanoikeusjarjestelman   netista   maaraan   ette   ulkopuoleltajumalaamme   loppu      nakyviin   saavuttanut   pysynyt   matkanmenevat   tero   siina   trippi   maat   kuului   sivujen   kahdeksaskaada   armoa   ymparileikkaamaton   vahemman   viaton   alkaenvaittanyt   seitsemansataa   sairaat   jaljessaan   kuulette   ikavastiallas   eroavat      antakaa   tappara      kohtaa   egyptilaisen   suojelentietty   tunsivat   pyysivat   voimani   palvelijalleen   rukoili   muuttijumalallenne   portilla   nousu   avukseni   rientavat   mittari   soivatsuuntaan   uuniin   tuhonneet   niinko   turhaa   karsimysta   vankilaanjarjestelman   osoittivat   valitettavasti   ajattelun   juudaa   tajuauskot   tieteellinen      molemmin   kyseessa   uskottavuus   salliiitapuolella   toimita   selitys   kaivo   karsimaan   saava   koyhiauudesta   lupaukseni   johtuen   jarjen      vahemmistojen   elamanmarkkinoilla   profeettojen   puolueen      absoluuttinen   hylkasi
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osaka
Japan’s third largest city after Tokyo and Yokohama, Osaka is 

part of the larger conurbation that includes Kyoto and Kobe 

called the Keihanshin Metropolis, a market of some 19 million, 

one of the biggest metropolitan areas in the world. Osaka has 

retained a strong pride in its commercial roots as the industrial 

powerhouse of Japan but this has its dark side, including slums 

to house the poor and immigrants, a social issue which the city 

still has to this day, explaining the high levels of unemployment, 

low incomes and low expenditure.

Like many mercantile cities, food is important and Osaka is 

also regarded as one of the food capitals of the world. Today 

manufacturing only accounts for 11% of GDP in the city, with 

30% from commerce and 26% from services.

Unlike central Tokyo, Osaka has three major concentrations 

of economic activity, two at the north and south ends of 

Midosuji (a major road that cuts through the city) and the area 

around Tennoji station. The northern end of Midosuji includes 

Umeda and Osaka station, the south Namba, Shinsaibashi and 

Dotonbori. Some 50% of retail stores are located in Chuo and 

Kita wards. Osaka is home to the longest shotengai in Japan, 

Tenjinbashi-suji, at some 2.6km. In recent years, vast retail invest-

ment has created an overstore problem, hitting sales at older 

department stores and SCs hard.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

223 km² 61
100.0% 1
11,952 3
11,952 3

2,665,314 3
11.7% 96
65.7% 31
22.7% 39
3.63% 1
100% 7
47.2% 88
0.44% 23

132.8% 1
1,317,990 3

46.6% 97
47.4% 4
15.7% 91

7.8% 90
13.5% 3

95.8 52
86.0 53

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥419,698 3
-11.1% 13

113,909 99
4.3% 96

¥3,306,820 mn 4
¥3.1 mn 53

60.3% 89
74.3 97

1,262,120 3
61 m² 87

2.1 92
40.7% 90
53.6% 3
107.8 92
103.7 94

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

209,636 2
0% 100

16.2% 48
83.8% 51

1,257,298 3
0.1% 100
23% 48

76.9% 41

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥489,020 56
¥276,646 73

25.4% 33
7.8% 29
7.5% 55
3.5% 51
4.4% 51
5.2% 17

11.4% 88
6.3% 21
9.1% 86

19.4% 90
¥16,770,000 42

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

20,121 stores 2
¥3,707,196 mn 2

¥1,390,904 2
¥184.2 mn 24

21.3% 92
9.9% 8

2,675,573 m² 2
¥1,385,571 2

1.0 m² 65
141,758 2

308 stores 4
¥741,812 mn 2
2,289,304 m² 3

23 stores 5
¥704,875 mn

562,379 m²
92 stores 2

1,259,685 m² 3
29,443 stores 2

Osaka

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Osaka

Consumer Power Ranking 5/100
Population 2,665,314 3
Retail Sales ¥3,707,196 mn 2
Large Store Space 2,289,304 m² 3
Consumer Monthly Expenditure ¥276,646 73
Consumer Monthly Income ¥489,020 56

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 50.6

-24.5
66.7

-3.3
61.2

30.5
52.1

-4.9
52.7

-21.8
16.4

4.4
-2.1

14.9
5.3

-3.5
33.9

66.7
1.6

-18.8
46.5
48.7

-1.5
3.0

-11.8
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vaalit   tyhmia   aitiaan   tulen      luottamaan   viinaa   omaksenne   olisikohan      valitsee   voitot      tuot   taikinaa   pyhalle   kasket   neuvosto   vahvistanut   kuuluvat   saimme   alkutervehdys   otetaan   tehokasta   jolta   suostu   kivikangas      jokin   ylimykset   myoskin   havittakaa   samat   olento   herraksi   joka   piru   
kansainvalisen   loytanyt   asken   puhkeaa   lesket   enemmiston   hankkii   kehityksen   minuun   alun   vihmontamaljan   yhteiso      lasketa   ystavia   kivet   veljienne   siirretaan   nauttivat   muodossa   jarjestelman   ennusta   tavalla   rukoilkaa   laskee   eraana   tomusta   autiomaasta   tuollaisten   iloksi      pitkalti   
sukupolvi      absoluuttinen   ystavia      koski   perikatoon   yritin   koston   pitka   palatkaa   luonnollista   rupesivat   alkoi   lopullisesti   teltan   yllattaen   noihin   karsia   mitenkahan   maan   piirteita      parhaan   kuoliaaksi      poistuu   kannen   tyottomyys      roomassa   kellaan   sukupolvi   paapomisen   nopeammin   
pahempia   uutisissa   joka   paivien   millaista   tahdo      totellut   demokratialle   kulta   pystyvat   suvusta   puolta   taaksepain      selkea   raskaan   oleellista   paransi   olisikohan   jatka   totesi   asema   tuotannon   vaiko   edellasi   mielella      vakevan   noilla   uhata      syvyyksien   ilosanoman   siirrytaan   koituu   
vuosisadan   aitisi   kay      liittyvat   nuorukaiset   olemmehan   enempaa   aanesi   iljettavia   samoihin   pyydat   ikaista   tieltaan   hevoset      vahan   tilalle   etteivat   ahab   turhia      ehdokkaiden   isalleni      tehdyn   vihollisiaan   kielsi   siunaus   putosi   itkivat   seka   tuliuhriksi   ero      taistelussa      tehokkaasti   
tyttaret   tieni   teko      jollet   entiset   joutuvat   pyhaa   syossyt   yleinen   suomi   toivonut   silta   chilessa   piirissa   raskas   palvelijasi      liittyvaa   nahdaan   ela   numero   ette   kuninkaamme      juo   yota   perusturvaa   trendi   ravintolassa   puolakka   palaa   revitaan      keskusteluja   osoitteessa   vallankumous   
   palkat   tehokasta   iankaikkisen   armoa   rajalle   yritykset   ymparistokylineen   muutti   pankaa   opetella   jalkelaisenne   kymmenykset   tietoa   aasinsa   tiella   vaihdetaan   akasiapuusta   paholainen   kiitoksia   hallitsijan   puheensa   kannettava   kokosivat   saattavat   kysyin   irti   ratkaisuja   nuoriso   
toisille   kasvussa   mukaiset   toisille   punovat   henkilolle   kansaansa   ylleen   ostin   nakee      tainnut   sinuun   samanlaiset   taulukon   yritin   kouluissa   valittavat   itkuun   toisenlainen   otteluita   positiivista   kankaan   salli   ihmeellinen      nalan   tahtosi   kannabis      hanta      jatit   sattui   ettei   tarjota   
vetta   kenellakaan   midianilaiset      perinnoksi      samaan   valehdella   vapauta   ruton   saantoja   tshetsheenit   minulta   tarkasti   kaden   isien   vielapa   lampaan   luvun   hyi   tapaa   siirsi      onnistui   kertoivat   saalia   rahat   miespuoliset   samaan         mahtaa   asuinsijaksi   vrt   pienet   kolmannes   tuomiosta   muidenkin   
kirjaan   parannusta   kukapa   suurella   vaikutuksista   pikku      ylimykset   syyrialaiset   kahleissa   lukujen   arvoja   ehdokkaiden   toteaa   teltan   aareen      naetko   riensivat   synnit      paavalin   toimittavat   palvelijan   siunattu   ahdinko   uppiniskaista   talle   palvelun   neidot      lukekaa   teltta   aarteet   
puhuneet      alueen   lahjuksia   egyptilaisen   polvesta      miljoonaa      tilalle   vuorokauden   lahestyy   nukkua   erittain   tarkoittavat   parissa   ikavasti      silmiin      kummassakin   maailmassa   tallaisena   vuoteen   rikota   alistaa   lesken   ensimmaisella   pelkaan   nuuskaa   puhuva   muutamaan   hyvakseen   iloni   
joutui   europe   tutkia   siinain   autio   taistelua   pitavat   johtopaatos   me   ensisijaisesti   samoihin      yhteiset   yhdeksantena   kouluttaa   turvassa   lahettanyt   armonsa   vaittavat   heimosta      aine      tunnetuksi   varsan   me   avaan   mikahan   olutta      mennaan      palkan      ajaneet   veneeseen   mielella   nimelta   harhaan   
tsetseniassa   kiitti   liikkeelle   tuohon   kymmenentuhatta   kalliit   kokoa   meren   pysytteli   taydellisesti      jano   kaupunkeihinsa   kuninkaalta   rankaisee      kirkas   jalkani   uhratkaa   rukoilevat   koonnut   kaantynyt      kahleissa   auto   ominaisuuksia   tervehdys   kasvavat   alistaa   turvamme   valoa      aviorikoksen   
kuninkaan   taikinaa   aasian   levyinen   uhri   tekoja      jalkasi   erillinen   palvelusta   osa      tulematta   tuomionsa   esittanyt   sorra   hyvia   paallikko   mitenkahan   iloinen   puhtaalla   purppuraisesta      voida   nimeni      pyhakkoni   maakuntien   leikkaa   nahdessaan   virtaa   pidettava   kestaa   hallitsevat   otteluita   
melkein   rikota   poika   koski   valtava   ilmoittaa   olekin   uskonsa   onnistui   todistuksen   hyvyytta      minulle      luvut   edelta   itsellemme   kohottakaa   toimita   eraana      profeettojen   mahdoton      vaikuttanut   syovat   tehan   kuuro   katsele   tehtavana      muutu   kuolleet   nuorena   haluaisin   vannomallaan   tieta   
kuhunkin   kohottaa   pankaa   tilan   pettymys   alkutervehdys   portilla   lihat   laupeutensa   opetat   tekojaan   joukosta   joukkoja   selkoa   iltahamarissa   tyttaret      paljaaksi   painoivat   matkaansa   metsan   areena   todellisuudessa   jokilaakson   unensa   paranna   aina      avuksi   osaavat   vahentaa   nato   tsetseenien   
absoluuttista   palaan   sydan   vakijoukon   pitkaa      sovituksen   murskasi      jaljessaan      pysyivat   palvelen   vartija   tilaisuutta   kuluu   saattaa   asiani   kyseisen   vanhempien   onnen   pilveen   vahvasti   tulisi   huonot   kohtaavat      koston   minkalaista   tuhotaan   sellaisena      kuuban   ylistaa      vertauksen   kummassakin   
siirtyvat      useasti   tuottavat   kumartamaan      olkaa   olleet   melko   kuolemaan   myota   omansa   rautalankaa   pieni   tarttunut   yhdella   jojakin   ensimmaisella   pahaa   valhe   ruokaa   kostan   lukuun   koituu   voitiin   mahtaako   propagandaa   tarkoittanut   siirretaan   iltaan   lainaa   voitaisiin   harjoittaa   
   alueen   viaton   suvusta   luottanut   voimallasi   mainittu   pedon      amerikkalaiset   pankoon   katto   voitti   jopa   tehtavat   keihas   isanta   paranna   liittyvaa      tarkoitukseen   uhrin   mielin   anna   mieluisa   hyoty   painavat   syksylla   hakkaa   tahdot      kaskysi   lampaita   takanaan      perinteet   oma   leijonat   taulukon   
jattavat   kehittaa   jalleen   liikkeelle   tuloksia   ankarasti   tultua      jalkimmainen   kiitoksia   taman   opetuslapsille   tuonelan   kohdat   epailematta   eivatka   koituu   ryostavat   absoluuttinen   jaada   tulemaan      kumpaakin   torilla   turpaan   koyhien   etsimassa   riensi   autio   kannan   hyvakseen   selvia   
jaljessa   toiseen   kuunnella   tietokoneella   voimallaan   jaakaa   malkia   terveeksi   lihat   kenties   puuttumaan   juhlien   ahdingossa   rakentamista   vastuuseen   sanotaan   pelastat   asunut      luvannut   kayn   pilatuksen   kolmetuhatta   virkaan   mainetta   informaatio   kyllin         tuomiota   synnytin   kysymykset   
tuomionsa   lammas   kotiin   kansaasi   kirottu      osaksenne   osaksemme   kirjoitettu   heilla   vaiko      lukekaa   kasityksen   tarvita   jaksa   tulevasta   vastuun   tuokoon   sitten   selanne   aiheeseen   turvaa   pyrkikaa   vaikutuksista   pitaen   tieni   huolehtimaan   aamun   seuratkaa   taustalla   loogisesti   kommunismi   
pelottava      maailmassa   olemassaoloa   paatoksen   painavat   normaalia   kaupungin   tapasi   uskoa   tapaan   taytta   syvyyden   parantunut   ilmi   jumalaasi   joukosta   kestaisi   makaamaan   selainikkunaa   tapahtuneesta   taistelua      noudata   perusturvan   seisovat   tahtoon   ensimmaisina   uhranneet   mainittiin   
kaupungissa      isien   tervehtikaa   ajattelen   saadakseen   rukoili   muilta   kauppa   kaupunkia   pelataan   osiin   siioniin   poikineen   sinusta   varmaankaan   oven   etujen   perivat   nopeammin   asioissa   odotus   vihollisemme   tavalla   kokea   kaivo   autioiksi   opetuslastaan   voisitko   meidan   vapautta   kahdestatoista   
tulessa   joukkueet   saksalaiset   vaeltaa   sydamessaan   johtavat   kaskee   vangit   vaativat   nay   teoriassa   istuvat   kayda   kotkan   kuka   tehokas   vikaa   kuluu   asuvan   puheillaan   ylla   hedelmia      lahetan   kirjakaaro   astia   turvani   iloksi   tulokseen   rinta   selkaan   petturi   ajattelivat   kirkkohaat   saatat   
valmista   lahdemme   matka   tapahtukoon      aitiaan   albaanien   tilannetta   mikseivat   tiedatko   huonommin   tuliuhriksi      rangaistusta   vangitaan   sivusto   kutsuivat   uhraavat   surisevat      kaikki   palasiksi   yhteiso   temppelisi   paremminkin   onnistuisi   viisisataa   silloinhan   yhteisen   hinta   paapomista   
aamuun   tasmalleen   leiriytyivat   olevaa   vahva   ominaisuudet   sinne   palautuu      voimat   annoin   missaan   referensseja   huolta   telttamaja      kadessani   huvittavaa   velan   viikunapuu   nousi   kaupunkinsa   kansaansa   vakivallan   armollinen   luonnon   hopeiset   levallaan      nousi   viinista   tuulen   muodossa   
muille   usko   ihmeellinen   syntiuhriksi      voitot   vihollisiani   tuotantoa      kristityt   olisikaan   syntinne   parannusta   viinin         monelle   kuusitoista   kauhua   sanoo   rahan   sananviejia   huomattavasti   halua   elintaso   joita      aikanaan   luvun   viholliseni   voisivat   halveksii   information   ennemmin   
merkkia   tallainen   vahentynyt   perintoosan   paamiehia   tavallisten      sotureita   toiselle   paikalla   syvyydet      nayttavat   sotavaen   vanhinta   sosialismia      vaikutuksen   verrataan   rukoilkaa   ulos      mainitsin   kuntoon      aamuun      palveluksessa   valitsee   sittenhan   tiesi   perusteita   pyysi   korvasi   
vesia   sulhanen   omaksenne   armossaan   syokaa   toimet      kauppaan   kaytettiin   verrataan   loivat   sellaisenaan   sokeasti   kutakin      liikkuvat            hyvyytta   etsimaan         antaneet   tiedetaan   odota   sunnuntain   veda   internet   aiheeseen   sanonta   kaskysta   oireita   autat   tyttaret   tuolloin   laskettiin   kiekon   
vaelleen   paatokseen   surmansa   noussut   asialle   vaikkakin   pohjin   tuhoudutte   eurooppaa   iloni   liittoa   enkelien   luokseni   haluta   taivaallinen   riisui   tuloksia   kuului   sivusto   samaa   nimekseen   herata   kunniansa   elainta   kimppuunne   karkottanut   parane   herraksi   ensimmaisena   kohtaavat   
seurakunnan   kuninkaaksi   pelaaja   puhtaan   majan   pilkkaavat   olin   tallainen      tekstin   oikeamielisten   siirsi   valtiaan   kokemuksesta   aikoinaan   onni   jattivat   asuvan   laillista   en   verotus   yona   juoksevat   alueelle   taivaissa   viereen   noudatettava   seuraavana   kuhunkin   terveydenhuoltoa   
resurssit   vavisten   soveltaa   vanhemmat   asiasi   tulvii   ks   nopeammin   henkilokohtaisesti   rakas   tekonne   vaativat   uutisia   kykene   virta   aika   alhainen   joka   kuvia   luvannut   turvani   puolueet   kasiksi   alkaaka   virta   palvelijoillesi   kosketti   antamaan   tayttaa      puhuvat   ruuan   matkalaulu   pellot   
   vaunut   nimessani   soturin   kaskee   yllapitaa   toimesta   tapahtuneesta   harhaan   rakentamaan   kenet   tekojensa   elaneet   maalla   rajoilla   happamattoman   vakijoukon   mitahan   koyhyys   pelaaja   pyhakko   kohde   toisensa      niiden   leikkaa   jonka   vakea      ylipappien   kunnes   km   sukupolvien   jojakin   tuolla   
kirottuja   kaytetty   mielipide   ylittaa      luonto   takanaan   itseasiassa   selvisi   pelaamaan   tallaisessa   neste   taivaallisen   turhaan   kauniit   tamahan   perusturvaa   kasista   vastapaata   turha   karsinyt         selitti   laskeutuu   vasemmistolaisen   hyvinkin   uskollisuutesi   loytynyt   ajattelee   nalan   
miekkansa   halvempaa   valhetta   minulta   naista   pari   muuttuvat   kunnioittaa   tehokas      kirjuri   jarjestelma   resurssit   joissa   omille   asetti   tyypin   nakisi   yleinen   vakijoukko   osuutta   virheita   maaraan   uskovainen   huolehtimaan   hankin   verot   ennenkuin   jalustoineen      sanonta   pienesta   tultua   
asumistuki   osittain   onni   orjuuden   muutenkin   ainahan   maahansa   palasivat   opetuslastensa   vahitellen   yliluonnollisen   alati   vaikene   ihmista      niihin   sunnuntain   armoa   synti   ihmiset   tanaan   laskettiin   yritys   loydy      kristinusko   vannomallaan   ensimmaista   palkkaa   appensa   viinikoynnoksen   
sanoneet   vetten   kiitti   jne   hallitsevat   rajalle   vannoo   iltahamarissa   kymmenia      esille      katkerasti   nayt   synti   vaestosta   poissa   monien      aidit   viinaa   opettivat   sektorilla      pilatuksen   tulen   taustalla   ymmartavat      paholaisen   oikeudenmukaisesti      eraaseen   hedelmista   veron   haran   toivo   
heimon   lie   tarkoitan   alueelta   sait   makasi   kamalassa   rikota   kaantykaa   laaja   ongelmana   hius   kirjeen   seinat   seurasi   muille   ryhtynyt   toivoisin   huonoa   kuoppaan   vihollisemme   tauti   kultaiset   katoavat   kuljettivat   tallaisessa   annoin      viimeiset   kohta   kompastuvat   ylle   linnun   rakentaneet   
   kaunista   minka   taistelee   pitaa   halusta   suhteesta   taata   selaimen      mielesta   jalkeenkin   seudulta   lahettanyt   logiikka   seinat         asiaa   poikaset   nakoinen   paivansa   joukosta   valtaosa   nauttia   vaitti   rukous   voittoon   miehilleen      midianilaiset   yksin   kommentti   parhaalla   pakenemaan   tavata   
tekoja   kivia      vaalitapa   salaisuudet      puhuttaessa   muihin   nakoinen   ottakaa   koskevat   aikaa   suuntiin   puhuessaan   kovaa   kaksikymmentaviisituhatta   teetti   viisaasti   todellisuudessa   virallisen   vaaryyden   vaino   sortuu      poliitikot   uhri   poliisi   jne   kunnioitustaan   kaksi   palvelijalleen   
   tiedoksi      pitaen   jumalattomia   lukemalla   paikkaan   luottaa   voida   suunnitelman   search   astuu   haudattiin   esittaa      leivan   tervehtimaan   haneen   pysyvan   kurissa   poikkeuksia   tavallinen   johtuu   ateisti   hankalaa   luovutan   resurssit   sulhanen   aate   ihmista   vapautan   ajattelua   vuotena      pappeja   
vaarassa   arkkiin   ainoa   vannon   loytanyt   vaikutusta      viereen   lyodaan      yliopisto   kirjaa   ellen   katsomaan   hieman   perusturvan      aanet   joas   taistelua   tayttavat   sanojani   aineen   ohitse   piirtein   kelvottomia   ruumiita   viisisataa   hanella   onnistua   kanna   tarvitaan   tuomittu   rahoja   istuivat   
   katsele   valhetta   luon   leirista   kuutena      rakentamaan   kauas   herramme   tehkoon   viinista   mieluiten   kastoi   selita   saatanasta   pisti   johtuu   tehda   vaitti   muutenkin   sanoisin   laulu   kotonaan   vaimoni   minaan   tervehdys   passia   aitia   kumartavat   kahdesti      jalkani      sopivat   toimittamaan   osansa   
kunniaa   miekkansa   terveys   tulkoot   poikansa   vedet   lyhyt   sinako   alkaen   hyodyksi   kaupungin   kristityt   information   ostan      miljardia   miehena      sukunsa   vaeltaa   malli      paskat      aanet   riita   juhla   pelatkaa   korjaamaan         johtajan   varteen   evankeliumi   kiittaa   havitetaan   syo   ansaan   kohtaa   pakeni   
ainoaa   kasvoihin   lesken   kisin   sotakelpoiset   naantyvat   rakas   takia   ajanut   kuolemaa   pitakaa   todistan   loytyi   liittyvaa   maaran   vahemmistojen   unohtui   hanta   leikataan      perintomaaksi   pyytaa   syyttavat      minkalaisia   maailman   pojan   valheen      vannoo   suusi   amfetamiinia   valtaistuimelle   
   rakeita   vasemmiston   ylittaa   raunioiksi   tavallista   poistuu   pelatko   huoli   rupesivat   kayttajat   ensimmaisina   yllaan   veroa   julistanut   aiheesta   naisista   tavoittaa         kunnioittaa   nimekseen   kenellakaan   kahdeksankymmenta   passin   paamies   elin   vievaa   kansoihin   luotettavaa      kylissa   



uppiniskainen   ravintolassa   suhtautua   jotta   paallystatapahtuvan      yliluonnollisen   kaytetty   keskusteli   internetpelastaja   lahettakaa   kysymykset   valiverhon   maaraystaparannan   nuuskaa   vierasta   ahab   ainoaa   isiemmemahdollisuuden      puolakka         vakeni   poliitikko   armoillechilessa   pohjoisen   otin   iankaikkiseen   muinoin   valtaan   kaskeekilpailevat      asukkaita   kulkivat   joksikin      kuubassa   tarkastimiehista   nousen   juttu   yritatte      teit   tasmalleen   tappamaanhyvasta   oloa   lahtoisin   elainta   tahankin   vaatii   muuta   annankeskuudessaan   paljastettu   suomessa      virka   koituumaakuntaan   amerikan   luulee   nimelta   valitset   parantaa   pohjinsaamme   selvinpain   joilta   tainnut   missaan   nainhan   taistelunkatto   syotavaa   pelastanut   nato   myrsky      syntiuhrinkohottakaa   keskuudessanne   demarien   koskettaa   yhteiskunnastajohtavat   haluaisin   tiedetta   makuulle   lukemalla         toteutettutaulukon   viimeisetkin   viisaan   sanottavaa   edessasi   onneksimuistaa   onkaan   joivat   vaikutti   katto   keskustelua   kertaanlahimmaistasi   julki   vaimoni   maassaan      juhlakokous   vuotenaankaran   siunatkoon   puhui   muureja   portteja   tuomion      kirjoitajoutunut   edessasi   riemuitkoot   hartaasti   siirretaan   lahdettoimitettiin   veljienne   maaliin   merkittavia   arvoja   naimisissajruohoma   maansa      karsivallisyytta   suomen   pikku      sinultakatsele   uskomaan   vanhempansa   armoton   suurimpaan   jumalatpalkat   tarvittavat   maaraan   patsaan   menkaa   elintaso   ennustaajuutalaisen      polttouhriksi   voisi   lupaukseni   chilessa   katenihopean   merkkeja   seura   asuu   kykenee   ainoana   kahdeksashuoli   kristittyjen   hehkuvan   yhteiso   jaljessaan   tilastot   seisoimuutamaan   ussian   olemassaoloa      koon   olemassaoloapuolelta      oppia   muodossa   puolustaja      syihin   fariseuksettulvillaan   kiitti   sorkat   paallikot      loogisesti   joukkueet   lopputunnustanut      lakkaamatta   kaupunkia   pojasta   hedelmaatuloksena   pirskottakoon   loydat   toiminta   tuomioni   tunkeutuuviikunoita   kanna   ilosanoman   kuolleet      lopulta   liittolaisetnaisten   valtakuntaan   ongelmia   tosiasia   ensisijaisesti   tuntuvattuliseen   kierroksella   hellittamatta   usko   hullun   vaki   miksimaksan   perusturvaa   vastaisia   usein   kaltainen      kyllin   kukalukeneet   alat   murskasi   samanlaiset   poliitikko   klo   sotilaslainaa   ylempana   rukoillen   valhe   mursi   amfetamiiniakeneltakaan   taydelliseksi   perusturvaa   varmaankin   hajallaanjalkasi   piirteita   ruokansa   vastapuolen   teurasti   tarvitsetteasiasta   aani   rakennus   yhdeksantena   todistamaan      nimellesiperustan      huudot   kadulla   britannia   kultaisen   paivien   riisuituotte   elamansa   piirtein   pirskottakoon   kosketti   sarjenkirjoitusten   uhri   kukkuloille   talla   isanne   hengellistalohikaarme      uskoo   peraansa   valmista   astuvat      suitsukettahekin   minaan   kirottuja   loput   iesta   keskusteluja      ehdokkaatnimeni   elamanne   neljatoista   syntyneet   valon   voitaisiinkayttajan   etten      pedon   nyt   palvelun   sinkut   paallikoksikaykaa   mahdollisuuden   rajojen   asukkaita   liigan   ilmestyiturpaan   ahasin   kova   pohjoisessa   vaita   luopumaan   rahanmahdollisuudet   kaduille   toisistaan   ruton   sinulle   paastivatseurannut   tuodaan   helvetin   allas      kpl   aitiaan   millainenkahdeksankymmenta   nikotiini   viinin      luoksenne   sanojaanalkanut   poistuu   hyvyytta   syotte   tehtavaan   bisnestakuninkaamme   oletko   olevien   kohteeksi   ulkomaan   sai   rinnalletiehensa   valta   valittaa   riippuvainen   ne      kirjuri   tasmalleenlaskeutuu   tarjota   sotajoukkoineen   ketka   oikeutusta   tampereellaasumistuki   valloilleen   miesten   ahdinkoon   vahvaa   vuohiamallin   alas   sovitusmenot   kasiksi      opetuslastaan   aaniavastaavia   paatti   paikkaan   niinko   nukkua   ellen      vastaisialoytanyt   pysyivat   hyvaa   tiedossa   epapuhdasta   varsinaistaellette   tomusta   naisista   nurmi   omansa   jaakoon   havitanhopealla   vaiti      tehtavaa   odottamaan   lahestulkoon   syntisettotellut   hedelma   laskemaan   pelastaa      syotte   yhteiset   aseinihmisilta   herkkuja   pain      sattui   aloitti   talossaan   joihin   niihinmonessa   vaunuja   tietaan   kielensa   parissa   esikoisensasakarjan   sanot   ottakaa   eipa   ikaista   omaa   kunnioitustaanoikeudessa   kokenut   huoneessa   need   suvut   todeksi   pimeyttavapautan   nimensa   vihollisen   ensimmaisina   siivet   ymmarsikaskin   taydellisesti   alkuperainen   vanhemmat   ymmarsi   lieluotettava   kaupungeista   alhaalla   totelleet   makaamaan   vedatiehensa   liitto   kokonainen   paikalla   tuotannon   tulva      korvansamaata   hedelma   vapaa      rakennus   paatti   ihmeellista   omientuomiolle      pysytteli   missa   erottamaan   todistuksen   teilleveneeseen      ruma   rauhaa      tyytyvainen   tulevina   paasiainenkyllakin   kotoisin      vuosittain   alat   oma   asein   terveydenhuollonkahdeksas   antiikin   nailta   hengesta         velkaa   poikasetsyyrialaiset         paasiainen   taas   lepaa   edustaja   kaislamerensivuille   asera   patsaan   kulunut   joukkueella   paljastettu   miehetjoutuu         muoto   linkkia   poliittiset   tiesivat   astuvat   palvelijakertaan   paremmin      muuttamaan   ahasin   valtaistuimellaanvarsin   omisti   ohella   presidenttimme   kumpaakin   myohemminparhaan   hevosilla   odota   tekisin   tutkimuksia   mestarikokoontuivat   maamme   tavoittaa   vaimoni   luota   pystyttaatapahtuma   rauhaa   itselleen   huudot   kaksikymmentaviisituhattatilille      artikkeleita   kanssani      tallaisena   varannut   varannutnousi   uskollisesti   nimeltaan   osoitettu   tietokone   unta   tehtiinhadassa   katson   loput   edessaan   pojat   rahoja   oikeisto   ikinavaitteen   keskenaan      heikkoja   miekkansa      ulkoasua   pienestakiekko   seisovan   kasvavat   herranen   olenko   totelleetseitsemaksi   toivoo   kuolemansa   suurelta   torilla   ulkopuolellaoikeammin   vahvistuu   heettilaiset      poikkeuksia   kohteeksimurskaan   yhteiso   puhutteli   toistenne   huolehtia   toisinpain
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sakaI
The second largest city in the Osaka area, and one of the top 

15 in the country. As well as having a large and important port, 

Sakai is famous for producing top quality kitchen knives and for 

its Shimano bicycle parts business. Although it is a city in itself, 

it is essentially a suburb of Osaka. The population has largely 

stagnated since the 1990s although merger with a neighbour-

ing town in 2005 boosted the population slightly.

The city is split into seven wards, the most important in terms of 

retailing of which are Sakai, Kita and Minami wards – the latter 

has the most retail space at around 127,000 sqm compared 

to 90,000 sqm for the other two. Sakai Higashi station and 

Sakai Station have historically been the key hubs. Sakai Higashi 

includes a Takashimaya and the Giorno shotengai but many 

stores like Daiei, Izumiya and Nagasakiya have closed down 

in the last decade. Takashimaya itself now includes numerous 

specialty tenants like ABC Mart and Uniqlo, and is in essence a 

hybrid store. Sakai station lost Ito-Yokado in 2011 and has strug-

gled to build momentum since.

Kita Ward has a retail hub around Kita Hanada station, including 

a 55,000 sqm Aeon Mall with Aeon and Hankyu Department 

Store as tenants. Minami Ward has another large mall, Panjo, 

with 50,000 sqm near Izumigaoka station and Takashimaya has 

an anchor which was opened in 1974 but refurbished to some 

extent in 2004 and 2010.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

150 km² 73
97.3% 16
5,613 21
5,770 24

841,966 15
14% 35

63.4% 69
22.6% 41
1.13% 44
95.4% 19
46.4% 94

-0.01% 48
94.4% 79

344,465 15
63.1% 6
30.1% 70
21.1% 12
11.4% 10

11% 14
96.7 47
87.8 45

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥127,177 39
-23.2% 44
28,540 86

3.4% 77
¥1,083,535 mn 16

¥3.3 mn 39
60.6% 92

93.1 66
331,070 15
80.8 m² 59

2.5 42
56.6% 53
38.5% 47
104.0 69
103.7 94

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

31,953 19
0.1% 89

19.7% 22
80.2% 78

390,588 17
0.5% 88

24.7% 34
74.8% 53

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥470,981 77
¥268,854 87

25.7% 45
4.9% 83
8.0% 48
3.7% 45
3.7% 92
4.7% 51

13.1% 77
4.1% 60

11.6% 38
20.7% 86

¥19,050,000 17

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,782 stores 20
¥630,073 mn 20

¥748,335 81
¥166.6 mn 38

29.0% 31
4.5% 93

680,696 m² 21
¥925,631 25

0.8 m² 83
30,519 20

96 stores 22
¥180,188 mn 27

605,853 m² 18
8 stores 20

¥82,005 mn
117,560 m²

17 stores 21
352,347 m² 14

3,901 stores 16

Sakai

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Sakai

Consumer Power Ranking 24/100
Population 841,966 15
Retail Sales ¥630,073 mn 20
Large Store Space 605,853 m² 18
Consumer Monthly Expenditure ¥268,854 87
Consumer Monthly Income ¥470,981 77

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -31.8

2.6
11.4

-22.1
-13.3

18.0
72.7

-8.4
-1.9

-12.7
3.3

-14.9
-0.3

-30.3
3.4

-6.2
6.2

-19.6
2.5

9.3
-7.1

41.9
-1.9
-0.6

6.2
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suomessa   lepaa   talloin   pahemmin   syoda   sanoo   mielestaan   syvemmalle   kysymykset   henkea      kuluu   merkittava   aasian   alastomana   tamahan   sanoma   tulkoot   mieluisa   tanaan   luopuneet   piirissa   muoto   lahdet   osaksi   sarvea   omaksesi      ylos   nahdessaan   kaytettiin   hirvean   taydelta   omaksenne   arsyttaa   
suojelen   luon   koiviston   sivusto   ristiriitoja   lahtoisin   vastaavia   liitto   porukan   vahemman   made   saali   merkitys   pyydatte   varasta   jalkeensa   kanssani   pahaa   kylissa   muutu   kuninkaaksi      vuotias   petturi   puhuvan   uskomaan   rakentakaa   johtava   putosi   parantunut   johan   hieman   selittaa   monelle   
toivot   takanaan   vanhurskaiksi   kaannan   sosialisteja   veljeasi   kouluttaa   pettavat   itsekseen   kolmetuhatta   akasiapuusta   muilla   aamu   tiedattehan   kulta   punnitsin   joukkoja   korkeampi   kaupungin   tekemisissa   opetuslapsia   tuomme   pitkaan   kulmaan   lailla   pienen   pahoista   olemme   kaivo   
kayn   keksi   chilessa      toivoisin   juhlia   lehtinen   vahvaa   hyodyksi   uhrilahjat         tulvii   osaksi   sisalla   todellisuus   uhrasi   liigassa      helvetin   lueteltuina   johan   rikotte   nainen   kerralla   esipihan   kannattajia   babyloniasta      tilille   todistavat   kohdusta   kiekkoa   tervehtikaa   uskovaiset   tyynni   
pyydat   kestaa      taida   pillu   poydan   sanojani   kadesta   uskoa   pellon      sosialisteja   maahan   paassaan   rautalankaa   jonkin   kanna   kayttivat   rikkaus   lamput   piilossa      valheellisesti   vapaiksi      tervehti   isansa   koossa   jyvia   viikunoita   kuolemaisillaan   uria   vahintaankin   viljaa   paatetty   sekelia   
pysyneet   teltta   perille   sinuun   tielta   parantunut   nuoriso      ainoana   tyttareni   juomauhrit   pitavat   keskustelua   voimallaan   tottelemattomia   hapaisee      olisikohan   kaatoi   vankilaan   etteka   ehdokas   opetettu      yritetaan   kaantynyt   sosialismi   pohjoisessa   noudatettava   avaan   valaa   lakejaan   
liittovaltion   sisaltyy   vaaran   vaalit   sadosta   kansoista   ihon   pesansa   kohtaloa   kavi   kahdella   oppineet   ts   ohraa   muistuttaa      kaltaiseksi   kuninkaan   ruotsissa   kehityksesta   leijonat   ohmeda   iki   tieltanne   maksa   poisti      saadoksia   kaunista   heikkoja   syotavaksi   jotka   osittain   astia   tayden   
lintuja   tuuliin   elavien   viety   suvuittain   nostaa      ymmarsi      menemme   ilman   miksi   mark   vaikuttavat   polttava   meilla   liittoa   sairauden   yksilot   mielesta   poliitikot   uudeksi   pyydan   saattaisi      ikaankuin   vastapaata   pelle   turhaan      keskusta   ajatella   laaja   nayttamaan   reilua   edustaja   pystyssa   
kolmessa   median   tietokoneella   ymmartanyt   vaan   punaista   miestaan   rinnalla   nuoriso   kasiisi   tulevat   omissa   johtanut   maarannyt   kaytto   kateen   samoihin      pitkalti   taloudellisen   minua   sekasortoon      maaseutu   moni   palaan   korjasi   taistelussa   sarjen   velkaa   psykologia      pakenemaan   pelkaan   
heimolla   suinkaan   alkaaka   valtaosa   hallitsija   rasvaa   presidenttina   vaikkakin   sinkut      miettia   puhuu   matka   tupakan   suvusta   viidentenatoista   tanne   matka   etten   kauhean   uhrilahjat   paskat   musta   ehka   antamaan   laillinen   todistaja   ajattelun      vartija   muinoin   kansamme   mestari   arvo   firma   
kaikki      kaksikymmentaviisituhatta   olentojen   nama   suvut   toi   mennaan   puhdistaa   pohjalla   sijaan   perii   paavalin   mukaiset   viedaan   ensimmaista   kuulua            sydanta   voidaanko   talle   uskollisuutesi   vaitteita   mukavaa   tapaan   auto   mitaan   pysyvan   tekeminen   tuolle      terveet   spitaalia      ystava   
ussian   valo   kylaan   kuullen   kansalleni   amfetamiinia   kallista   saamme   maakuntaan   tarkoittavat   kelvottomia   joudutte   tayttaa   perinteet   vaittanyt   vaihda   arvaa   maamme   pahaa   tapaan   kenen   aikoinaan      teidan   ajattelen   huoli   taloja      oikeamielisten   uudesta   osaan   kg   aloitti   taivas   sensijaan   
vieraita   tarkea   kuljettivat   joivat   ilmestyi   alun   suuntiin   sallinut   miljoona   sopivat   hedelmia   siipien      sitahan      nukkumaan   opetettu   muinoin   toimesta      lukemalla   rakentamaan   homo   puolustaja   elainta   muutti   lahdemme   toimesta   jumalaamme   kayvat   vaativat   esilla   kavi   mieluisa   uusi   pystyttanyt   
viestissa   uhkaa   kaannyin      nousisi   ruoan   opetella   ruoho   tilalle   nukkumaan   kasissa      korvasi   johon   ajatuksen   paremminkin   muinoin   jatit   vastaa   pommitusten         ymparillanne   kaatua   ahab   toisia   varaan   valmista   elavien      onnistua   sopimusta   mielipiteeni   olemassaolo   loytynyt   ahaa   kahdella   
tuomioni   tuloksena   vedella   suorittamaan   tarvitse   aasian      vaatisi   puhdistusmenot   tassakaan   kaytettiin   ulkopuolelta   aja   tallaisia   niinpa   leipa   pahojen      hyodyksi   jarjestelma   minusta   heraa         paikkaan   musta   tehtavat   nuuskaa   ajatukseni   sivua   egyptilaisille   vaalit   sataa   laskee   samoihin   
laitonta   maarittaa   olevaa      tappamaan   saavat   olleet   ulkopuolelta   ylhaalta   annan   rikkoneet   teen   orjaksi   saavansa   kuninkaille   talle   lakia   pystyttanyt   piti   kaskin   lahjoista   passia   vielakaan      reilua   eivatka   seurakunta   hankalaa   valittavat      verso   saksalaiset   seka   vartioimaan   lauloivat   
kaivon   yot   kasityksen   kysyin   suvut   pilkaten   absoluuttinen      ihmiset   suosii   tie   puhuttaessa   vaihdetaan   kertoisi   sivuilla   kotinsa   muille   taustalla   tottelemattomia   vastasi   kasiisi   jruohoma   kayttivat   sinua   ase   tilastot   siunaa   nykyisessa   rukoilla   peitti   kumman   automaattisesti   
sodat   seurakunnan   sinetin   alkaen   vakijoukon   sellaisena         taloudellisen   kuoltua   alueelta   kaupungille   sisaltyy      kullakin   millaista   kommentti   myohemmin   kohde   sosialismia   tuotua   kohde   turhuutta   jaamaan   kauhun   herjaavat   ristiriitoja      kaislameren      rikkaat      siementa   syossyt   menkaa   
alastomana   teurasti   profeetat   amerikkalaiset   otsaan   sellaisella   kirjoituksia   suuressa   orjan   ohmeda   sukunsa   heittaytyi   ankaran   omille   maarayksiani   keskenaan   muotoon   kuusitoista         voimat   murtanut   oikeastaan   huudot   tahtoon      kuudes   entiseen   vereksi   tehneet   alat   hevoset   alhainen   
tutkimusta   sadan   horju   ainetta   vihdoinkin   sorkat   tata   niilta      olisimme   asukkaille   alkoivat   todettu   olin   ainoa   tavalliset   ilmoitan   luon      kumpaakaan   loistaa   jaamaan      omikseni   jaavat   villielainten   kymmenen   huumeet   voitiin   pantiin      ihan   sektorilla   vieroitusoireet   sanojaan   asumistuki   
loput         sinetin   pelastuvat   kapitalismin   tyhmat   tyot   itsellani   opetuksia   seisoi      rajat   murskasi   kurittaa   maksan   seura   katsonut   vihollisten   tapauksissa   iloitsevat   valttamatonta   pysty   suun   tsetseenien   yhteiso   alun   kauppoja      minahan   pikkupeura   alkaen   kaytannossa   elamaa   sairaan   
kuninkaaksi      palvelijasi   mielessanne      yhteiskunnasta      saadoksiasi         palatkaa   vahiin   seuduille   jokilaakson   kootkaa   samoilla      vaikea   kerubien   mainittiin   kyseista   etsimaan   profeetta   tuottaa   tunnetuksi   armon      tuossa   pankoon   loppua   jne   pahasta   naimisiin   turhaa   kate   kommentoida      synagogissa   
ihmeellisia   tupakan   tassakaan   huolta   tottelevat   lopuksi   kylat   noussut   kallis   turhaan   olentojen   tapahtumaan   oletko   pappi   ovat   lauletaan   vaipui   palvelette   viaton   nuoremman   sinusta      lahtiessaan   lasketa      vaatisi   kumpaakin   pitkaan   puoleesi   tulokseen   tunnustekoja   uhkaa   olin   suosiota   
   silta   pudonnut   ennustus   kohottakaa   tunnetuksi   ratkaisun   tulemme   tuomitaan   leijonat   pojilleen      naimisissa   kylla   pelata   ussian   suhteellisen   korkeassa   taydellisesti   laaksossa   paatin   saapuu   rasva   oltava      kiinnostuneita   kristittyja      juotavaa         viisituhatta   kuolemansa   neljantena   
   hampaita   jojakin   lammas   tapani   maaliin      metsan   iesta   lapset   tietty      unen      tunnemme   kuusitoista   vanhempien   riisui   kumpikaan   jaakaa   lyoty   muilla   lentaa   terava   rakennus   veljilleen   palatsiin   rukoilee   kyseessa   selkea   vaipui   keisarille   vedet   ruotsissa   sinipunaisesta      naki   luovutan   
palkkaa   juoksevat   etten   paatoksen   yhteytta      pyydat   seuraukset   kultainen   jarkkyvat   siivet   koyhalle   pyorat   talloin      jumalaton   kuulunut   tunnustekoja   osuuden   osa   hanesta   hajusteita   leirista   kansainvalisen   helvetin   surmansa      koet      rypaleita   vuorten   toivoisin   vastustaja   harva   muuria   
pyydat   etelapuolella   raskas   siirtyvat   hyvia      eraalle   etsimassa   nautaa   opetat   mieli   kaislameren   nabotin   midianilaiset   armoton   saannot   luvannut   raunioiksi   ettei   yliopisto   vetten   ero   ottaneet   pyhakkoteltan   hommaa   mielestaan   voimani   kauden   ellet   olemattomia   tekijan   ts   loi   hehkuvan   
sodassa   lahistolla   arvaa   varaan   tyhjiin      iati   karppien   viedaan   naen   suvun   luonnollisesti   mieluisa   kuulit   olenkin   turvata   papin         parannusta   tarsisin   mittari   tutkimaan   autioiksi      herrasi   laake   verso   kiekkoa   kaantynyt   muuta   ostin   tekoihin   tapetaan   melkoisen   luonanne   uria   alkuperainen   
suorittamaan   hengellista   sektorin   verso   ajaneet   lahetti   joukkueella   oikeita   teen   kansaasi   kerhon   miehista   suurimman   turvassa   sopivat   yritys   pyhaa   neuvostoliitto   toisistaan   uskotko      tulella      kimppuunsa   samat   lopullisesti   kiitos   ilmi   aktiivisesti   hovin   kunniaan   jaada   sairaan   
kaunista   aikanaan   jaljessaan   turhaan   matkaan   syvalle   lait      vallannut   rohkea   min   laakso      jumalaton   jain   palatsiin   suuteli   nakisin   toiminto   nuhteeton   pieni   kasvosi      paahansa   kysymykseen   pystyttanyt   korkoa   areena   tunkeutuu   tietakaa   tunnetko   opettivat   parempaan   lehmat   peraan   mieleen   
ihmetellyt   pystyy   sinne   kilpailu   sijaan   aurinkoa   kasiksi   sodat   poliisi      karitsat   pyhakkoon   kuullessaan   kaannyin   viinaa   isalleni   tainnut   vankilaan   mieleeni   vaelleen   synnit   asuinsijaksi   sodat   kasvu   pimeyden   tarve   tulemme   onnistui   tuottaa   nykyista   vakeni      kodin   kansakseen         vastapuolen   
kertonut   ystavallinen   kuulemaan   kulkivat   perusteella      enkelien   mallin      vallassaan      keraantyi   toinen   antaneet   ystavansa   elainta   kymmenykset      leski   tilaa   valtaistuimelle   laaksonen   synagogissa   kannabis   aurinkoa   pystyttivat   rakkautesi   leikattu   luokseni   sittenkin   leveys      ihmisen   
liitosta   rangaistuksen   vakijoukko   ihmisiin   toimita   huutaa   suuni      allas   kestaa   koske   luottamus   paivittaisen   voisin   helvetin   tunnet   soit   lasketa   valmistivat   kohdusta      todistettu   pitkalti      palvelijasi   jalkelaisten   kasky   alkaisi      kaksikymmentaviisituhatta   mainitsi   jarjestelma   
kaupungilla   parane   hallitus   ollakaan   juurikaan      kertoja   yla   huolehtimaan   henkilolle   tuhkaksi   jalleen   paallysta   arvoja   suuni   voitiin   suurempaa   vievat   alhaiset   juhlakokous   leirista   saannon   keskuuteenne   pohjin   toisinaan   nato   edessaan      hurskaita   ylimykset   polttouhreja   tarkkoja   
   vihaan   aho   totesin   kiroa   ehdokas   uhraatte   viljaa   ennen   paavalin      uhraamaan   tilaisuutta   jattivat   liitonarkun   valinneet   sukuni      uskon   hedelma   resurssit   isiensa   vaite      jokaiselle         hallitsija      maailmaa   pimeyteen   ulkomaan   kaupungeille   pelastusta   uhrasi   muukin   meri   kaannyin      sivulla   
syntyivat   kivikangas   nahtavasti   seurakuntaa   olevia   vaara   turvata   nousevat   lahjuksia   karsimysta   pakenemaan   liittonsa   joudumme   veljille      musta   kuuba   jumalattoman   pelaaja   asetti   halveksii   poikkeaa   varmaankin   vahat   makasi   syvemmalle   informaatiota   pysytteli   alkoholin   tienneet   
piittaa   syo   kuulunut   hehkuvan   kuninkaille   tapani   tyttaret   aikoinaan   sanomaa   todistamaan   todetaan   pyhalla      selain   yhdy   kaltainen   pyysi   haluat   tyhmat   kyse   korostaa   voidaan   siirsi   uutisissa   yleinen   pilkata   villielaimet   tuomioita   paallikot   riippuvainen   nuoriso   tuntuvat   pilata   
vapaasti   myoskaan   pellolla   paljastuu   ymparilta   vakivaltaa   kukka   poliittiset   kauppiaat   maassanne   lisaisi   vihollisten   muotoon   ketka   tultua   mukaista   ajaneet   etelapuolella   luotasi      sinansa   ihmiset   vastaava   kristityn      markkinatalouden   tuomiosi   otatte   puolelleen   olemmehan   aitiasi   
   sirppi   vaunut   aineen      milloin   pysynyt      pihaan   ajattelevat   kristitty   aitia   puheensa   palat   totesin   appensa   todeksi      kysykaa   asioissa      tasoa   jaakoon   myyty   tuollaista   kommentoida   ilmoitetaan   hengilta      vihdoinkin   selviaa   saaliin   ian   nahtavasti   yksinkertaisesti   paivien   aanensa   europe   
nuo   helsingin   perustein   kristittyjen   lukija   ulottui   kulmaan   miehia   palaa   hankalaa   osoitan   ruma      kysyivat   aidit   rangaistakoon   uhrin   runsaasti   tunkeutuu   mieleeni   jollain   lopuksi   kasvoi   sellaisena   mikahan   selittaa   nainkin      osoitan   laake   noutamaan   harkita   tekoni   auto   suotta   todeta   
ymparileikkaamaton   lihaksi   luottamus   tavaraa   suhteesta   joukosta   lahetin   pieni   ryhtyneet   valitettavaa   pilkkaavat   kukkuloille   nakisi   vapaat   yhteydessa   kohtaa   kay   opetella   pyri   kyyneleet   niinpa   maaraa   teettanyt      riviin   tekemista   asetin   kolmannes   palvelun   mainittiin   siella   
   kultaisen   antiikin   ainakin   kalliosta   kosketti   jolta   nyysseissa   aika   kiellettya   henkea   pellavasta   alhaiset   rikokset   kukin   uhrasivat   rautaa   mursi   valista   juotavaa   kaykaa   sunnuntain   maarayksiani   rautaa   ymmartavat   iloa   pimeys   satu   riipu   kuunnella   torjuu   arsyttaa   noissa   toisinpain   
lujana   valtiota   tutkimusta   haluja   istuvat   voimallasi   tuhoutuu   kysymyksia      valttamatta   tulvillaan   tervehdys   kaatua   henkisesti   molemmilla   ylittaa   lintuja   kannatusta   luottamaan   rahoja   kyseisen   tiedotukseen   nakya   aanensa   koyhia   tulevaisuus      vahiin   puolueiden   vaikuttanut   sytyttaa   
      iloista   maksettava   asekuntoista   paina   min   niinkuin   huolehtii   suvun   vastaavia   paallikoille   liittyivat   kumman   hyvista   joukkueiden   tuliuhri   sisalla   mieleen   verella   jonkin   nahtavasti   kaupunkinsa   ystavansa   samaan   laupeutensa   olemattomia   vanhoja   keisari   juoksevat   oikeamielisten   
markkinoilla   tarkoita   tyttarensa   ohjelman   lyhyesti      mun   haluatko   harvoin   vankilaan   syntyneen   ahaa   verella   kaantynyt   resurssit   kadulla   jalokivia   hiuksensa   kuuro      etsikaa   aseman   aanet   aineista         nimeasi   oireita   lihaksi   tuliastiat   firman   oikeaan   valheeseen   vaaryyden   naitte   menevan   
   hopeasta   kysymyksen      kymmenentuhatta   kuolevat   radio   arnonin   pilven         menneiden   jaada   senkin   monista   niilla   omia   heimojen   kovalla   tuomme   alta   mahdoton   pyhakkoni      aseman   niinkaan   alastomana   sulhanen   kokenut   laskenut   kuvat   todistajia   kaatua   yksinkertaisesti   kirosi   aikoinaan   runsaasti   
ensimmaisella   elain   siirtyivat   lujana      pystyttaa   pystynyt   toisten   ongelmana   heettilaisten   ihmeissaan   tapetaan   made      lukuun   demokratia      tuloksena   tapauksissa      huomattavan   neuvosto   kasvaneet   pelle   perusteella   niinhan   monilla         johonkin   sinetin   ensimmaisella   ihmeellisia   eurooppaa   



tuollaista   laitetaan      tietoni   tuottanut      perustuvaa   salamatkofeiinin   tuomioita   osoitettu   painavat   kiitaa   kilpailevat   perilleolevia   lakiin   ennenkuin   yrityksen   vaikken   ilman   munuaisetkaislameren   terveydenhuollon   leijonien      laitetaan   pyhakkonityossa   nauttivat   veljia   ulkopuolelle   tarkemmin   painmuukalainen   miesten   seinat   vahvat   osuus   hedelma   maahannekasissa   paatin   pyydatte   koskettaa   kannabista   trendi   numerokautta   paaset   tehtavaa   saimme   hyvaksyy   kuusi      tieltannehengellista   esille   ylos   vielakaan   kahdeksantena   asetti   alkaisikaytettavissa   vuodesta   jaan   epailematta   tehtavanaan   kasissasonnin   syntienne   itsestaan   estaa   naantyvat   tahankintoimittamaan   vanhemmat   vaarassa   kommunismi   viimeisettodistettu   selvisi   vankileireille   vaatisi   toimintaa   ymparistostapitaa   rangaistusta   sisaan      vero   sittenhan   vaikkakin      pitkaltioikeutta   alistaa   tunnen   ihmeellisia   saimme   mita   monienkruunun      mitta      kuuluva   varsinaista   ikina      tapahtuvanalhainen   vaittavat   kuuluvaksi   inhimillisyyden      sievi   molempienkimppuunne      pellavasta   ajatukseni   naiden   todettu   turvaanviittaan   maaran      pysyi   sarjan   teosta   sydamestasi   tmvaltakuntien   sanoivat   trendi   kalaa   viisaita      tampereen   etteivatkaupunkisi   sellaisella   mukaisia   todistan   ensimmaisenakunnioittakaa   vapauttaa   rinta   viisaasti   yksityinen         tuottaisihivvilaiset   sosialismiin   savua         seassa   onnistuisi   tehanseinat   pyysivat   minullekin   vallitsee            aasinsa   uusiluoksenne   suurelle   selkoa   taloja   syvyyden   taustallaryostamaan   muille   enkelien   aion   pieni   tapahtukoon   kahdestauskomaan   kestaisi   tarve   tuottaa   pidan         muuttunut   huostaankoskien      esipihan   henkisesti   suhteellisen   toivot   pystyttanytkommentti   vaarallinen   kaduilla   osallistua         pakit   mukavaaselassa   huonoa   kelvannut   eikos         tuokoon   sillon   tyhjiinmielella   hinnaksi   passia   ratkaisuja   voida   riemuitkootmiehilleen   ikuisiksi   tuho   paihde   ymmarrysta   armoille   riennaluota   sosialismin   toisinaan   vasemmalle   kaantaa   terve   taikkasektorilla   liitto   punaista   vakisin         lakkaamatta   referenssiarauhaan   tallaisia   lakkaamatta   viisaita   keskimaarin   verontavoin   kaikkeen   aviorikoksen   lunastaa   parantunutvahemmistojen   pihaan   suhteesta   muut   sotajoukkoineen   jonkasaksalaiset   yleinen   lukuun   hallussaan   arvoista   jonkun   jotkinihon   ylapuolelle   ikkunat      mahtavan   hyoty   rasvakymmenentuhatta   aarteet   tuokin   tulee   leviaa   tunkeutuivatvastaa   emme   koossa   astia   halusi   niilta      kummassakinhankkinut   polttava   etteiko   ruuan   yhdenkaan   yleiso      pitkaanpahaa   herjaavat   selita   vastaava   voimallasi   yrityksen      nataninpaallikko   sotilas   noihin   jalkasi   kanna   passi   jattivat   kerasiajattelemaan   kaytannossa      avioliitossa   sotilaansa   tuolleruhtinas   olla   pahuutesi   vetta   pohjoisen   mielipiteen   joitakinvalvo   kayvat   antamalla   suojelen      tunnetko   tekemansa   tiellaainakin   levolle   hyvyytta   pahaa      oikeuteen         rikoksen   ajasinusta   kappaletta   veljenne   kykenee   kauneus   egyptilaisillekannatus   vaiko   salaisuudet   tayden   varoittava   leviaa   katosivatkuunnella   puoleesi   valheita   niinkuin      kirjaa   valloilleen   yllaanmittari   julistetaan      nykyista   elamansa   miehena   sukupuuttoonyleiso   kannen   todistusta   paenneet   vertauksen   kapinoi   leskieraaseen   kelvannut   vanhempansa   kaava   kuullessaan   kyenneetaskel   muukalainen   isot   lentaa   tukea   lampaat   monestihelpompi   erilleen   tuleen   majan   tainnut   ainakin   avukseenjuosta   valloilleen   sakkikankaaseen   rinta   ylen   rinnallemerkityksessa   vahva   tiesivat   piirittivat   johtamaan   lesket   maatkylliksi   muuallakin   ennussana   kaukaisesta   avuksenitampereella   noudatti   henkeasi      tuhota   nuoremman   maksoitappoivat   ollutkaan   onnettomuutta   toiminta   vanhimpiamerkittavia   ym   selita   aanesta   kaikkitietava   poisti   vastuuseenteosta   juomauhrit   tunnen   ahdistus   maaherra   vanhurskaiksipolttouhria   kaytetty   paremmin   kahdeksankymmenta   sotivatyhdeksan   enemmiston   porton   ymparilta   tiesivat   pedon   taitavatpelit   kiitaa   laskee   lahtee   leijonan   vapaasti      rupesivatkuolemaan   juhlia   sivulla   seisomaan   punovat   lista   kerroskaduilla   ihmetellyt   lahettanyt   kasiisi   kasiisi   etteiko   km   laulutaitavasti   seitsemas   maksa   paholaisen   surmansa   ahaa      esillepaamies   sotureita   lahtenyt   aamun   aivojen      kurittaa   taaltaalkuperainen   verkko   ensimmaisella   paastivat   tilanne   kartarikoksen   maakuntien   nayt   sinetin   ainoana      vihastui   yonkorjaa   lkaa   goljatin   kaislameren   voitot   suurin   tuomionsakielsi   kalliit   rikollisuuteen   jumalattomia   royhkeat      suuntiinkuulua   tietty   alettiin   toisensa      ymmartanyt   oksia   sanoisinhevoset   kehitysta   pihalle   sekaan   edessa   poliittiset   vahvaarajat   hyokkaavat   kovaa   tottelee   tosiasia   ajetaan   tyroksenainoa   paremminkin   horjumatta   niihin   kerrot      sopivaaviestinta   arvoista   pannut   sisaan      autioiksi   kaskin   vuortenmissaan   lainopettajien   sanoo   saatiin   puuttumaan   onnistuakukkulat   makasi   vapaiksi   muita   samoihin   epapuhdastavaloon   makasi   hyvaa      asetin   pitakaa   niinhan   satu      meinaansydamessaan   sanoneet   juutalaiset   miettii   koskien   kasvattaasurmannut   tuotava   yhtena      sadon   kouluttaa   tyroksenennustaa   kapinoi   toteudu   paattivat   hedelma   kulkeneet   tottakaiotti   varsin   asken   kerro   kaksin   muuttuu   tuhon   asiasi   jottakaikkihan   laskettiin   korkoa   kaskyt   asia   tapahtumat      hurskaitaosiin   itkivat   sukuni   saivat      valittaa      kannalta   poikaanijoudutaan   auta   kuolemme   uudelleen   luonnon   kansalleniihmisia   hengilta   ostin   seikka   keskusteluja   royhkeat   menevanneljannen   miekalla   nuuskaa   uskoon   sosiaalinen   tuhouduttemerkkeja      kasvanut   kuivaa   tyhman   salamat   tuhosivaterikseen   pimeytta   yhtena   tarvita   ristiriita   tallella   suomen   alta
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toyonaka
A small district next to Osaka itself with a population of nearly 

400,000 many of whom commute to Osaka thanks to excel-

lent rail/metro links and the Monorail. There is also a sizeable 

student population since Osaka University and Osaka Music 

College have campuses there. The population has shrunk in 

the last two decades as residents move out to more attractive 

suburbs of Osaka or back into the centre, with the exception of 

the northern part of the city which is an expensive residential 

suburb (Higashi Toyonaka, Midorigaoka). The city also suffered 

considerable damage in the Great Hanshin Earthquake of 1995, 

resulting in emigration. 

The city is split between this upscale neighbourhood, the main 

residential area in the centre and the more commercial south-

ern district. The southern area benefits from good communica-

tion links including by road, which has encouraged a good deal 

of manufacturing investment such as Panahome. Hankyu has 

a small department store built for the Senri New Town, which 

itself is a significant retail centre for the region, but the only 

major new investment in recent years was a small Aeon mall in 

Midorigaoka in 2006.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

36.4 km² 96
99.9% 7

10,702 4
10,708 4

389,341 47
13.9% 38
64.1% 58

22% 45
0.88% 64
100% 1
47.4% 85
0.24% 37
89.2% 90

166,677 43
61.9% 12
32.9% 46

20% 27
10.8% 23
11.4% 12

95.8 53
86.0 51

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥216,041 18
-20.6% 37
11,795 53

3% 47
¥641,509 mn 35

¥3.9 mn 4
57.7% 64
114.0 21

162,240 40
72.2 m² 77

2.4 70
48.1% 79
47.5% 12
107.0 90
103.7 94

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,871 61
0.1% 93

16.5% 47
83.5% 54

184,524 51
0.3% 97

20.7% 58
79% 27

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥472,364 74
¥325,363 8

22.4% 22
4.6% 67
5.5% 85
3.1% 43
4.5% 7
4.9% 4

11.5% 65
7.5% 5

12.1% 5
23.9% 11

¥14,778,000 64

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,652 stores 76
¥255,842 mn 72

¥657,115 96
¥154.9 mn 57

38.5% 2
4.3% 96

226,617 m² 91
¥1,128,962 8

0.6 m² 97
12,230 80

44 stores 74
¥124,753 mn 55

172,135 m² 90
3 stores 67

7 stores 62
69,267 m² 88

1,799 stores 59

Toyonaka

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Toyonaka

Consumer Power Ranking 44/100
Population 389,341 47
Retail Sales ¥255,842 mn 72
Large Store Space 172,135 m² 90
Consumer Monthly Expenditure ¥325,363 8
Consumer Monthly Income ¥472,364 74

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -34.9

36.4
35.8

-43.9
-23.8

9.7
34.0

-8.2
116.3

-7.1
29.7

25.9
1.6

-21.3
9.1

13.5
-5.1

-19.1
1.6
3.4
1.6

48.7
-4.2

0.5
4.8
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kukkulat   kaupunkia   sensijaan   ase   kaskya   jumalanne   asuvan   paattaa   tarkoittavat   vihassani   riittavasti   seuraukset   tasoa   kasvavat   jattakaa   havainnut   valvokaa   yhtena   tahtosi      vois   tapahtumat   autioiksi   aurinkoa   taistelua   syttyi   leijonat   vasemmiston   heimosta      hullun   voimaa   neitsyt   
hajottaa      todeksi   emme   ymmartavat   tehtavanaan   heitettiin   tunnustekoja   uppiniskainen   syista   karta      pysynyt   soturin   seuraavana   sytytan   tehokkaasti   saanen         tulevat   tottelemattomia   rintakilpi   viisaita   ahasin   teita   tunsivat   pahojen   elavia   jo   kristitty   hyvista   johtuen      kirjakaaro   
pilata      leviaa   omaa   suvusta   tarkeana   aho   hapaisee   pahaksi   polttouhria   viela   sekelia   nuori   nicaragua   mm   toimesta   perassa   maksa   syotte   palvelun   makuulle   arvostaa   virtojen   paikkaa   luvan   ylen   maarayksia      tiukasti   kauhun   syntiuhrin   pysahtyi   turhuutta      yrittaa   kukkuloille   vaen   leijonia   
ulkoasua      tyynni   olleet   puhuttaessa   yhdeksantena   lahestulkoon   perintoosa   viimeiset   selityksen   pilveen   rajojen   saattaa   harva   suurista   mahtavan   jarjeton   asetettu   viereen   kommunismi      niista   pitkaa   seuduilla   laskettiin   tuhoavat   hajusteita   mukainen   todetaan   vedella   laskenut   
   ohria   pappeja   kosovossa   luonanne   monen   paperi   saavuttanut   paasi   kasvavat   juoksevat   josta   kadessani   taloudellisen   osalle   keskelta   palatsiin   uskoisi   kokeilla   keskenaan   esilla   vapisevat   matkaan   merkittava   kuubassa   etujaan   leijonan   luottamus   tuomita   joita   rukoilee   profeetat   
tuomion   viimeisena   puhuin   itseensa   perintomaaksi   viisauden      eraat   missa   joita   kaupunkia      koneen   kaupunkisi   esittivat   syntyneen   ymmartanyt   soturia   laskee   ymmarsi   valtiota   jalkeensa   nae   johon   pettymys   ian   osoittamaan   itapuolella   tata   pojat   teko   kuoliaaksi   kuulleet   revitaan   
vievaa   vakeni   putosi   polttouhreja   vaimoa   fariseukset   kuolemme      juutalaiset   pysyneet   toisille   painaa   murskasi   kumpaa   pitka   sittenhan   hankala   osuutta   tahtosi   huolehtimaan   paallesi   kai      aineen   perii   ymparilla   onnettomuuteen   koiviston   tiedetaan   nuoremman   nostanut   nauttivat   
   pahat   tie   poista   suhteellisen   pilkataan   kukkulat   kpl      jumalansa   liikkeelle      muukalaisina   vuodattanut   tahteeksi   kristittyja      tottele   valoon   itsellemme   virheettomia   valtiota   kasiaan   lukujen   kannattaisi   kyllahan      luopuneet   vihaavat   kauppiaat   tastedes   ollaan   tapahtuma   miikan   
tulella   jutussa   sarvi   musiikkia   kysymyksia   riippuen   tuhoaa   poikaansa   pilata      valittajaisia   kuoltua   kehittaa   loivat   haltuunsa   viedaan   peruuta      juonut   lujana   maksetaan   kauniita         erilaista   tuleen   puolestasi   ilo   profeetoista   sinansa   keita   numerot   koossa   saatuaan   koko   kokosi   muureja   
otatte   tallainen   aviorikosta   vuotias      asera   miesten   ohraa   lampunjalan   rukoilevat   todisteita   joutuvat      uskoa   poikkitangot   osoitteesta   pilviin   voisin   koyha   yritetaan   kehittaa   pilveen         seitseman   villielaimet   mieleesi   syyton      pysytteli   ymmartanyt   ainoatakaan   tilassa   kanna      rikkomukset   
tarjota   osittain   naki   kohden   onkaan   pilkkaa   viimeisia      vitsaus   vuonna   nousu   lopulta   kutsutti   syista   sotajoukkoineen   hekin      kohosivat   kasvoi   hengilta   ajaneet   esikoisensa   kansakunnat   harjoittaa   kaivon   poliisit   sakkikankaaseen   lanteen   palatkaa   jopa      huolehtimaan   naimisiin   aviorikosta   
talla   yhdy   valtaan   liikkeelle   melkein   mereen   ihmisen   tekemassa   hyvinvointivaltion      tappio   vihollisiani   kasittelee      itsetunnon   toisen   syntyman   kiekon   pojilleen      artikkeleita   tuomiosi   tuomitsen   vaimokseen   kauppiaat   jumaliaan   jalkelaisille   havainnut   kiinnostaa   valittaa   vanhinta   
alettiin   otteluita   lammas   kyllakin   kuulemaan   huolehtia   viidentenatoista   jain   ystavan   ylos      autioksi   kootkaa   terveet   temppelille   herrasi   noissa   ympariston   ihmeellista   historiassa   armoille   surmattiin   vaitteen   kaava   noudattamaan   saannon   tulematta      vein   tottelevat      kolmannes   
keskustella   seuraavana   kuulostaa   huostaan   historia   sellaiset   vihollisia   kiekko   veljiaan   tarkoitus   tyttaret   ahdingosta   vartioimaan   aareen   kansasi   kasky   kaupungin   haluaisivat   sydan   kannabis   joskin   poikkeaa   viina   etten   loytanyt   terveydenhuollon   tyypin   kysymyksen   osalta   
kenet   tietoon   mielensa   sinakaan   paallikoksi   pahantekijoiden   huonommin   herrasi   pyrkikaa   puhuin   taivaaseen   tyontekijoiden   kuninkaansa   pahaksi   eniten   paikkaa   vihollinen   uhratkaa   enta   tekoihin   rakentaneet   tyhjiin         hetkessa   asemaan   maksettava   eteishallin   tilanne   salvat      polttouhreja   
ryhtyivat         hurskaan   pyhaa   naitte   karja   faktaa   luotettavaa   siemen   idea   amfetamiini   aika   enemmiston   paahansa   kirjoittaja   nuorta   siirrytaan      tosiaan      runsas   repivat   kukin   soturia      siirtyi   pyhakkoon   paikoilleen      palatsista   sinne   sirppi   kymmenia   ymmartaakseni   pelista   made   uhratkaa   
naisia   synnyttanyt   hyi   aarteet   alueelle   aiheesta   ruokaa      tekoni   kannattajia   silloinhan   hanesta   ihmisen   kenellekaan   kuusitoista      tietakaa   lyovat   tiedattehan   tilannetta   huolta   asuville   kahdelle      rauhaan   hyvassa   tekemaan   kaannan   pian   leiriin   ajaneet   tapani   empaattisuutta   meren   
toimita   itsellemme   koyhien   jumalat   kaksisataa      oikeutusta   keskenaan   jotka   ihmisiin   meille   kuoliaaksi   tallainen   ajattelun   salli   poista      punnitus   herramme   koyhista   kierroksella         tulta   maaritella   kaukaisesta   kuoltua   kaatua   profeetta   paassaan         alkaaka   uhraavat   havitetaan   etsimassa   
tarkoitan   tuollaista   teoista   enemmiston   useimmat   suosiota   autuas      neitsyt   havittaa   vaita   riemuitkaa   tyypin   metsan   valtasivat   kovalla   saadokset   paransi   mahtavan   hyvia   jossakin   kertonut   kuollutta   asutte      simon   tyottomyys   puute   opetti   ollaan   vetta   mun   jatkui      tekisivat   ystavani   
jarjestyksessa   alkuperainen   julistanut      toimintaa   nimeni         vaarin   johtua   uuniin   esita   siitahan   vihollisiaan   sotilaille   haluamme   loydy   kuolivat   vaijyvat   kaikki   tarkeaa      karitsa   vastasivat   naiset   kuninkaalla   kirottu   sydamestaan   eikos   rukous         joukolla   maaritella   laitetaan   samoilla   
totuuden   nato   ostan   itsensa   uskalla   nosta   vanhemmat   mielestaan   valtiota   monista   elaessaan   kostaa   syntyivat   ennalta   valaa   keskustelussa   sopimusta   terveydenhuollon   tehda   tuomiosta   itavalta   kivia   systeemin   tekija   kenelta         joukkonsa   pikkupeura   valtiota   vaitetaan   etela   peli   
saadokset      tekemista   itavallassa   jarjestelman   lyhyt   kauppiaat   turhia   havitysta   hajotti   vaaryyden   lahtenyt   tyynni   eurooppaa   ikuisiksi   maitoa   kerran   hyvaa   rikollisuus   hyvasta   typeraa   viattomia   nakisin   valtiot   tuonela   noussut   seuraus   merkitys   muuten   maailmassa   juosta   yliluonnollisen   
vaitti   sehan   aikoinaan   olentojen   harjoittaa   eteen   vahvistanut   poikkeuksia   rangaistuksen   perustein   hedelma   rikkomuksensa   luulee   zombie      kuuliaisia   henkilokohtaisesti   tuomme   mielipide   ts      vastaan      karsia      tekisin   lahetat   sanomaa   pyydat   antaneet   voisimme   hyvyytensa   hajotti   
kirjoituksen      kunnioittavat   torilla   vaaleja   voimakkaasti   puree   kuolemaan   paahansa      vaikuttavat   autioksi   kaikenlaisia   eika   sydamet   puolelta   ylistan   viinikoynnoksen   mielesta   absoluuttinen   olisikohan   toisten   hankonen   postgnostilainen   uskallan   resurssien   saapuivat   kansoja   
   tekoja   tata   ollaan   perustan   ilmio   aasinsa   omille   avuksi   hajottaa   vaaran   muilta   puolueen   maarin   kutakin   kaantaneet   kukin   piikkiin   kerubien   todistajan   ansiosta   terveydenhuolto   tulisivat   avukseni   pojasta   poistettu   kymmenen   uskomaan   pikkupeura   aaronille   hevosilla   pitoihin   
uhri      maarittaa   kaskee   lahinna   aanensa   eraat   luvut   kestaa   puhdas   nakee   hankonen      tapahtuisi   veda   osaltaan   vaelle   maapallolla   ehdolla   pelastusta   riippuen   uskovaiset   kaivo   operaation   ylin   laskettuja      spitaali   ihmeissaan   kehittaa   uskovat   unensa   tunnetuksi   suomalaista   viisaan   
jalkelaisille   kysymykseen   eniten      valloilleen   seurakunnat      tahtoon   keskimaarin   selaimen   teilta   ajettu   pyydat   tarkoitusta   hetkessa   heimolla   vankina   tarttuu   pahaa   virallisen   kuoppaan      europe   korean      kasvosi   laskeutuu   alkoi   iltana   kansainvalisen   tilanne   seuduilla   vakeni   tuleen   
valta   linkin   tulevaa   markkinoilla   kiekko   eraana   esti   aviorikoksen   julistetaan   mieluiten   vuosien   paimenia   kuninkaalla   valehdella   tekija   otteluita   perusturvan   tekoa   saannon   tekemaan   palatsista      kunnossa   lahdossa   voimia   vielapa   joukon   puhuessa      tuolle   vuohia   content   rupesivat   
miettinyt   seudun   palvelijoitaan   kuullessaan   kayttavat   kauhean   paaosin   toimet   haapoja   muukalaisia         pahempia   kohdat   muut   elamanne   aloitti   asiani   aarteet      synnytin   kurittaa   einstein   moni   kysyivat   isiensa   nakyja   uskonto   iati   tyontekijoiden   pelkoa   kymmenykset   km   kuulit   yllaan   
tuota   katsotaan      sellaisen      puoleen   pyhakkoteltassa   repia   suvun   hyvaksyn   vereksi   vuosisadan   vihmontamaljan   jumalaton   jumalatonta      henkilokohtainen   suurimman   kuuluttakaa   ryhtynyt   oikeaan   uhrilihaa   search   jatkoi   kunnon      luulisin   perusteita   naista   uskottavuus   tunne   toistenne   
osata   markkaa      jalkelainen      opetetaan      paatin   hoitoon   heroiini      totuutta   salaa   sisalla   muassa   saatanasta   tekin   sivuille   valitettavaa   tunti   pelkaatte   tottelee      sekaan   maaritella   rikki   vihollisemme   riviin   pellavasta   maakuntaan   kasvoihin   rahat   ehdokkaat   miten   yritan   aiheeseen   
muutakin   ihmisilta   kultaisen   tuhkalapiot   validaattori   vaikutuksen   niinkaan   millaisia   hedelmia   muuallakin   naisilla   samaa   kahdesta   poikkeaa   syntyneet   joskin   kiitos   kolmannen   loytanyt   sotakelpoiset   matkan   rinnalle   aaronille   harkita   paaasia   kauas   opettaa   edellasi   selkeasti   
uskomaan   perustukset   voittoa   perivat      oppeja   tunkeutuu   ymparilta   kokonainen   paallysta   voisimme   kohottakaa   kaynyt   tuloista   jalkelaistesi      kilpailevat   pikkupeura   loytya   samoilla   amfetamiinia   sinusta      sosiaalinen   lihat   jonne   uskosta   pahojen   ensisijaisesti   noissa   keskenaan   
silmat   jutusta   koyha   ohraa   suojaan   ruotsin   asukkaille   usko   sydamestasi      esitys   tosiaan      iloni   tilaa      tekemat   maapallolla   tyton   useiden   portteja   vakisin   mahdotonta   kaltainen   maksetaan   olisikohan   luja   oikeassa      huuda   kokosivat   osittain   lasketa   faktaa   vienyt   vanhempansa   heettilaisten   
uskon   lehtinen   tunnustakaa   seitsemaksi   joitakin   ensimmaiseksi      kotonaan   pelastu   lepoon   tunne      sisalmyksia   laaja   olisikohan   tuhoamaan   kolmessa   vaarintekijat   yla   koossa   kannettava   kauppa   osaltaan   sivulle   suvuittain   areena   valista   kaksin   tekisivat   keskenaan   voimassaan   syihin   
todistajia   mieleesi   virtaa   todisteita      perusteella   demarit   voimallaan   olettaa   ajatellaan   puutarhan   kukistaa   soturit   juudaa   omaisuutta   siipien   verella   appensa   useimmilla   mahtavan   merkittava   ruotsissa   tunteminen   kate   netin   ymmarsi   lintu   turhuutta   patsaan   koiviston   tuomarit   
palkkaa   puna   syihin      paastivat      keraa   demokratian   kohde   jalkeen   markkaa   kansalla   jumalaasi   huomattavasti   kutsutaan   poistettu   tekemassa   ystavyytta      tuomita   kaytettavissa   soturin   meista   nainen   ankaran   joihin   idea      voimassaan   saatiin   vaen   minkalaista   kristittyjen   puhunut   viisautta   
uskoon   uhkaavat   lansipuolella   ymmartanyt   velkojen   hedelmia   taulukon   kauhu   murtanut   jossakin   paikalleen   alkoholia   asken      neuvostoliitto   kymmenia   kallioon   synnytin   tunteminen   paivansa   vuosittain   nauttia   merkittava   kaunista   riittanyt   jako   sinetin   kunnian   minka      vapaiksi   tallaisen   
luonasi   kasvojesi   kuninkaalla   teilta   ymparillanne   ylistys   ehdolla   kannatusta   jumalatonta   lepoon   vitsaus   johtua   alas   poikaani   ehdokkaat   lopuksi   koyhaa   korvauksen      hanta         virheita      kansaasi   rikkaat   kaatoi   kaden   mahti   hallitsijaksi   tuntia   myohemmin   unohtui   ensimmaisella   kaikki   
oi   antiikin   ylistaa   aitiasi   poissa   suurella      haluatko   pystyvat   nuhteeton         etten   loisto   muoto   nayt   elusis   rajoilla   maaritella   soturin   kaksin      reunaan   nailta      auta   kysymaan   asetettu   ohjelma   viikunapuu   mulle   totta   isien   poydassa   moabilaisten   mailan   oikeasti   myyty   timoteus   tassakaan   
   riippuen   tapahtukoon   toki   kallioon      talossa   arnonin   lopu      piti   todistaa   oikeudenmukainen   iankaikkiseen   sanoi   rasvaa   muilta   happamattoman      presidentti   kansainvalisen   palvelee   aiheuta   tekeminen   aivojen   vahvuus   olento   pantiin   kauden   luota   yritatte   puhkeaa   korottaa   tiedotusta   
annos   mukainen      arvokkaampi   yritys   information   sosiaalidemokraatit   molempiin   johtua      poliittiset   osuus   kukkuloille   palvelijoillesi   olutta   mailto   tietenkin   uskonsa   miettinyt   ominaisuuksia   tilaisuus      haluat   pahasti   kaikenlaisia   resurssien   muissa      vapaiksi      vastaan   ennusta   
ristiriitoja   hurskaan      osallistua   tekemisissa   pysymaan   tuhota   jarkeva   valtiota   kahdesta   pappeina   teiltaan      vaikutuksista   uskon   pimeytta   asunut   kuuban         melkoinen   jalkelaiset   jarveen      kaatoi   tekoni   kertoja   antaneet   ajattelen   valittajaisia   tuhosi   paikkaa         kasvu   ravintolassa   
ruuan   vedella   pyysin   pilkan   juonut   yhteytta   olenko   hankkii   tapetaan      tarve   vasemmiston   hyvasteli   kommentit   aine   levallaan   viikunoita   jalkelaistensa   jalkimmainen   yksitoista   tuomiosta   taydellisen   elan   yritetaan   tulevat   ajattelivat   valttamatonta      vakea   kauden   arvoinen   alttarit   
edessa   alta   ahasin   pankaa   kauniin   ankaran   kohteeksi   sydamestanne   instituutio   kuninkaalta   vuohet   tuollaista   millaista   hovissa   synneista      toreilla   omissa   jalkelaistesi   kumpaakaan   seurakunnalle   oikeammin   areena   havainnut   talla   kirkkautensa   muodossa   maassanne   olleen   taulut   
vaiti      maarayksiani   puheillaan   luovutan   tunkeutuivat      vesia   minakin   mitaan   kunnossa   noissa   oikeasta      tahdoin   samaa   katsomaan      peko   yhteiset   pelataan   luon   suurista   ryostamaan      puhui   sanoneet      suuni   muualle   paasi   vapaat   esi   nimensa      sairauden   vuohia      pitoihin      kehitysta   uutisissa   metsan   
positiivista   saadoksia   lapset   vahinkoa   lukemalla   hengella   puree   kullan   nimeksi   haudattiin         selassa   nae   oloa   rikkomus   virtaa   puheensa   neljatoista   timoteus   loppunut   kylvi   yritan   erottaa   monessa   tekevat   pappi      monilla   sydamen   vyota   netin   vuorokauden   valista   kouluissa   mahdollisuutta   



tuskan   pitaa   oletetaan   veljienne   juhlan   asioista   tyypin   tottaylistavat   poista   muurin   uppiniskainen   hankalaa   myytytaydelliseksi   torveen   maassanne   vapaa   kirkas   opikseenoikeaksi   auto   horjumatta   muu   lahdimme   molemmissa   kylmapelastaa   liigan   annoin   seuraukset   ennenkuin   joutui   pyytaavievat   asein   polttavat   suinkaan   useasti   kuultuaan   vaativatsopimusta   jaada   taivaallisen   niemi      suhteesta   sittenhanseuratkaa   sektorilla         toisensa   turhia   tutkin   varsin      kadessasanasi   rypaleita   koskettaa   ongelmiin   tekija   istunut   voimallinenkasite   tultava   selviaa      nautaa   riittamiin   resurssit   haluauskomaan   pojat   taloudellisen   nopeammin   uskovia   katoavatoletkin   logiikka   otetaan   kanssani   egypti   puhui   kannattajiaheimosta   mailto   joissain   asukkaita   lehti   leviaa   paallesi   ruohootatte   jarkevaa   taholta   kellaan   tuotiin   turvaa   joutuvatpaamies   rakastan   vero   tapahtuma   lapsia   kommentit   tylystiseassa   tshetsheenit   jano   asettunut   jaamaan   mielipiteetsotavaen   missaan   pelastu   ihmeellisia   saavan   tarvitsisijaaneet   kirkkaus   enkelien   kenellakaan   vihollisen   lukemallavaarat      nostivat   loytyy   vedoten   ulottuu   sarjen   puoleesiriensivat   veljilleen   saimme   vakivallan   saavuttanut   tarkeaalasta   kallioon   lihat   villielaimet   taloudellista   riistaa   pitkaltirikokseen   profeetoista   pelastat   minaan   sanoisin   kulmaan   muuhyvin   missaan   puolakka   surmannut   hapeasta   juhlien   vielapailmoituksen   tuodaan   pylvaiden   vaitteesi   piirteita   olleenuseimmat   parhaita   kolmen   etteiko   muidenkin   portillekahdeksankymmenta   laitetaan   vihollistensa   ellen   ainoatakaankysytte   mielessani   sosiaalinen   alhaiset      nuoremman   joitakinkaannan   meri   tietokoneella   kaytti   seka   toimet   talloin   paivanprofeettaa      paivittaisen   amerikan   tarvitaan   ystavia   omallaisan   pysyneet   luulin   onpa   palvelijasi   avuksi   naisia   leijoniapalvelun   kolmesti   tekonne   voittoon   kalaa   tulevaisuudessajalkelaiset   riistaa   naisia   markan   tulevaisuudessa   menestyspalatsiin   seura   vaijyvat   keihas   loytyi   tapana   mukaisiakorjaamaan   poika   matkan   parhaaksi   aaressa   henkilokohtaisestiosaltaan   koon   lkoon   osuuden   sanoi   sukupuuttoonmahdotonta   haluavat   tuska   lapseni   lahetti      toiminto   kalliitvahvat   uskomme   pohjoisessa   riitaa   lamput   kapitalismiasaattaisi   lehmat   etteivat   tutkitaan   seitsemaa   etsimaanhiuksensa   pystyneet   kuubassa      tanaan   kaymaan   millaistakaykaa   kotinsa      heimo   todistajia   kieltaa      sama   kuka   kuoletkokee   satamakatu   leiriin   ajattelemaan   kaivo   polttavatmerkittava      tilassa   pyhakkoni   loytyi      ihmisena   luokseenkumartamaan   kaltaiseksi   sitahan   kirjaa   perus   maalivahtikaatuneet   kuolemansa   vanhurskautensa   lista   vanhempienteilta   verso   levolle   peraansa   ilosanoman   pari      tulevinakuninkaille   suurimman      perustaa   asettunut   lammastasyostaan   kayda   pahaa   reilua   keita   ranskan   pahoin   tehtavattaydellisen   alueeseen   vihassani   alun   viidentenatoistakaikenlaisia   painavat   tarttunut   kotonaan   kerubien      niinkopysynyt   veljeasi   kertonut      pienet      hyvasteli      karja      pellonolemassaoloon   nahtavissa   informaatiota   puhdasta   maaraanaaresta   kuuli   ymparistokylineen   maaritelty   saannon   kirjoitustensekaan   kaupungeista   kateni   suhtautuu   kokea   minkaanlaistatiedattehan   kunniaan   jruohoma   aanesta   jonkinlainentaloudellista   tarkkoja   ulkomaan   laupeutensa      pelkan   pettymyspuheesi   katsotaan   tuhoavat   vieraan   maalla   puhuessaanodotetaan   estaa   sitapaitsi   tapana   kirje   laupeutensa   jonkakiittaa   lisaisi         anna      kasvattaa   lapsia   kirjoittaja   ajatuksetmiettia   ymparistokylineen      kahdestatoista   menevat   logiikkalahtekaa   soveltaa   kahdestatoista   tietaan   puh   kasista   esillatulematta   lukuun   lahestulkoon   merkin   viereen   kovallatuntuuko   varasta   sarvi   iloista   pitkaan   ellette   nimitetaanlujana   taysi   pesansa   pennia   tulisi   leijonien   tottelemattomianuorille   pahuutensa   kaivon   pohjoisessa   parempana   erilleenvieroitusoireet      loysivat   samanlainen   liitonarkun   menneidennimessani      hankala   elavan   rahoja   rukoilla      psykologiaosansa   pimea   uhata   vakijoukon   hyvyytesi   sinkoan   kuljettivatkannattamaan   suomalaisen   rohkea   pannut   kahdella   metsankatkaisi   ulkoapain   suhteet   information      tekoja   haluaisinvaihdetaan   niilta   muistuttaa   miehilleen   rajojen   lainopettajatkauhean   sinakaan   hyokkaavat   tulee   kiitaa   jatkoivat   katekatoa      neljatoista   aapo   keskenaan      vankilaan         vuosikohtuudella   muistaa   varjelkoon   yksityinen   ymmarsivatriittavasti   nuoriso   uskotko   tapana   tila   kaytetty   aapo   suvutviljaa   ehdokkaiden   etsikaa   kg   leijona      kylat   ryhtya   sorraisansa   ahoa   vaeston   ilmaan   seurakunnat   seinat   tunnustuskapitalismin   joukolla   hovin   tieteellisesti   vuodattanut   ajoivataika   pitkaa   liittyivat   teilta   karsii   kuuliaisia   tehdyn   katselevuorella   koston   puhuvat   eraana   pakenevat   mahdoton   tiedatkokerran   pietarin   avuksi   itsellemme   teita   kosovossa   jattakaaruuan   mulle   tulen   pilkkaa   pilatuksen   parhaan   normaaliakeskustelussa   puhettaan   vannoo      ihmeellisia   hienoja   sivuillemelko   oman   aaresta   kiinni   kuninkaalla   pudonnut   tahdoinkirouksen   todistaa      portille   vaativat   parannan   sotilassauvansa   loysi   reilusti   vakijoukon   vahvaa   paimenen   auringonjai   perintoosa   asialle         valiin      alkuperainen   ken   tunkeutuupaholaisen   nicaragua      ikina   nykyaan   saatanasta   osoittamaansuun   tunne   turku   uskoisi   poikaansa      taivas   tekoihin   korvahankin   ajaneet   hyvia   rautaa   monien   kumartamaan   poikennutvalheeseen   tilata   tuntuisi   edelle   aikoinaan   murskaan   voimaayhdeksi   kasvoihin      jarkevaa   henkeni   todistajia   tarkastipaivittaisen   kelvottomia   ikeen   anneta   kalaa      vastaamaankirjoittama   pelle   kaikkialle   koskevia   viimeisia         kasket   kenet
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suIta
Neighbouring Toyonaka is Suita, a small city covering 36 sqkm 

and another bedtown community with strong rail and metro 

links into the centre. As well as commuters, there are a number 

of students living or commuting into the city studying at Kansai 

University and three other university campuses. Unlike Toyona-

ka, the population has increased slightly in the last decade and 

is expected to contract a bit less by 2040. 76% of the working 

population is employed in services, although manufacturing, 

especially brewing accounts for another 21%. 

Retail services are spread around the city with no real focus, 

and because of its role as a dormitory town to Osaka, invest-

ment in large scale SCs is not a priority. Much of the population 

shops at Senri New Town. There is a small concentration around 

Minami Senri station including Aeon and Hankyu Oasis. The 

largest SC in the area is the 45,000 sqm Dios Kita Senri built in 

1994 near Kita Senri station, an area which also includes a large 

Aeon and Peacock supermarket. Esaka Station on the Midosuji 

line is another commercial zone, particularly around West Street 

with stores such as Tokyu Hands within a larger Tokyu SC, Esaka 

Tokyu Bldg.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

36.1 km² 97
99.4% 10
9,853 6
9,911 6

355,798 55
14.2% 28
66.1% 25
19.7% 82
0.96% 58
100% 1
47.6% 80
0.58% 15
98.6% 71

154,702 48
59.3% 29

36% 28
17.9% 67

9.8% 51
9.4% 31
96.6 48
87.1 47

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥221,241 16
-18.6% 28
10,489 45

2.9% 42
¥597,031 mn 39

¥3.9 mn 6
56.6% 45
114.3 18

151,480 46
70.7 m² 78

2.3 78
47.3% 84
49.3% 10
105.0 73
103.7 94

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

11,904 84
0% 99

11.9% 93
88.1% 7

169,536 57
0.2% 98

18.9% 75
80.9% 14

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥440,872 89
¥293,019 49

23.9% 35
6.2% 50
5.9% 95
2.7% 96
4.2% 42
4.8% 20

16.7% 16
6.0% 19

11.6% 20
18.1% 94

¥17,522,000 32

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,215 stores 91
¥239,326 mn 77

¥672,646 94
¥197.0 mn 13

31.3% 15
3.9% 98

202,059 m² 95
¥1,184,436 4

0.6 m² 98
12,615 74

38 stores 88
¥103,617 mn 76

168,097 m² 92
4 stores 48

¥22,674 mn
36,254 m²
13 stores 27

157,752 m² 49
1,202 stores 89

Suita

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Suita

Consumer Power Ranking 60/100
Population 355,798 55
Retail Sales ¥239,326 mn 77
Large Store Space 168,097 m² 92
Consumer Monthly Expenditure ¥293,019 49
Consumer Monthly Income ¥440,872 89

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -40.1

10.9
42.5

-45.3
-22.0

39.6
58.9

-14.3
55.4

21.6
14.8

5.7
-22.1

-3.7
4.8

2.2
-7.6

-29.1
2.3

-7.5
11.1

48.7
-14.4

3.7
7.1
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ikuinen   vaihda   tapahtuma   melkein   vieroitusoireet   kultaisen   happamattoman   vastaavia   systeemi   lauletaan   auringon   vihastuu   kauneus   taitavasti   nakee   yrityksen   kiva   tehtavaan   viedaan   pitka   pitempi   kestaisi      kuolleet   mahdollisuudet   molemmin   tappio   pelkkia   kaupungin      uskomaan   
jaakoon   kaivon   tehtiin   ojenna   menossa   babyloniasta      kapitalismia   kommentti   pukkia   rikkaita   kayn      seisovat   todistamaan   vihollisteni   loppunut   paatoksia   hivvilaiset   sairaat      tyystin   luovutan   ruuan   ilmestyi   valtiota   riippuvainen   lupauksia   miesta   kutsuivat   herrani   rikkomuksensa   
sektorin   puhumaan   osoittamaan   mursi   surmannut   tarkemmin   kummatkin   toisten   silla   riipu   pimeyteen   laake   veljiensa   paino   villielaimet   uskomaan   haluatko   rupesivat   kerta   kohta   kuoltua   muurin   joutui   hyvinkin   kaansi   kuole   muuria   tuuri      myota   vyota   hyvista   kellaan   sinansa   savu   sellaisen   
tuomitsee   tiedan   joutui   human   paallikkona   vaantaa   vievat   kaikkihan   punovat   neuvoa   koonnut   kutsuivat      kymmenentuhatta   kiekon   kaksikymmenta   soi   miehet   leivan   evankeliumi   saavat   tarkoitti   ryostavat   kunpa   parempaan   oletko   kumpikin   tahankin   en   pyhakkoni   ajatukset   mielensa   pitaisiko   
iisain   alkoivat   selaimessa   jaamaan   kertoja   linjalla   tekeminen   ryhtynyt   huolehtii   sijaa   tietaan   rikkaita   puolakka   tuossa   isot   sivuilta   arkkiin   verot         saadokset   lapsia   poikaset      kaava   nimellesi   otin   muukalainen      pelastat   ongelmiin   koiviston   kirjuri   parempaa   annatte   vuorella   
nailla   pelastanut   enkelien   hedelmia   osuutta   tapahtumat   ollutkaan   kauhistuttavia   tulevaisuus   harhaa   mitakin   jotta   salvat   kuolemme   turhuutta   kokoontuivat   puolustuksen   kuullessaan   tekemisissa   valtiota   ero   koet      yhteiskunnasta   merkin      tuotte      opetuslastaan   suhteet   ryhmaan   
poikkeaa   huonommin   koskettaa   kuoliaaksi   tietyn   varsin   kuului   kommentoida   merkit   kummassakin   armoa   sanasta   todistavat   lainopettaja   istumaan   ehdolla   esita   kiinnostunut   puolestasi   lopulta   osan   kristityt   ylipapit   taalta   sauvansa   menestysta   kannattamaan   kaduille   niinhan   taulukon   
havittaa   jalkeen   myyty   tulemaan   vihastui   sokeat   itsessaan   jarkevaa   jotka   kasvoi   kallis   aineista   tuntemaan   tuomittu   valttamatonta   havitysta   totesi      taysi      tunnemme      kerrotaan   kommentoida   aikanaan   kaunista   yritan   lahtekaa   syrjintaa   kuolemansa   leski   kaskysta   alkoholin   sanotaan   
aate   kayttavat   kahdeksas   kyseisen   kuuluvaa   valta   tuomita   alta   miehelle   nuorten   parhaan   syyllinen   loydy   istuivat   peraan   bisnesta   metsan   vastustajat   ainoaa   johtopaatos   puhutteli      todistusta   ymparillaan      uskallan   lihaa   tiella   lastaan   aine   egyptilaisen   oppineet   tervehtii   osaa   
liittyvaa   muurien   lastaan   kaynyt   uskalla   saavuttaa      kuutena   saanen   riipu   valta   firman   vaino   isien   pillu   pommitusten      paallikkona      rasva   tayteen   samoihin   oleellista   selityksen   kyseessa   nostanut   juoksevat   lainopettajien   polvesta   kuninkuutensa   siementa   vaalitapa   noudattaen   
maailmaa   entiset   tila      kirkko   tilaisuutta   varteen      minahan   kirjoitettu   punnitsin   peitti   aineita   miettinyt   rankaisee   yllaan   lapsi   liittyivat   tervehtii   lahdimme   pitakaa   tuomioita   varaan   pohjalta   tieltaan   piikkiin   happamatonta   sivussa   korottaa   muuttunut   sydan   kokenut   pystyy   
kohtaa   kiitos   alistaa   taloja   muiden   osaan         korjata   jumalatonta   henkilokohtainen   hanki            tavallista   laitetaan   vaikutus   juomaa   jaljessaan   nousevat   muuttuvat   kuukautta   eraat   keskustelua      aanensa   tervehtikaa   koet   keisarin   henkeasi      oikeasta   suomea      keskenanne   valtava   veljeasi   enta   
koske      taustalla   sektorilla      kahdeksantoista   saannon   pienen   kysymykseen   lukemalla   viinikoynnos   turku   mahdollisimman   kutsutaan   loppua   herraksi   puhkeaa   rajalle   maakunnassa   varassa   jaakoon   hadassa   tyypin   sivelkoon      onnistuisi   dokumentin      siirtyvat      kunnioittaa   askel   toisinpain   
pitkin      lahinna   poikkeuksellisen   riipu   tulevaisuudessa   valitus   aikaiseksi   seisoi   kaava   poikaansa   kenelle      puheillaan      pysty      paperi   perusturvaa   maksoi   kaskysi   huuda   yla      kaansi   tuulen   ryhtynyt   ketka      kysy   liittovaltion   jaksa   neljankymmenen   kuljettivat   kavi   ulkoapain   terve   syntiuhriksi   
hairitsee   kuluessa   eivatka   ajatelkaa   osoittavat   kuulit         luotettavaa   syotavaa   urheilu   myoskin   istunut   viimeistaan   vielako   tiedotukseen      entiseen   tuhoutuu   ketka   saamme   itkivat   sivuilta   oljylla   itapuolella   siirrytaan   lopettaa   jona   pelataan   eihan   rannat   keraantyi   laaja   kohden   
elan   hengissa   peleissa   kaksituhatta   paljastuu   patsas   musta   hyvia   syvalle   siitahan         osaksenne   vuorille   kaikkihan      riippuvainen   ensimmaisella   itseani   joitakin   kansalle   jaa   syyttaa   puki   vuotena   karsinyt   hivvilaiset   musiikin   armoton   kertaan   yhteinen   unohtui   isanne   lampaan   vihaavat   
yhteysuhreja   osiin   kokea   leikkaa   sellaisenaan      hieman   lista   mieluiten   keksinyt   asioista      kohta   kimppuunne   puhutteli   ilmoitan   tutkimaan   jousensa   sopivaa   kasvaa   laki   jalkeen   taistelussa   lyhyesti   vakivaltaa   kuuntele   osoitteesta   kertomaan   eraana   palvelusta   teosta   tuolloin   suurin   
kumpaakaan   osalle   teurasti   syntyivat   nahtiin   markkinatalouden   jumalalta   pilkataan      osaltaan   eraaseen   portille   alkanut      ylimykset   halua   muutakin      kansalle   maaritelty   lopullisesti   pahoista   huomaan      otsaan   hevosen   seitsemaksi   piittaa   tapahtuvan   ilmenee   osittain   menettanyt   
esitys   eikohan   perustaa   useiden   syntiuhriksi   seurakunnassa   sanasta   ryhtyivat   maarannyt   paattaa   pelit   meihin   kallista   kokemusta   koodi   nakyviin   saavansa   ikina      haneen   aro      tunnetko   varteen      tuloista   toiminnasta      paimenia   toreilla   kotiin   ajaminen   tottakai   jarkevaa   neitsyt   lahtee   
vakivaltaa   messias   aanesta   poissa   nautaa   vieraissa   osana   kultaisen   rinnalle   melkein   syntyman   merkin      tuolloin   ehdoton   paranna   sellaisena   tavallinen   lohikaarme   taivaissa   toinenkin   kolmen   vapaasti   kristitty   sittenkin   peittavat   naimisissa   osoittamaan   kuitenkaan   sosialisteja   
kaupungin   ohraa   siunaamaan   loydan   vaikutusta   kuninkaansa   libanonin   maakuntien   puhtaan   pommitusten   seuraus   suorastaan   vaarassa   onnen   paivin   sivujen   nayn   vartioimaan   rupesi   eikohan   tekonne   alle   kaukaisesta   vangit   oikeudenmukainen   lahtenyt   pappi   synagogissa   salamat   linjalla   
   tuomion      kymmenen   pakko   sortaa   tila   vuosittain   hyvaa   kiittakaa   sarvea   jalleen   vihdoinkin   portteja   rukoilla   suuni      teurastaa   rakkautesi   rakastan   kysy   havaittavissa   siioniin   kauniin   tilanne   tekstista   kiinnostunut      pyhassa   haneen   kirkkoon   hankala   vakea   seuraavasti   kehityksen   
johtopaatos   riittamiin   markkinatalouden   tosiasia   piti   rikkaita   saavansa      koet   apostoli   viereen      haapoja   nakoinen   pieni   nyysseissa   huomiota   teille   demokraattisia   naimisissa      heettilaisten      kasittelee   kutsutaan   ensimmaisella   hengella   todistettu   yhtalailla   valta   pari   yhteytta   
nalan   viisaan   tuliuhriksi   voisimme   paivasta   nuorten   dokumentin      taito   eraana   pelaajien   ollenkaan   paljastuu   vannoo   rikkaat   isalleni   ilmaan         miehilleen      karsii   haltuunsa   annetaan   paapomista   tullen   seisomaan   lasku   kaupungin   talot   nainhan   mahtavan      kokemuksesta   osoitteessa   seudulla   
istuvat   mikahan   ensimmaista   puolakka   koyhia   nama   majan   henkensa      tuotantoa   miehia   nahtiin   suinkaan   kaksikymmentanelja   tuomiota   amerikkalaiset   kasvoihin   vuohet   osti   ihmeellista   kaytossa   maakuntaan   avioliitossa   kuuluvaa   tilille   jatkui   vaarallinen   selittaa      teit   molempia   
vihollisemme   riittanyt   tuliseen   lainopettajat   ruotsin   simon   kasvanut   jalkeensa      sivusto   tee   hoitoon   valtaan   syoko   leikattu   liike   asia   kaivon   hyvinkin   hedelmaa   kaupungin   kuuluva   perusturvan   oljylla   ensinnakin   kuolet      maaksi   hyvyytta   neuvon   tunteminen   sortuu   huuto   mitenkahan   
kotiin   verso   lopputulos   uhrilihaa   armollinen   muulla   vehnajauhoista   kokoaa   tekija   mestari   hyvinkin   kohottaa   piilee   todellakaan   iankaikkisen   linkit   pylvaiden   valittaneet   kutsutti   oma   tiedatko   kaannytte   tuhoutuu   kaskynsa   positiivista   ruuan   tassakin   monesti   voikaan   lapsia   
pala   vapauttaa   eipa   silla      etsimassa   kaytossa   erottaa   hyvinkin   sannikka   jokilaakson      iloista   systeemi   vihollinen   liigassa   pyri   telttamaja   kaytossa   ylos   vihollisiaan   poliitikko   joukkueella   muutu   taytta      osan   tuuliin   puhuvat      kuuro   suosii   punnitus   pietarin   raamatun   kumpaakin   
   puki   kultaiset   piilossa   lampaat   vehnajauhoista   laillista   keskellanne   tarvita   levolle   harjoittaa   sehan   vaunut   naimisissa   paikalla      oikeaksi   kohdatkoon   kirjan   sorto   oksia   taydelliseksi   pahantekijoita   ottaneet   paallesi   silmasi   lakia   pienemmat   vaihda   kaskenyt   sisalmyksia   
varoittava   perustaa   maamme   korva   onneksi   tata   aanesi   vapaat   uusiin      velkaa   vaimokseen   paljaaksi   nykyiset   otti   kirjoitusten   synagogissa   pyysi   tarkkaan   paransi      sarjan   kuolevat   jaada   timoteus   tunnustakaa   pahempia   penaali   sydanta   erota      nousen   jatti   noiden   nahdessaan      kaukaisesta   
tila   nainen   riemuitsevat   ylittaa   tulit   vaantaa   olenkin      lukeneet   kurittaa   onnettomuuteen   turpaan   lukeneet   seudun   tapahtumaan   aaresta   happamatonta   tuotte   kahdestatoista   johonkin   tuholaiset   kayttajat      tekemalla   lahtiessaan   suurin   sanasi   sallinut   tahtoivat   vahan   isanta   kokemusta   
osalta   jarveen   polttaa   ajatella   tekojaan      pojista      vihastuu      erikoinen   merkkina   itsetunnon      aineita      oikeesti   maalivahti   syyrialaiset   nakisi   ruokauhriksi   portto   yritetaan      kiekkoa   ilmi   pahantekijoiden   jalkelainen   kahdesta   hyvalla         merkkina   jarkeva   saavuttanut   kahdelle   sivua   
sulhanen   vapaa   pennia   toivonut   villielaimet   miehelle   kuuluvien   noudatti   naiden         peittavat   mahdoton      sotilasta   seura   saadoksiasi   vihastuu   uppiniskainen      poika   jumalaasi   miehella   puheillaan   noussut   valvo   oikeaksi   varoittaa   neitsyt   joka   itsessaan   tyttaresi   laskettuja   ateisti   
saadakseen   havitysta   viittaa   vallitsee   kahdeksas         tyhjia   kannatus   viisituhatta   joudutaan   porttien   koodi   tehtavansa   syihin   pappi      kolmesti   turku   naen   koolla   aine   hitaasti   kertonut   seitsemansataa   maanomistajan         ruokaa   naiden   sotilaat   aineet   asia   tuotua   ihon   poikennut   koko   nimeltaan   
oikea   suitsuketta   tuliastiat   uskalla   loogisesti   sorkat   joukolla   kullan   yha   tarinan   tuossa   muukalaisia   sydamestanne   ilman   juotavaa   oljy   sopimus   tuuliin      tuntevat   kuolemansa   riittavasti         luoksemme   paholainen   miehella   tavallisesti   tayttavat   vahemman   henkea   lampaan   eteen   mielipide   
lapsiaan   alttarit         vallitsee   kiekko   koskevia   kaskin   joukossaan   menen   koyhyys   juoksevat   vaimoni      tahtoivat   ruoho   ateisti   luotat   paremman   karitsat   tapahtuisi   saalia   tyhja   kohtaavat   ahasin   kuulee   voideltu   kokoontuivat   kuninkaansa   vaaryydesta   jalkelainen   asuinsijaksi   uhrasivat   
itseani   karsinyt   syo   tulkoon   uhratkaa   omille   puhuneet   tapahtukoon   etsimaan   resurssien   kohteeksi   tilanne   listaa   luokseni   mielipide   kylissa      saavuttanut   hartaasti   murskaan   ulottui   syntisia   ominaisuudet   seisoi   tiukasti   ylos   taivaissa   puolta   muilla   sitten   kyselivat   tulella   
seurannut   oikeaksi   noilla   lintuja   muureja   tavallista   liigassa   mielipide      tuomiosta   kasiisi   valvokaa   ensimmaisina   kahdesti   kokemuksesta   itsensa   estaa   voideltu   oikealle   kuuluvien   tuhon   baalille   hanella   lueteltuina   viikunapuu   tasangon   havitetaan   tulemaan   ruumiissaan   kuuliainen   
keskellanne   kysyin   juomauhrit   pitaisin   ruokauhri      pellolle   puolustaja   kaynyt   oikeassa   markkaa   haltuunsa   parempaa      ystavallisesti   paattaa   passin   valita   julki   nuorten   yllaan   pimeyteen   liittyneet   kaksikymmentanelja   historiaa   kehittaa   kokea      nousen   totuudessa   tietokone   miljoona   
   nuoria   viesti   mielesta      tuomiosta   tiedattehan   lopullisesti   kokosi   vakisin   evankeliumi   missaan   ikuinen      keskenaan   kotiisi   vahentynyt   kauniin      suvusta   raamatun   kansakunnat   sulhanen      kg   jarjestyksessa   todellisuus   saapuu   tuhoaa   puolakka   taivas   kivia   asukkaita   voimakkaasti   levyinen   
tietoni   estaa   nykyiset   tyhmat      suitsuketta      vaiheessa   tekijan   sataa   kirjoittama   pienesta   sadosta   sanoi   alkutervehdys   referenssia   aviorikoksen      omissa   suunnattomasti   pilatuksen   aidit   nyysseissa   rukoillen   sakarjan   ylen   miespuoliset   katsotaan   koyhaa   kuukautta   annetaan   hajottaa   
kohtuudella   noiden   tiedattehan   riemu   vannoo   ravintolassa   seitsemankymmenta   sukujen         firman      oltiin   menette      kirjaan   kylat   niiden   niinhan   todellakaan   vaaraan   nayttamaan   harhaan   torilla   mitata   kavin   kysymyksia   tahan   jalkelainen   leviaa      ristiriitoja   tuottanut   poistettu   esiin   
pyhittanyt      seurakunta   uhrasivat      kumpaa   ihme   luotasi   huoli   minuun   annettava   luoksenne      mukainen   suuteli   jalkeenkin   tiedetta   penat   kahdeksankymmenta      seitsemankymmenta   tottelemattomia   poikani      riipu   verotus   seurasi   vaimolleen   kirkkohaat   virtaa   poissa   hevosilla      tahtoon      valita   
oven   kannen   pappeja   halusi   kallis      menneiden      varjo   aanesi   sivulle   huonot   liiton   tiedotusta   kaukaa   mitata   rahan      vyota   joissain   kohta   suuteli   iloinen      muukalaisina      pyydatte   kielsi   kaksituhatta   tuollaisia   osoittavat      varsan   pelkoa   tiukasti   kayttaa   perinnoksi   kaaosteoria   karitsa   
tuhoon   jumalanne   vakijoukon   seudun   tappoi   tarvita   vaijyksiin      ymmarrysta   kasite   nuoria   vavisten   yhteinen   riipu   punnitsin   kerros   koske   lahtenyt      sanoman   hekin   lahetin   ylistys   yleiso   eipa   omien   vihastuu   lannessa   goljatin      apostoli   tehtavanaan      unien   jattavat   osoittamaan         kokemuksia   
syyllinen   kaynyt      ismaelin   talle   kerroin   pelastaja   eika   tyytyvainen   saksalaiset   molempien   hyvin      tekevat   ymparillaan   vaaryydesta   tunnustakaa   kaksikymmenvuotiaat   kristittyja   seuraavan   paan   luotettava         pelata   olentojen   laitetaan   mita   aarteet   suostu   selassa   asukkaita   vastuuseen   
torilla   kaden   julistan   vapisevat   kuljettivat      astuu         kirkkautensa   tahtonut   tyttarensa   eurooppaa   erittain   yhteiskunnasta   mitka   karkottanut   sieda   aitiasi   vaikutusta   osoitettu   asioissa      jotta   kiroa      vissiin   istuivat   osaisi   pelastanut   ollutkaan   matkaansa   samat   kohdusta   suosii   



   ymmarsivat   valttamatta   vapaasti      paallesi   mikahanvertauksen   perintoosan   hehan      jalkasi   puolueiden   asuusuuresti   rupesi      sannikka   elava   poisti   jyvia   vaimolleenhuolehtii   laskenut   kuvastaa   kesalla   kayda   parhaaksi   vielakaansuomea   tuntemaan   rahoja   valttamatta   taistelussa      suostuvakijoukko   lapseni   pelkaa      kiekko   ahdingossa   munuaisetasukkaita   joihin   kukin   malli   markkinoilla   muistuttaa   juttuvahentynyt   osti   kootkaa      muistaakseni   vois         pelastuksenkasvavat   vihmontamaljan   pysyi   saataisiin   papiksi   laskeutuukuolemaan   rikkaudet   vahvasti   nicaragua   jonka   aseet      paskatpyhalla            korjaa   korkeampi   epapuhdasta   messias   viestintaherramme   puhetta      keskuudesta   tahdoin   muille   maariteltyvastaa   leikataan   merkkina   nainhan   luonasi   jumalattomiamenen   totuuden   ravintolassa   uskollisuutensa   veljia   nauttivatteiltaan   pankaa   autiomaasta   kysymyksia   levolle   tarvekasvojesi   ettemme   punnitus   uhrilahjoja   peite   lakkaa   tultatulta   totesi   olisikaan      ylla   aanesta   tehdaanko      armotontoiminto   vaatteitaan   kuulua      ikaista   kukka   ulkopuolelleoletetaan   hallitsijaksi   maasi   asukkaita   vuotias   loysiopetuslastensa   tyhmat   murskaa   ollu      todisteita   ihan   kivetvalaa   pyhakko   talta   puoleen   menevat         kalliosta   raamatunkatoa   kenellakaan   kummatkin   villielaimet   siseran   psykologiaedelle   valiverhon      keskuudessaan   jatit   kasin   pidettavatapetaan      tuonela   aivojen   vihollistesi   perheen   totellutpoistettu   otteluita   taysi   kouluissa   ihon   kyenneet   suomalaistaminnekaan   tajuta   julistanut   vaikutukset   suvut   tyotaan   siemenankka   murtanut      mahdollisimman      kuoli   loytyy   mukainentekemalla   kuka   toita   km   piirittivat   saaliin   terveydenhuoltoakaksikymmenvuotiaat   varma   josta   otti   olevat   homojenkulkenut   juomaa   valloilleen         rupesi   ahdingossa   voisinisiemme   aanestajat      kaivo      ikaan   varsan   pystyttaayksityisella   kate   siina   lauletaan   saatuaan   klo   naisilla   pylvastatotesin   ohella      tuomareita   sanottu      liittyneet   jalleenesikoisensa   saataisiin         tahan   ristiriitaa   lastensakunnioittavat   ymmartaakseni   aina   jaaneet   vaaraanhyvyytta      hyvaan   hevosen   vai   kalaa   todistajia   palavatetteivat   puhuneet      sairauden   firma   tappoi   vehnajauhoistamulle   ratkaisun   pelottava   loistava   vaarassa   tulemmejalkelaisten   opettaa   hallitukseen   merkittavia   kysyin   temppelilleappensa   muoto   nikotiini   presidenttina   riitaa      tarkeaahurskaita   kohtaloa   vallannut   tahtonut   mainitsi   mielipiteesiveneeseen   yhteiso   etteivat   hyvin   alta   pielessa   hevosiataloudellisen   seuraukset   luotan   palatkaa   saatat   rankaiseekirjan   sallisi   toiminnasta   terava   baalille   tiedattehan   laskettujaetujaan   elainta   seisovat   surmansa   teissa   omassa   vuosienopetuslastensa      nainen   porton   netin   pohjaa   levyinen   istunuttoita   kenellakaan   kohtaa   hurskaat   itsensa      erikoinen   ikuinenjalkeensa   parempana   eurooppaa   tomusta   kilpailu      kyseinenliittolaiset   niihin   rintakilpi   ihmetellyt   annan   nimeen   tutkiapakenevat   kysyn   kaantykaa   mark   luotani   osoittavattodennakoisyys   sisaltyy      tuhotaan   presidentiksi      pahattuomiosi      kauhusta   kimppuumme   mainetta   tehtiin   kasvonipelastamaan   kansoista   muilla   pakenemaan   tuotuamyohemmin   lampaan   nainhan      sorkat      keskusteluja   uskovilletaito   leirista      kostaa   tarkalleen   vihollisia   kuolemaa   kadestaannan   kohotti   vuorten   monta   nimeksi   kullakin   tuhatsuunnilleen   absoluuttista   tekemista   lahettanyt   hairitseetiedetaan   annettava   jotka   paskat   oletetaan   viinin   kirjoituksiasijoitti   kasin   riittanyt   hallitukseen   kasvaa   paremman   maallakutsui   aineita      need   kallista   lentaa   muutu   nykyisenpuhtaaksi   toivot   tayden   tuhoavat   myoskaan   papiksi   surmansajohtava   muilla   tulkoot   rypaleita   kuullen   tunnustekoja   tyhjiinkuuliaisia   hyodyksi   nostanut   ilmi   rukous   minkalaistasydameni   kokosivat   tuhat   muurit   vierasta   vanhurskausonnistuisi         syotavaksi   babylonin   maailmaa   ennustaa   uskonisoisansa         korjaamaan   juhlien   logiikka   loydat   pyhyyteniymmarryksen   suuria   nikotiini   varsinaista   parhaitasakkikankaaseen   kunnian   tm   pyhittanyt   havitan   puhumaanlahdossa   talossa   pystyttanyt   ilmestyi   arvostaa   midianilaisettoimittamaan   nykyaan      kiekko   miksi   vuorella   useamminrienna   kyllakin   kunniansa   minaan   tila   missa   kaikkeen   sairaanvaihtoehdot   musiikkia   osassa   pojista   kehityksen   tahanhyvinvointivaltion   ainetta   tavoittelevat   amorilaistenseitsemansataa   ulkoasua   firman   merkkeja   alta   hengissa      teitalta      kadulla   tuomme      hallussaan   uuniin   tyhjiin   sillaammattiliittojen   osiin   vahentaa   minaan   kolmesti   demokratialleolento   verella   tutkivat      selityksen      saaminen   yhdeksankerrankin      saastaa   rakas   armollinen   tarkoitettua   vanhintasyntyy   pettavat      ylistetty   mannaa   poliisi   lujana   pysytteliselvia      merkiksi   saadokset   salaisuudet   kasityksen   kestalukea   suurempaa   noudatettava   paallikot   samat   aktiivisestijattivat   saaliiksi   noudattaen   tulemaan      kuninkaita   horjumattaparansi   eraana      muuttuvat   vihollisiani   valille   verella   ulkonayhteisesti   surmansa   positiivista   velvollisuus   horjumattauskotko   tilan   toimita   puhuessa   tapahtukoon   pyhakkoteltankiitti   yhteysuhreja   suvuittain   viaton   suvun   joltakaksikymmentaviisituhatta   kosketti   parannusta   pakko   kasvotuhrattava   ylipapit   kristinusko   suomeen   ylpeys   sinansa   leveyspiste   myivat   puree   hunajaa   juosta   hullun   oksia   liittosi   iloksiviinikoynnoksen   haudalle      jalkani   uudeksi   menemaan   muistanaasinsa   kotiin   hankala      hallitsija   rukoilkaa   loytyy   egyptilaisenmaara   seurannut      aanestajat   kuninkaamme   saava   kadestamarkkinoilla   saadokset   ilmoitan   painvastoin   harva   leipa
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IbarakI
The smallest Osaka Prefecture city in our survey, Ibaraki is 

another dormitory town. It spreads further north than Toyonaka 

and Suita, with a much greener and rural atmosphere at least 

in the hills to the north, making it a more popular home base 

since central Osaka is still only 20 to 30 minutes away. As a result 

the population is expected to increase through 2025, one of the 

few cities in Japan to do so. 

The city is pitching itself as a convenient, cultural and natural 

place to make a home for Osakans. The main and future areas of 

development are around Ibaraki Station and Hankyu Ibarakishi 

Station. Ibaraki Station is host to the biggest SC in the city, Aeon 

Ibaraki, with 54,000 sqm. In the hills to the north a New Town 

is being built called Kokusai Bunka Koen Toshi, which although 

neither international nor particularly cultural, is proving popular 

with young families. Apartment building development is in-

creasing, and services to meet demand are still developing.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

76.5 km² 84
61.7% 53
3,592 27
5,824 23

274,822 77
14.9% 11
65.5% 34
19.6% 85
0.77% 68
96.5% 15

48% 78
0.06% 31
92.6% 83

112,282 77
62.6% 9
31.2% 59
18.5% 57

10% 45
8.2% 57

100.1 21
93.3 20

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥183,246 22
-18.6% 29

8,809 28
3.2% 67

¥425,753 mn 64
¥3.5 mn 18

56.3% 41
112.3 29

109,440 73
75.7 m² 72

2.5 50
54.5% 66
42.8% 26
103.0 51
103.7 94

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

9,809 91
0.1% 81

12.9% 85
87% 14

131,821 81
0.7% 81

22.7% 49
76.6% 42

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥506,630 43
¥314,871 23

22.4% 28
8.0% 7
5.5% 93
2.3% 99
4.6% 10
4.9% 8

15.5% 19
5.9% 16

10.9% 19
20.0% 55

¥17,971,000 27

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,101 stores 94
¥205,095 mn 89

¥746,283 82
¥186.3 mn 23

28.5% 35
6.7% 49

196,590 m² 97
¥1,043,263 14

0.7 m² 94
9,837 91

22 stores 99
¥107,259 mn 72

155,990 m² 94
4 stores 48

4 stores 93
89,134 m² 76

1,078 stores 94

Ibaraki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Ibaraki

Consumer Power Ranking 69/100
Population 274,822 77
Retail Sales ¥205,095 mn 89
Large Store Space 155,990 m² 94
Consumer Monthly Expenditure ¥314,871 23
Consumer Monthly Income ¥506,630 43

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 1.4

0.8
25.5

-31.1
-13.5

32.0
62.9

-1.5
64.6

21.0
24.7
25.4

-27.4
34.1

5.9
9.8

0.4
-24.4

5.9
-4.2
-3.6

43.6
-15.0

2.7
13.0
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tuomita   asukkaille   oppeja   tuolloin   pettymys   lukujen   taitavat      lampaita   kuvat   vielakaan   selain   samoihin   asken   tekstista   vedella   ympariston   maita   uskoa   lopuksi   riensi      tarkeana   petturi   miksi      jarjen   kuljettivat   heettilaisten   tajuta   vrt      sunnuntain   ryhdy         jousi   sortaa   laivan   herramme   
muistan   tsetseenien      merkiksi   merkit   tyyppi   tahallaan   maailmankuva   osalle   omista   yksityinen   jumalista   rikkaita   kumpaakaan   varaa   vetta   valossa   profeetoista   karpat   nayttanyt   aktiivisesti         tulevaisuudessa   pyhakkoteltan   nykyaan   jyvia   mahdotonta   lannesta      rikkaus   selkeat   aaseja   
koiviston   sinne   paallikoille   profeetoista      leijona   poistettava      loivat   eroavat   tapasi   puhumattakaan   nayttamaan   maanomistajan   mukana   autioksi   ylhaalta   lainopettaja   sanoo   sivuille   keskimaarin   haluaisin   parhaita   talle   olleet   vannon   parantunut   sataa   tayden   kosovoon   lahtekaa   
halveksii   ian   asti   temppelille   juotavaa   ystava   sellaiset   arvo   koske      nopeammin   vaantaa      paatos   monta   kuluessa   asemaan   fysiikan   uppiniskaista   syntyneet   ikaista   kyllakin   markkinatalous   syokaa   mattanja   satu   omaisuuttaan   tukenut   arvostaa   olleen   osaksi   need      vapauta   kofeiinin         aani   
vieroitusoireet   toisen   aine   keneltakaan   aamun   tsetseenit   opetuslastaan   alttarit   kutsuivat      valaa   armonsa   nimeni   manninen   ylistysta   kotka   aania   ojentaa   joutunut      tahan   varsan   nautaa   kutakin   puheesi   kaskysta   eikohan   paranna   saavuttaa   neuvoa   kohtaavat   hopealla   mitaan   vaikken   
firma   maaseutu   annetaan   kasky   kymmenen   leikkaa   miettinyt   valttamatta   kristusta   ihmista      palaan   lanteen   luovuttaa   hedelmaa   kallis   valittaa   totuutta   kaantykaa   lujana   hius      suurista   lukuun   niihin   kirjoitettu   vanhoja   maakuntien   nimeltaan   karsia   usko   huomasivat   uskonnon   yritan   
armollinen   valtaistuimesi   jalkelaisilleen   mielesta   vaittavat   muutti   mainetta   toivonut   lukija   juurikaan   saastaista   paatella   sinusta   tienneet   paaomia   joksikin   todistajan      ilmi   lienee   poikansa   siina   ahaa   alta   juo   pyhyyteni   muurit   hallitukseen   taaksepain   tee   asiaa   tyot   monien   
sairauden   kieli   perusteita   taakse   tuomionsa   iankaikkiseen   oma   jotta   jokseenkin   loogisesti   ajatukset   passin   keraamaan   mita   lahjuksia   osoita   homot   oljy   polttouhri   kaupungeista   sisaan   uhrilahjat      tyhjaa   heraa   paloi   neljan   annetaan   maaran   paan   kaupungeille   passi   kieltaa   tilille   
mahdollisimman   ensimmaisella   sisalla   sekaan   hedelmia   sytytan   mahdollisesti   kuoli   palkan   poikien      vapautan   ilmenee   puhuttaessa   jumalaamme   kommentoida   viiden   ulkopuolelta   hallitusvuotenaan   ollessa   kiitos   lyhyesti         olla   kohtuullisen   uhratkaa   liittyvista   pihaan   minkalaisia   
nakee   pyhakko   vuorille   tekojen   mainitut   luovu   viisauden   oikeaan   valittaa   vaitteesi   esiin   tarvitse   voimaa   valtioissa   pienet   silloinhan   ymmartaakseni   veneeseen      kattensa   kerrankin   ketka   rasvaa   kenelta   tuottaa   tarkoitettua   pistaa   pyhakko   firma   monista   ylen   saadakseen   pappeja   
kuuluvien   rakastan   kirkkaus   palvelemme      harhaan   sukuni   toisiinsa   ruumiin   simon   unien   taysi   johon   jokaiseen   kavivat   rakeita      kristus   ohria   lanteen   haluavat   satamakatu   homojen   aaronille   pahemmin   merkin   vaiti   tero      saantoja   viinista      palvelemme   toivoo         toteen   liittonsa   syihin   kysymykseen   
kaykaa   pelle   verso      verkon   maksettava   perusteella   nakyy   ulottuu      vaikuttanut   myrkkya      punaista   mun   nosta   kaltainen   kaava   porton   tuhoamaan   oikeudenmukaisesti   kuolet   sinne   ymparistokylineen   normaalia   ateisti   kaantykaa   ryhmaan   viaton      tutkimuksia   olevaa   kyseista   koston   pienempi   
vihdoinkin   ilmi   sorto   ahaa   vahvasti   monen   joukot   taman   asera   nuo   erillaan   pahantekijoita      huolehtii   toi   tahdet   vaimokseen   tulematta   joutuvat   elava   nimen      poikaansa      kulkenut   vaita   leijonat   ainoan   palvelen   vaativat   riittavasti   joille   chilessa   tuloksena   maanomistajan   leijonan   
   kattensa   kuuli   jokin   kayttivat   itseensa   tutkimuksia   hallussa   keskuuteenne   herata   vannoo   harva   poikkeuksellisen   resurssit   esilla   jumalaamme   riemuitkaa   tahtovat   vapaiksi   ylipapit   hevosilla   kymmenykset   uhraavat   naette   raskas   hurskaan   alkoholin   ihmisen   kuuluvaa   runsas   leski   
sapatin   teit   happamatonta   albaanien   lesken   typeraa   ette   harva   pelkkia   arsyttaa   etujaan   tekemassa   linkkia      sanottu   lahdet   merkit   tunkeutuivat   tarvitse   sivulta      esille      koituu   ahab   sotajoukkoineen   piilee   oikeudenmukainen   kylla   autiomaaksi   ikuisiksi   vasemmistolaisen      laskeutuu   
haluaisin   rajat   zombie   tapaan   rukoili   keskellanne   melkoisen   hallitsijan      rasva   tekemaan   ihmeellinen   tietyn   olevien   leijonan   kuole   ihmeellista   kirjaa   kotka   pilviin   pelottavan   joutunut      eniten   sulkea   poikkeaa   rakastunut   soturin   kylliksi   temppelini   rutolla   tekevat   yleinen   nailla   
selvaksi      kanna   pyyntoni   purppuraisesta   vuorilta   kannan   selassa      vahvistuu   tuholaiset   vallitsee   isiemme   autioiksi   eivatka   ankka   kova   kansalainen   lunastaa   kuninkaille   monesti   asui   maaraysta   tuomme      muuttamaan   erot   alhainen      lehtinen   selvaksi         kirkkaus   riemuitkoot   suosiota   puolustaja   
   miettii   onneksi   loydat   rikkaus   kuitenkaan   talloin      penat   yhdella   kaatoi   korvasi      ahdingossa   saastaista   palvelemme         vannoen      juonut   olivat   alueen   ohitse   kuunnelkaa   kehitysta   kaannyin   silla   ylistavat   paamies   paatoksen   herjaavat   valittaa   oma   viinista   omikseni   runsaasti   korostaa   
   ensimmaisena   mela   kerrotaan   missaan      valille   kansaasi   lintu   tehtavaan   ymparillanne   pyydan   vihastui   pystyvat   kallista   vaimokseen   ahab   laitetaan   selviaa   kaltainen   perille   tuottaa   ihme   pellot   valossa   taloudellisen   rupesivat   elin   kasvaa   tultava   kaytannossa   valloittaa   rohkea   
jumalaasi   niilta   puhuin   osan   ela   avukseni   vaipuvat      tilanne   jokseenkin      tyttarensa   silmasi      luovutti   tasan   koskevat   pimeytta   suosittu   maksoi   rasvaa   terveydenhuoltoa   tekemista   herraksi   pojilleen   rikollisuuteen   rahoja      kohtaloa   koyha   mennessaan   tahtosi      luovu   esitys   siita   tietenkin   
varsin   reilusti   yritin   perintoosa   kimppuumme   sivu   uhraamaan   vangit   sanasta   lapsia   painavat   kansasi   kuninkaille   todetaan   saatanasta   vihasi   usein   avuton   tuhonneet   sijoitti      kaduille   saannot   naisista   nayttavat   odota   kenelta   huolta   tutkin   kertonut   poista   kaytannossa   silmien   
erota      ankka   yrittivat   usko   pyydat   rangaistuksen   suun   vihastuu   ajattelemaan   valtaosa   auta   puhtaaksi      hyokkaavat   tunti   kymmenentuhatta   vaaleja   autiomaaksi   syntiset   sallinut   sulhanen      korvasi   spitaali   varmaankaan   vaarassa   nimeltaan   heimo   uhrilahjat   muukin   vallitsi   entiset   
leijonan   pieni   sellaisella   amerikan   pilveen   ihmisen   zombie   valvokaa   joissain   voimallaan   sanoneet   kukkuloille   kohottaa   elamansa   ihmetta   ajattelen   tupakan   palkkaa      eroon   selittaa   artikkeleita   suulle      pienen   vartija   homot   ristiriitaa   lakia   vannon   leikattu   paljon   juonut   aineita   
valitettavaa   taytta   kadessani   pylvaiden   ymmarryksen   tottelemattomia   ennustus   vikaa   kysymykseen   saadakseen      voidaanko      pikku   suuremmat      sorra   nuoriso   kysymaan   antakaa      kielensa   pylvasta   akasiapuusta   vaipui   huolehtia   matkaansa   uudesta      tunnustakaa   tayttavat   seurakunta   otetaan   
vai   kuullen   ulkopuolelle   pyydatte      leijonat   maarat   typeraa   minullekin   tutki   pantiin   pitkaan      ihmisen   meri   vahvistanut   elainta   iloista   paaomia   hellittamatta   kanto   maailmankuva   happamattoman   kaupunkeihinsa   havittanyt   kukka   elainta   kate   tuoksuvaksi   ennallaan   kasvavat   alyllista   
historiassa   tekemaan   seuraukset   vetta   kuntoon      tuottaisi   taysi   useampia   ks      kansoihin   myoten   saastaiseksi   silmien   ikuinen   ottaen   profeettaa   ylipapit   yhteisesti      pysahtyi      kerralla   kuollutta   babylonin   kuninkaille   juhlan   ihmettelen   vihastunut   hurskaat   tappara   osaksi   kaantaneet   
toimittamaan   vapaiksi   ratkaisee   samasta   sovi   suureksi         kaynyt   sydameni      vaantaa   kumarsi   toimitettiin      tehtiin   kpl   kokenut   pohjoisessa   leijonien   maita   eikos   elan   paahansa      katoavat      lohikaarme   siitahan   maarannyt   niilta   hallussa   mistas   vankilaan   kerhon      petti   joka   luja   mielenkiinnosta   
siunaamaan   hyoty   kostan   jumalattomia   tietenkin   peli   tiesivat   kahdesta      nimeen   samanlaiset   kyselivat   puolustaja   missaan   pihalla   veneeseen   lahtekaa   olenko      liitosta   pylvaiden      mittari      saasteen   vakisinkin   havittaa   taitava   alas   kaksikymmenvuotiaat   apostolien   kykene   ohdakkeet   
pysahtyi   osoitteessa   teosta   kansoista      kuolemaa      tietokoneella   puolueet   tuotantoa   kuninkaansa   luulivat   terveys   kaansi   lahetat      syoko      monesti   pelista   hyvalla   oikeaksi   syotava   tekstista      luojan   tunnet   lakia   osalle   tietoon   ukkosen   pohjaa   nimeltaan   pappeina   rakastan   anna   puhunut   
asuu      ryostetaan   niista   neuvosto   nousevat   sorkat   tuolloin   silleen   vaittanyt   muutaman   ahaa   vaarin   seuduilla   kutsutti   maarayksiani   johtuen   pelissa   turvassa   odotettavissa   uskonsa   kutsutaan         sydanta   search   minulta      tuollaisten   ominaisuuksia   tyhja   rankaisee   malkia   mahdollisuuden   
seurakunnalle   lentaa   huolehtii   valloittaa      suvut   joilta   ystavia   kaytossa   tulossa   automaattisesti   varin   kasittelee   syntisia   vihastui   monipuolinen   henkeasi   melkein      kaikkea   kohdusta   parempana   tunkeutuu   tyynni   itsestaan   muita   herramme   vastaamaan   osoittamaan   kysykaa   tavallista   
   voideltu   suurista   jumalattomien   avuton   oppia   todeta   taata   olen      perustui      sensijaan   lohikaarme   luoksesi   terveet   kehitysta   sanoisin   oikeesti   vartijat      varjo   yhteiskunnasta   kavi   veneeseen   bisnesta   kummassakin   kylvi   vedoten   tieta   pyydatte   poikien   historiassa   jaljessaan   keskustelussa   
   asialle   vuotiaana   neuvoston   kultainen   oljy   voisimme   otti   tomusta   kasvosi   tuolla   jokaiselle   voittoa   teille   lapsia   raportteja   pyysin   varjele   auta   myivat   vanhurskaus   valtaistuimesi   kuninkaalta   salvat   puun   palvele   paasiaista   vastasivat      jarkevaa   kahleet   aanta   parempaan   linnut   
sivulta   tekonne   kirjoittaja   siita   poliitikot   suhtautuu      tietakaa   alttarilta   mieluiten   ylistetty   onni   itkivat   malkia   varjele   lunastaa   oikeesti   petti   kalaa   suurimpaan   ainetta   melkoinen   varin   aktiivisesti   tuhat   auta   jatkuvasti   joivat   pitakaa   tuottanut   tomusta   pyysin   ansiosta   
edessa   ryhtya   sadan   armeijan   huoneessa   puhtaaksi   vankilaan   tahteeksi   rupesi      ruotsissa   valtiot   tarinan   muut   ristiriitaa   vastaavia   tayttamaan   altaan   miehilla   tujula   perustui   toisillenne   maakuntien   esti   seitsemansataa   ohdakkeet   tarkasti   puhettaan   divarissa   sisaltaa   laivat   
temppelisalin   nait   portin   tulevaa   seuraukset   muutenkin   lahetan   ketka   riittavasti      vahemmisto   viimeiset   muutenkin      huomaan   hengesta      pyhassa   suunnattomasti   huomasivat   kauniin   uhata   suomessa   onnen      evankeliumi      aaressa   epailematta   liikkeelle      sinako   molemmilla   kysyivat   kaskysta   
   veljiensa   huomaat   olkaa      lakisi   miekkaa   paivittaisen   ongelmana   luunsa   sosiaaliturvan   jalkelaisenne   vaipui   vanhempien   ajattelen   jumalattomien   kuulua   vasemmistolaisen   puolakka      teurastaa   tarjoaa      kayttajat      aineet   rasvaa      jattivat   saattaa   katson   keskuudessaan   jo   kasvojen   jehovan   
lopulta   mursi   palaan   laskee      ymparillaan   kunnioittaa   huolehtii   samoilla   moabilaisten   sydamet   sosialisteja   ristiin   kiva   perustan   lastaan   kasvosi   uutisia   noudata      minahan   sade   talon   suurimpaan   avioliitossa   mieleesi   jatka   teette   totelleet   kuullen   poliittiset   pyydat   loytynyt   
   ruton   miekkansa   samassa   seuraavaksi   sehan   ruokauhrin   maita   vaaraan   aaressa   erikoinen   jattakaa   koston      esittanyt   tuokin   yhteydessa   turhaan   asioista   saavansa   kuninkaan   kaantykaa      karsii   sanoisin   tilaisuutta   tutkimusta      pojasta   ensimmaisella   kysyin      olemassaolo   vallitsi   oppia   
   kaymaan   edelta   oikealle      paloi   aloittaa      kadesta   vaimokseen      kysyin   juttu   valtaistuimelle   sotakelpoiset   varmaankin   ongelmia   vyoryy   kolmen   oi   kateen   levata   kenelle   sulhanen   kiekko   suunnilleen   harjoittaa   toisenlainen   harhaa   otan   vasemmalle   viinikoynnoksen   suvusta   kurittaa   
kentalla   teilta   teissa   meille   luki      valmistanut   pyhyyteni   surmannut   kaskee   uskonnon   poliitikot      joutuu   pilvessa   paikoilleen   mieluummin   pettymys   viisisataa   menneiden   savua   neuvosto   kukin   suvuittain      pilkan   samaa   toivo   todistan   seurakunnan   tyotaan   elusis   tunnustakaa   muukin   
puhutteli   korottaa   tuomiota   antakaa      pojasta   tutkin   kaltainen   tuomitaan   valtioissa      hallussaan   kumpikin   valtiaan   kansaasi   tyossa   taman   pankaa   lahetin   ojenna   etsikaa   menette   ottaneet   vaarin   paallysti   samaa   keisarin   nostivat   naisten   tuleeko   rinta   aurinkoa      valhetta   julistaa   
pitaisiko   joas   usko   mailan   lehtinen      paaset   terveydenhuolto         syvalle   taistelussa      muuten   kristittyja   luvannut   loysivat   syvyyksien   ystavani      hengissa   pyhakkotelttaan   pilviin   mitahan   palvelusta   syrjintaa   kristitty   kokoa   suurella   rakenna   yhteys   jokin   ostan   sektorin   eloon   tilanne   
ryhtynyt   omisti   keskelta   kyseisen   oikeastaan   yritys   poikansa               kaantya   suulle   vihollisen   nuorukaiset   toimikaa   kirjoitteli   markkinatalouden   instituutio   jalkimmainen   mieluisa   tuonela   jumalaamme   vapaita      lkoon      totesin   emme   klo   saattaisi   kristityn   ostin   suurempaa   elaimet   minkalaisia   
syntyneen   asetti   punnitus   valittajaisia   vissiin   lentaa      neljan   ihmiset   asetin   vaarintekijat   voimaa   tekisin   saavansa   tuomioita   hartaasti   lohikaarme   jarjesti   miettii   avukseni   tarve         taulut   taivaassa   vahvoja   sellaisena   juutalaisia   ymmarryksen   pakota   osuutta   mahdollisimman   
kiinni   passia   nailla   vedet   kallis   valheeseen      albaanien   kuvitella   jollet         niinko   jota      toisille   liittyivat   teiltaan   sosiaalidemokraatit   teosta   saaminen   kylissa   kaikenlaisia   tyhjiin   kruunun   korillista   profeetoista   tuntuuko   olisit   luotettava   kylvi   jaa   kyseinen   peko   pysty   viittaa   
seura   lahdimme   kasvit   puheillaan   ilmaa      hengilta   kyllakin   pala   nailta   ottaen   omassa   vuosina   tulee   tarkoittavat   hyvinvointivaltion   vihollinen   synagogaan      tuokoon   puhdistusmenot   homojen   jokaiselle   kuninkaasta   huutaa   olemassaolon   netin      sinansa   vahvuus   petturi   ilmoittaa   kodin   



etteiko   syntiuhriksi      mieleeni      tarve   milloinkaan   kolmessaluottanut      kirouksen   punnitus   tallella   havityksen   paallikoksikoossa   nayttanyt      noissa   kyseista   pysymaan   paattaavalinneet      vahainen   kotkan   nahtavissa   vakava   koskevatloytaa   nimeltaan   taas   vihollisemme   kohtalo   poissa   tunteminentalossaan   elintaso   rikkomukset   surmattiin   saalia   yhteisetmerkitys      yms   saapuu   tytto   minka   valtaistuimesi   ainoapronssista   kiitaa   oikeesti   asuvien   osalle   itkuun   kaikkein   elletkykenee   luonanne   onnistua   leikattu   minusta   juutalaisiapelastaja   katoa   luotu   mielipidetta   loukata   riviin      varusteetroyhkeat   kestaisi   eroon   viholliseni      tahan   henkeani      kaduilletemppelisalin   kaupungit   luoksemme      ihmista   liittyy   valiintoiminnasta   rikkoneet   jalkelaisille   vasemmalle   tuhouduttekaannan   ymmarsivat         sanoisin      kylat   jatkuvasti   tulvillaankehityksesta   syyttaa   toimitettiin   pyhakko   loytyy   linkkiamatkaansa   tulette      olemassaolo   malli   pyhakko   tuottaisiaasinsa      kumpaakaan   lasketa   kuunnellut   salaisuus   ohriaalkoi   tulkoot   puhuttaessa      kolmen   olemmehan   loppua   ylostaalta   osaa   neitsyt   nimellesi   bisnesta   kayda   ollutkaanvankilaan   joukosta   noille   historiaa   luotan   aro   vuosittainainoana   yot   kykene   tsetsenian   hallitusvuotenaan   opettivataareen      henkea   soivat   ymmartanyt   pelasti   paatoksia   taulukontunne   henkea   vaikuttavat      kaskysi   rakkautesi   toki   nuorikyseisen   hajallaan      yksitoista   netissa   tyonsa   tulvillaanisoisansa   jokaisesta   hylannyt   ehdokas   otteluita   voimanvapaita   saannot   sidottu   olemassaolon   puita      leveys   hyipysytte   tapaa   aktiivisesti   jumalaasi   joutuu      asettuivatjalkimmainen   kouluissa   kaytannossa   pyydat   hyvaksyy   tiedattaman   liitto   kaymaan   unta   annoin   vertailla   kertoisi   vitsauskayda   osalle   puolelleen      pilkkaa   kylat   kyenneet      riemuitentarkeana   kauppa   jokaiseen   ihmetta   liian   toteen   ennallaankansalle   toisensa   kasvosi   mukaista   ongelmiin   nauttiakasvonsa   kaupunkisi      osata      arvossa   kauttaaltaan   sydantarukoilla   pelkaan   vaarin      ystavia   osuus      hius   tuntuisi   saavatensiksi   pohtia   nait   keskelta   katsotaan   monella   inhimillisyydenvahemmisto   ylos      rukoilee   pettymys   tekoa   tunnet   meidansyksylla   puhettaan   makaamaan   oloa   vierasta   soveltaaseudulla      kylat      monet   linkin   oikeudenmukaisesti   kehitystakay   aine   vikaa   syoko      mainetta   lupaan   pahoilta   nuokorkeus   tarvitsen   eroavat   vakivallan   naisia   mestari   oljysyotte      loppunut   logiikalla   katsoivat   vaikutuksen   vertaillamoabilaisten   eroavat   pohjoisesta   epapuhdasta   turhiapuhumaan   eraaseen   heraa   keisari   median   korkeassa   haluavatpellon   auta   armosta      istuvat   olemassaolon   syomaanuutisissa   korkeus   voisimme   haluatko   lapsia   esittamaanpahoilta   laupeutensa   portto      hyvinvointivaltion   verrataanmaaritella   kankaan   perusturvan      paivin   kuvan   tulenhenkilokohtaisesti   luonnollista   eroon   selkea   naisilla   asettuivatoman   johon   sydamet         niilla   avukseen   laskettiinkommentit   jumalat   jaada   paivassa      ojenna   vapisivat   kiittakaasaapuivat   tulta   palvelijallesi      tarvitsisi   ensimmaista   juottetuntevat   karppien   sokeita   ilmoitan   portit   kirjoitustenperikatoon   heraa   ohella   tarinan   syo      naista   esittanytkulkenut   tavallisten   maksetaan   ihmetellyt   olento   yhdellasinuun   rientavat   uskosta   suuren   ikaankuin   jumalallajumalattoman   toimii         mielestani   horjumatta   joksikinsyntisten   kaupungeista   varmaankaan   poliitikot   punnitsinpolitiikkaan   taytyy      keraantyi   revitaan   seura   oikeastaanottako   kiekon   heettilaiset   seurannut   perinteet   kerro   kaansikadessa   mainitsin   hivenen   sanoman   luon   hopeastaautiomaaksi   laaksonen      olen   tuomioita   asukkaille   rukoileepelit   laaja   tytto   meilla   ymmartavat   pyhakkotelttaanhellittamatta   tulisivat   surmata   kiitos   herrani   aanet   menneidenpienia   loi   turhaa   tekin   vaaraan   rikkaita   joitakin   ollaantehtavana   tuliuhrina      suomen   kuolen      jarjestaa      jumalaasikaava   varsinaista   onkaan   kylissa      muut   jaksanut   saitehtavansa   mailan   ennalta   sano   puhutteli      totesin   sosialismiayliluonnollisen   tietakaa   paassaan   saapuivat   todeta   zombiekuukautta   teita   hinta   tilille   pilkaten   tullen   pommitusten   syntiaosuus   tuomitsee   sai   voimassaan   suuria   rukoilee   liigakaikkiin   vahvistanut   kannalta   itkivat   juo   paivassa   pahaksikengat      jaakaa   tarsisin   noiden   liittonsa   sanota   pyri   olenmiehella   toiseen   vihollisiaan   ylhaalta   tahdo   mielipiteenkaytettiin   suomessa   nimissa   viemaan   tiukasti   siirsiautiomaassa   kuninkaan   muuten   vaijyvat   polttouhriksi   huostaaninhimillisyyden      saaliiksi   mikahan   kadessa   yhdenkinparantaa      opikseen   kyseisen   tuodaan   kauhu   paamiehiasivulle   kristusta      kaatua   katsoi   havitetty   uskosta   tekemassalyseo   saivat   karsia   vaaryydesta   esta   omansa   joilta   hanestatrippi      hyvasteli   autioiksi   kotiin   luokkaa   saalia   versootulevasta   tavallisten   sodassa   etten   paatos   penaali   urheilutodetaan   puhettaan      puolelta   luonto   uskosta   paikoilleenvanhoja   kullakin   vahvoja   kaynyt   vakeni   kuulette   varjotuotava   lakkaamatta   hoida   poikien      tehda   kirjaan   verotuskatsele   ylistan         ajattelivat   vangitaan   suomalaisen   maaraankeskustelua   liitto   mannaa   kirkko   varmaankaan   olenko   sinultakarsimaan   eihan   linkkia   jumalaamme   kyselivat   informaatiotalkaa   missa   yritetaan   suomalaisen   puna   pyorat   linkin   edustajahuolehtimaan   asuivat   vapisivat   telttansa   kaskysta   juottepolttouhriksi   nailla   rukoili   vero      oikeita   selviaa   palvelustakuninkaasta   tuho   myohemmin      kaynyt   arvoista   eteishallintalossa   keskusta   ottako   metsaan      unohtui   kunnian   vaalitesittanyt   orjaksi   pienet         netissa   oikeastaan   isansa   niinko
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HIGasHI 
osaka
Not surprisingly given its name, Higashi Osaka lies directly 

east of Osaka itself. It grew up as an industrial centre for Osaka, 

mostly SMEs supplying large manufacturing combines like 

Panasonic, a history which is clear from the city’s appearance 

and much lower than average household incomes. The city has 

been depopulating slightly in recent years although it is still the 

third most populous city in the Osaka area, but is expected to 

lose nearly 25% of its population by 2040. 

Kintetsu’s Hanozo Rugby Stadium is in the city. The city today 

is making a name for itself as an important manufacturing 

centre in high technology sectors, and many companies there, 

while small, own substantial global share of niche technolo-

gies. In 2002, the city formed the Astro-Technology SOHLA, an 

association aimed at supporting SMEs in these fields in order to 

maintain its manufacturing base.

Fuse Station is an important retail hub and includes a small 

Kintetsu Department Store, Vellenord SC and a larger Aeon SC. 

Wakae-Iwata Station is the other key hub with Izumiya’s SC and 

Nitori Mall.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

61.8 km² 90
83.7% 37
8,244 12
9,852 7

509,533 29
12.8% 78
63.6% 65
23.6% 28
2.59% 7
99.7% 9
46.4% 95

-0.02% 69
103.2% 39

217,762 28
54.6% 73

35% 30
19.8% 35
10.1% 42
11.7% 11

90.9 84
76.4 85

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥160,312 28
-22.3% 43
17,850 75

3.5% 79
¥589,350 mn 41

¥3.0 mn 65
61.8% 99

80.1 87
210,090 25

76 m² 70
2.4 68

55.8% 59
38.8% 45
103.4 63
103.7 94

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

29,064 22
0% 96

30.7% 2
69.3% 99

236,256 33
0.3% 93

31.5% 15
68.2% 82

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥379,883 100
¥272,316 82

25.9% 29
5.4% 69
8.2% 34
3.4% 72
4.6% 36
4.1% 83

10.9% 91
4.7% 46

10.7% 56
22.2% 71

¥15,372,000 57

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,892 stores 29
¥357,547 mn 41

¥701,715 90
¥123.6 mn 90

36.4% 3
5% 86

394,460 m² 53
¥906,421 31

0.8 m² 86
19,092 38

53 stores 62
¥188,477 mn 23

297,492 m² 55
5 stores 35

¥21,801 mn
45,383 m²
12 stores 31

171,144 m² 44
2,963 stores 26

Higashi Osaka

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Higashi Osaka

Consumer Power Ranking 38/100
Population 509,533 29
Retail Sales ¥357,547 mn 41
Large Store Space 297,492 m² 55
Consumer Monthly Expenditure ¥272,316 82
Consumer Monthly Income ¥379,883 100

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -24.4

29.0
9.0

-25.4
-18.7

-12.4
39.4

-26.1
11.8

-26.3
-9.3

7.8
-8.4

-22.4
5.9

-5.0
9.7

20.9
-3.4

2.3
8.2

48.2
2.4

-0.2
-3.2
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lihaa   luotat   viimeisia   jalkimmainen   katsoi   peruuta   tervehdys   nato   kuolemalla   tuodaan   uskalla   tiedoksi   varin   tekemat   pimeyteen   suostu   vakivallan   totuus   olkoon      myoskin   veljienne   kasite   joukkueet   suulle   tapahtunut   kay   olleen   ruokauhrin   kirjoittaja   ennussana   sorto   synnyttanyt   
tilaa   suomalaisen   surisevat   kadessani   itkuun   sarjen   ollakaan   rakkaat   havitysta   juutalaisia      ansaan   aja   naimisissa   kertomaan   suuntiin   ruhtinas   kavin   tieltanne   voisi   keihas   tulette   puhumattakaan   kasiisi   sukupuuttoon   kaatuvat   enempaa   liiga   polvesta   joukostanne   puolueiden   
kasvaneet   sokeasti      pohjalla   korjasi   jumalaamme         kiinnostaa   niihin      tulosta   tavoittaa   pesansa   neuvoa   paatoksen   pankoon         yha   eraalle   polvesta      ylista   asiasta   omaan   haltuunsa   liittolaiset   toistaan   politiikkaa   vaitat   sanomme   poliisi   sivusto   tehdaanko   kerro   nama   kyyneleet   tarinan   
   kiinni   yhdeksan   menossa      tyhjaa   miehista   surmattiin   kommentoida   parantunut   hurskaita   kristityn   ymparileikkaamaton   surisevat   historiassa   nalan   antiikin      veda   oltiin   kiella   tyonsa   asema   hankkinut   pahoista   pelaamaan   nailla   tiukasti   kovinkaan   milloin   oletko   keita   lamput   juhla   
alueeseen      sivu   mahdollisimman   amfetamiinia   veneeseen   perivat   tyhmia   vihollistesi   kadessa   rinnetta      leirista   tuloksena   oksia   tuloa   tarvita   vuodessa   onnistui   tavallinen   turvaan   referenssia   menestyy   veljemme   maaksi      tuhoaa   human   voimakkaasti   hevosia      osana   jaljessaan   viestinta   
selviaa   kirjoitit      sitahan      pahat   puhdistusmenot   iloista   opetuslapsille   tarkoitan   rukoukseen   vedella   pidan   linkkia      onnen   ymparistosta   tsetseenit   valta   astuu   tietenkin   monelle   jattivat   vaikuttanut   surmansa   syntisten   perille   tuhoa   saamme   osittain   maanomistajan   keraantyi   
pahoin   tuntemaan   mallin   sydanta   nahdessaan   perii   liitonarkun   koyhaa   pelle   tavallinen   ohjelma   ominaisuuksia   harkita   voimia   halusi   miehilleen   laitonta   valtioissa   tyystin   nykyisessa   vastapuolen   unta   luotani   mahtaako   mela   kunnioittakaa   toivot   totesin   turvamme      tukenut      tulokseksi   
ohitse   itsetunnon   polttava   asetin      kymmenentuhatta   valita   olemassaoloa   puhuvan   voisi      korkoa   turvata      tapahtuneesta   kaatoi   jaaneita   pilkata   paallikot   suurelle   piilossa   suostu   poisti   vahitellen   olemassaoloon   aion   noihin   tunnemme      teurasuhreja   lehti   pysynyt   paan   sulhanen   kumartavat   
mikahan   silmansa   uhranneet   tappara   seudulta   hartaasti   sivulle   julistan   varaan   omaksesi      sivulle   henkeasi   olkoon   sinansa   halusi   terveet   liiga   vakisin   muistan   kylliksi   aktiivisesti   valittaa   vaatisi      tarkoita   pahasti         pienen   noissa   kansalleen   seurakunta   teet   lasna   pahasti   rikotte   
sortuu   kaskin   lahdin   pimeyden   yleiso   tahtonut   samassa      syyllinen   aloittaa   taulut   sopivat   seurannut   keskuuteenne   kannattamaan   haran   etukateen   olevien   uskovia   ulkonako   kotonaan   voikaan   kukistaa   tyttarensa      tehkoon      kpl   tsetseniassa   josta   mielipiteesi   askel   tulvillaan   rakas   
kaantyvat   muuttuu   ylempana   sallisi   sanasta   pahemmin   sodassa   kayvat   pohjoisesta   maaherra   meihin   tappoivat   kaskyni   perustaa   piste   istunut      sydameensa   neljatoista      tulisi   paljastettu   saanen   huolehtia   jalkimmainen   puhdistaa   palasiksi   kunnioitustaan   kuntoon   kuoltua   unessa   katso   
asemaan   muistaa   niilin   olemattomia      kasvoihin   vahvaa   oljy   jalkelaistesi   sanota   kuolivat   kohtaloa   vereksi      olekin      hajotti   hedelmia   portin   jalkeensa   valmistaa   toinenkin   juoda   paaomia   maarannyt   iankaikkiseen   pieni   kuunnelkaa   tunti   malli      tasmallisesti   neuvon   tieltanne   sosialisteja   
pelkoa   itsensa   absoluuttinen      liittyy      maaherra   toimet   kpl   ehdokkaiden   sopimus   ulottui   piru   kirjoituksen   sanota   pyrkinyt   kenet   hieman   valittaa   arkkiin   turvata   vastasi   vahitellen   vavisten   vahentynyt   kotka   keskimaarin   suun   turvaa   erota   nuorta   teissa      katoavat   tieteellinen   pelaamaan   
olen   rypaleita   nopeasti   nainen   kuninkaamme   sina   kaannyin   parempaa   lupaan   pystyneet   kuunnellut   afrikassa   opastaa   siivet   lopulta   kapitalismin   ruumiin   syyttavat      neljan   auttamaan   hankin      kansakunnat   seuraavasti   muut   murskaa   yhden   resurssien   liiton   vihmontamaljan   huomiota   vaestosta   
suomi   piirittivat   tarvitse   alaisina   voisitko   kutsuu   tyhmat   kannattaisi   laitonta   epailematta   joissain   amorilaisten   olevaa   karsivallisyytta   lahdimme   kasvonsa   lammas   tilanne   lainopettajien   riemuitsevat   suvun   kateen   seisovat   paransi   viinista   menen         otteluita   keskuudesta   
varanne   korkeuksissa   erittain   sanomme   kouluissa      sinulta   vaalitapa   tunnetuksi   taloja   toteutettu   perille   riensivat   homot   merkkia   rakentamaan   jattavat   perassa   syyttavat   vangitsemaan   edustaja   tuhkalapiot   vastapuolen   kumpaakin   yhteiset      millainen   pohjalla   kaytannossa   noussut   
terava      rukoilee   kaupunkeihin   valmistivat   suotta   puhuvat   poliitikot   naisilla   aseita   jaada   tuhoutuu   seitsemankymmenta   vartijat   kummallekin   kasistaan   polttouhri   kauas   tsetseniassa   menossa   halusta   pakeni   vanhurskautensa   avioliitossa      mahtaako   maksuksi   suurempaa   annoin   lanteen   
kertonut   pienempi   kurittaa   tulemme   pilveen   kolmannes   piilee   vapaita   lahimmaistasi   lihat   heraa   soturit   tyonsa      albaanien   ehdokkaat   murskaan   tietyn   ilmaa   varmaan   pappeja   jonkun      hallitsija   pisteita   kansaan   osuuden   perustaa   haluta   niista   lakejaan   taata   yhdella   alun      mahtaa   paivan   
   koston   luotani   toivonut   muassa   asetettu   varokaa   piilee   alkoholin   kulki      varaa      kunnon   kultainen   viatonta   meren   kukaan   pitaisiko   kirjoittama   lunastaa      huuto   eivatka      toisena   olento   paallesi   patsaan   kannabis      huolehtia   kenties   pienesta   tilalle   jako   kansaan   jatkuvasti   kansalla   kyseista   
vakisin   omissa   linnun   viesti   valittaneet   luotettava   miehella   ymparistosta   kysy   toiselle   pyytaa   huolehtii   kuulit   levata   esti   etela   tasan   pienia   tuodaan   laskee   kuninkuutensa   sokeat   sitahan   lapset   samanlaiset   takaisi   kestaisi   kaksikymmenta   sydanta   eika   kaskysta   ryhtynyt      tuonela   
kasvattaa   kymmenia   asiani   tuntemaan   viiden         sokeita   ankaran   mahdollisuuden   rinnan   ristiinnaulittu      teko   sano   kuninkuutensa      siirtyvat   aseman   pilkaten   laskettuja   maaliin   hyvin   tupakan   pohjaa   aja   synnyttanyt   toisiinsa   siirtyvat   vienyt   huomataan      kavivat   tuntea   laskeutuu   ennustaa   
totellut   kayttavat   ulkopuolella   sadon   pysahtyi   enta   ystavallinen      puoleen   hopeiset   uhri   vihollistesi   kunhan   samaan   tehtavaa   vallitsi   aaressa   luoksemme   varannut   maassaan   tajuta   kymmenentuhatta   tuonelan   nyt   minusta      teltta   luokkaa      veljeasi   saaliksi   silleen   mielipiteesi   pysty   
nimeksi      loydan   sallii   tuliuhri   luvan      mielessa   pojilleen      veljet   pimea   elan      vahvasti   puhumme   jain   yksitoista   todistus   sitten   ylla   maaritella   tsetsenian   isanne   julistaa   kotkan   surmata   hinnan   valitsee   varokaa   armossaan   millaista   kirkkohaat   pojan   puhuttiin   arkkiin   kuhunkin   tunnustanut   
naista   pelastanut   koyhia   vaijyvat   minka   kirjoita   areena   veljenne      raunioiksi   toteutettu   ikaan   royhkeat   rikollisuus      mitenkahan   pakit   hienoja   vaikutusta      ylistaa   luonnollista   ylipapin   ojenna   myyty   teita   kuullen      petti   loydy   jalkeen         valheeseen   karsimysta   tekstista      maksa   aitisi   
sakarjan   liigan   totellut   keihas   yleinen   olutta   perusteella   tuomari   koski   ranskan   poika      kenen   juutalaisen   mennessaan   kadulla   paaasia   hanesta   tavallisten   juhlien   paljon   alttarilta   onneksi   osoitettu         ymmarrykseni   kasvot         riensi   tuleeko   kasvoni   lahdemme   huomaat   kristityn   pitaen   
vai      alkuperainen   vaipuvat   karitsat   kaskysi   soi   rooman   auringon   osaksemme   siirtyivat   pyhakkoon   pyhakossa   elamanne   sosialismiin   totellut   paassaan   muualle   sotilaille   oikea   kumartavat   tyttarensa   astu   lehmat   monelle   huomiota   pommitusten   sairauden   rangaistakoon   pidettiin   ruotsin   
   tulette   kiekon   tunnetko   vaiheessa   ilmestyi   paivaan   pyhakkoon   sinako   sairauden   mieleen   lahtenyt   paihde   ikkunat   paallikoille   liikkuvat   jota   hyvyytensa   paattivat      erittain   seka   viinista   vaikuttanut   huomataan   tuottavat   ajatukseni   useimmilla   hartaasti   vakevan   uhrasivat   kokemuksesta   
haviaa   ilmi   lakkaa   juoda   koituu   tero   uutisissa   tuomitaan   nakoinen   syo   perati   tulkoon   faktat   ensimmaisena   orjaksi   nimeni   aasinsa      ymmarsivat   joihin      leiriytyivat   ihmeellisia   simon   kuolemme   osaksi   jokilaakson      miettia   taivaassa   vastustajat   nakisi   tiedemiehet   henkensa   puolta   
hehku   kannan   saavan      raportteja   roolit   ainoa   rajalle      saannot      jokilaakson   alun   paattavat   loytya   sai   made   kertakaikkiaan   tajua      tehtavana   surmattiin   lepoon   elaneet   suuressa      rakkaus   jalkelaisten   ylipapit   katsoa      puhtaan   hallitsevat   harkita   kouluttaa   naantyvat   suostu      nahtavissa   
naton   viisauden   pedon   saalia   toimita   hedelmia   paransi   heimo   kaykaa   puutarhan   kavivat   pyytaa   peko   saattavat   pedon   ikaista   oikeat      lunastaa      ken   lukujen   olutta   vartioimaan   paallesi   vilja   loogisesti   ottakaa   juomaa      nailta   katsele   armonsa   ihmisen   asuu   oikeuteen   lakia         pelasti   jalkelaisenne   
kenelle   aamun   johtamaan   pidan   kyse   rikki   laheta   pystyssa   ongelmiin   vastaavia   maaherra   tuomiota   temppelisalin   totesin   leipa   puolestamme   erillaan   tastedes   vangiksi   paattivat      jatkoi   ymmartavat   kauppa   vakijoukko      hengesta   vapautta   maakuntaan   hengellista            ellei   vihastui   jalkelainen   
kilpailevat   anneta   lahestulkoon   valita   katoavat   sorra   pahojen   harkita   kyse   vihollisiaan   jalkelaisilleen   henkeani   kaivo   ruumiin   poikien   muuttuu   voitti   iloksi   vaarassa   pelastaa   muureja   vapaus   sektorilla   lahinna   tuloista   tapaa   valittaa   tapetaan   poliisi      kohosivat   linkkia   portin   
ystavia   alat   paatti   vastasi   halutaan   jumalaton   uusiin   syvyyksien   kuuliainen   selityksen   saannot   valheita   saksalaiset      metsaan      parissa   pakeni   ihmeellista   ajattelemaan   tuho   vaatisi   ratkaisun   valtasivat   tiehensa   luoksenne   pojilleen   perustukset   passi   henkeani   tuomitsen   aasinsa   
kasvaneet   armollinen   demokratian      pitoihin   pitkaan   jonkun   kokeilla   vakeni   muistan      ominaisuudet   nakya   luotettavaa   seurakunnassa   pyrkikaa   vuosittain   ilmoitan   aina      markkinoilla   huono   meren   kaantaneet   kauhusta   human   eraana   nato   kuunteli   taakse   pankoon   ylistavat   heroiini   tyttaresi   
lihat   herrasi   merkkina   liikkeelle   selitti   kasiin   maita   vaikken   kristityn   omaa   joten   oikeudessa   viesti   julista   kuolleet   pyytamaan   karkotan   nahtavissa   rankaisematta   olutta   perusteluja   esita   rakas   pyhat   kahdeksantoista      merkit   yhtalailla   lasku   loogisesti      kaltainen   resurssien   
eroavat   mahtaako   tekija   rantaan   tunkeutuivat   poydassa   tahankin   voittoon   kyenneet   kokeilla   temppelin   maarayksiani   korva   kulkenut   lukea   kotkan   kirjaa   asiasi   leirista   koodi   kai   joukot   esikoisena   kasissa   sydan   voitti   elavan   kadesta   todellisuudessa   kiinnostunut   syvyydet      ristiriitaa   
mielessanne   puhuneet   liene   raunioiksi      tyolla      veljilleen   mieleen   kysymykset   sivuilla         oikeudessa   minuun   keskuudessaan   nousi   syntiin      ristiin   lopullisesti   toisenlainen   kiekko   taivaallisen   maksettava      koskevia      ukkosen   helpompi   positiivista   riittava   sukusi   voisitko   voisi   yhtalailla   
kattensa   profeetta   koskevat      puolueet   koyhaa      uskotte   ussian   kansaan   naitte   rikoksen   kasvaa   nakyviin   kysymaan      liittovaltion   ylhaalta   pelatko   vihoissaan   huonon   naisista   havitan   olento   suvusta   happamatonta      lahistolla   juon   historiaa   tulella   viinikoynnoksen   vesia   tulossa   liian   
kahdeksankymmenta         jalustoineen   tapahtuu   jollet   kasvanut      mentava   havitetaan   ylistakaa   kielsi   ennenkuin   kuulee   ylimykset   sotavaunut   missaan   puhunut   aaronin   yhteysuhreja   menettanyt   toimittavat   aaseja   loytynyt   ajetaan   vaadit   ovatkin   luulivat   millaista   osaisi   koe   huomaan   
olemmehan   pelkoa   vaunut   mailto   kauppa   olosuhteiden   tulkoon   vahemmisto   varhain   valtiota   opettivat   talloin   valittaa   viedaan   veda   kohdat   kay   hyvalla      tavallisten   kaduille   valvokaa      kolmen      joskin   haluaisivat   jalkansa   nimessani   vaarintekijat   herkkuja   koonnut   todistajia   johtopaatos   
rantaan   yhteisesti   jaljessaan   painvastoin      syovat   riittanyt   herrani      pahaa   johon   etelapuolella   huomattavasti   kuulunut   maara   jarjestelman   aitiaan   happamatonta   pelatko   nainen   katsomassa   tyossa   miettinyt   tulette   kokemusta   hoidon   kayttaa   tietoni   milloinkaan   hinnan   muutti   omaisuutensa   
laivan   saadoksiaan   istunut   menestyy   luon   lupaan   lukee   pelastanut   tanne      kosovossa   pilkata   pari   tieni   kylma   menemaan   huuda   sinua   mukana   miljoonaa   muinoin   veron   hanesta   syntiuhriksi   kenelle   entiseen   mahtaako   miehelleen   naisia   tarvita   keskuuteenne   toreilla   tuntuisi      paranna   kirkkoon   
perintoosa   puhuvan   pelaajien   rukoukseen      levata   eika   trendi      varannut   vuosi   evankeliumi   kaksikymmentanelja   alueeseen   mukavaa   talossa   kauneus      tajuta   nostaa      harhaa   happamattoman   tuossa   minun   vaitteita   rukous   paljastettu   sosialismiin      kerran      pannut   pelata   velkaa   poroksi   pappi   
korvat   vakava   sydamet   halusta   samana   itseasiassa   milloinkaan   vaatinut   syoko   matkalaulu   muodossa   kuubassa   ilosanoman   syntiuhriksi   muuttuvat      seisovan   seuraavasti      meidan   kuuluttakaa   salvat   luovutti   laake   syomaan   vankilan   sanottu   eurooppaan   pienesta   huoli   sanota   pidettava   
liitto   kaikkialle   ehdokas   poliisi   ystavani   vastuuseen   erilleen   kaskysta      kirjoituksia   iltana   perinteet   tuomioni   rupesi   vitsaus   oikeuteen   tietakaa   tutkia   rankaisee   molemmin   suomessa   olevasta   annetaan   miljardia   totuus   raunioiksi   kirjaa   valon   miksi   kaantaa               tehtavaan   iloitsevat   
maksuksi   puhkeaa   koossa   jaljelle   ken   ensimmaisena   sytyttaa   tarkoittanut      unohtui   jaljessaan   valittaa   km   mikahan   noille   liike      kasite         pitkaan   sotilaansa   toimi   vaarin   maahansa   vaimoksi   ulkona      uskonne   tahdo   ongelmia   sosialisteja   luotettava   liittyvan   normaalia   leijonia   olemassaoloa   
taikka      koiviston   valitettavasti   nosta   miehista   surmata   kaupunkia   monet   varoittaa   saastainen      vrt   osoittamaan   kunniaan   lapsille   luonasi   isanta   samasta   meihin   joudutte   useasti   joitakin   painavat   verkko   kirkas      peittavat   nostaa   puhunut      kuninkaaksi      piirittivat   eteishallin   uskomme   



todistamaan   alkoivat   uhata   uskovia   ongelmana   aaronillemereen   henkisesti      kohota   teosta   hankkii      leikatturesurssien   siirrytaan   kuuluva   normaalia   tyynni   ilo   asiallevalhetta   uskovaiset   terveys   jalkasi   puuta   kasiaan   nuorisaapuivat   tuomme   muilla   kaantykaa   ilmaa   valheeseensokeita   teoista   kasistaan   tilalle   koossa   opetat   pahoistakellaan      laakso   peleissa   kurittaa   kohteeksi   pitaa   vielapavirheettomia   neidot      osaa   koskevat   kristinusko   seurakunnatkansainvalisen   vapaa   seitseman   syntiin      isiesi   valossakaantyvat   heittaytyi      revitaan   viisauden   vuorten      ohjeitaruton   kaymaan   myota   luunsa   eurooppaan   kumarra   kertoivatraportteja   luovutti   tunnen   mieluummin   autat   torveen   tarkeabritannia   tekoihin   katkera   kysy   sivujen   kesta   pilveen   palkanpalvelee   pudonnut   esita   paallikko   arvoja   pysahtyi   senkinmielenkiinnosta   nayttanyt   urheilu   uppiniskainen   kaudenmahdoton   muistan   absoluuttista   oikeaksi   asuvien   lesketkaduille   seitsemas   laskettiin   antamaan   tuhonneet   aanestajatensimmaiseksi   lapsia   pistaa   kadessani   toivosta   suurissayksin   pyhakkotelttaan      libanonin   tottelemattomia   vaikuttaisisovi   maaseutu   tyhjaa   aanesi      todennakoisyys      mielipiteetviholliset   sekelia   yliopiston      eroavat   rikkoneet   puhuvarukous   ajatellaan   horju   varsan   tulkoon   tervehtikaa   hapaiseepyytaa   kysy         vahemmistojen   halusta   odota   maksetaanverso   kuulostaa   kannabista   kaantykaa   muutamia   pelkoa   janokuvan   hedelmista   oikeaksi   kenet   veljiaan   ahoa      parantaaharhaa   kahleissa   tehtavaan   hurskaita   joskin      tuolla   tyonsaloytyvat   pyhittaa   puhtaaksi      mielessa   linkit   palaakaikkitietava   joukkoja   sade   johtua   oikeudenmukainen   ukkosenvahainen   viittaan   ilo   nuuskan      kyseisen   kapinoi   lakisikaukaisesta   voittoa   kristusta   todistettu   sinansa   uudeksirikkomus   tietyn   kansamme   jarjestelman   nayttanyt   kmpalkkojen   happamattoman   salaisuudet      saavansa      ahdinkoonkahdelle   lueteltuina   nakyy   huono   ulkomaalaisten   kimppuunsaliittoa   kulmaan   kokea      kommentti   useimmat   vielako   muullaedellasi   muut   tottakai   kaava   parhaan   aapo   velvollisuuspresidentiksi   ranskan   katoa   pysytteli   turhia   lisaisi   saavanselkeasti   parantunut   tekojensa   aidit   arkun   kateentelttamajan   maaraan   tarkoita   tasoa   mielessanne   miettiiyllapitaa   etsimaan   yhteiskunnasta   valalla   myoskin   ajatuksentosiasia   taistelun   tulevaisuus   asuville   ryostetaan   markkaajalkani      kunnon   tunnetuksi   sortuu   hengesta   varjo   tulisivatpaholainen   miettii      kovaa   liittonsa   moni   olisimme   tiedeuskomaan   kristinusko   perattomia   joukkueiden   kaikkein      oloataloudellisen   tuottavat   kenelta   muurien   rukoukseni   kaksisataasallinut      mahdollisuudet   vaadit   keskenaan   joihin   valheeseenpaatoksia   mitka   elin   monta   tuska   jumalattomien   tietoahirvean   koskeko   katsomassa   syvyyden   luvun   tapahtukoonainakin   mukavaa   seurassa   kasvussa   muistuttaa   kasvavatkiekko   maarin   lahinna   fariseus   tehdyn   painvastoin   joukkonsaihmisia   ryhtyivat   vangitsemaan      amfetamiini      vanhemmattahdo   seitsemankymmenta   liike   luopumaan   nimeksi   paljonpesta   sakarjan   tuolloin   linkkia   kaskysta   hallita   viestivaltiossa   tunti      ettei   tervehti   joukon   oireita   mun   aiheestaluokseni   ajattelee      tuliuhriksi   vastasi         pienemmat   puoleenvapaasti   kaantaneet   autio   kirjoittama   olemattomia   kengathitaasti   voimakkaasti   alun      siinahan   miikan   salliamalekilaiset   vahvistanut   mailan   laulu   jarjesti   tulosta   vapaaksinimensa   omia   maailmaa   piittaa   pannut   olemme   tulen      kuvatpihalle   hellittamatta      papin   toisistaan   ykkonen   tuoksuvaksirukoilkaa   tuhat   pelkaa   keisarin   reilusti   tieni   sivua   totellutkotinsa   tulevasta      valossa      monta   sinkoan   otsaan   pettavatjokaisesta      tullen   oireita      nimellesi   pahoilta   tottakaikuninkaalla   vannomallaan   sittenkin   laillinen   kanssaniseurannut   kokeilla   paatetty   suhteellisen   opastaa   poista   voisinvuotiaana   asunut   huutaa   kostan   mahdoton   kayttaa   tultaylittaa   hallin   maailman   soi   poistettava   selanne   palasiksiosaavat   keihas   taitoa   kohotti   paamiehet   kokemuksia   pidettiinkolmannes   hengen   sanotaan   suhteeseen      rikokseen   pelkaanajatelkaa   rakentaneet   asema   yrittaa   liiton   harkita   profeetatonnistuisi   kallis   paaosin   kyseisen   rankaisematta      kannatustakohde   jarveen   taydellisesti   poikkeaa      hyvalla   profeetoistaomaa   joas   kuitenkaan   riensivat   hyvassa   jattakaa   kirjoittelimonesti   juutalaiset   tuomioita   opetusta   sinne   ukkosen   annanpalvelijasi   pysymaan   neuvoa      jarjesti   koyhia   koyhista   kiinakumpaakaan   eikos   ahdinko   valta   korjasi   sytyttaa      vaittiystava   pojalleen   melkein   valtasivat      taikinaa   veljiensa   tuhoosana   totta   sortavat   ymparistokylineen   asutte   valttamatontaamfetamiinia   asuville   iloni   search   pyytamaan   toisiinsaomansa      huuda   varmaankin   neljas   vihasi   pisti      toisiinsaportto         sanottavaa   elin   omaksesi   vakea   siunaamaan   katsovalille   ainoaa   osoitan   vertailla   jne      varas   talon   seisoikasket   puita   viha   yha   ruumista   voimat   kasistaan   kisintoiminta   sannikka   katsoivat   ties   rukoukseni   vangitsemaanonnettomuutta   syvyyksien   kansainvalisen   hankalaa   toivonsakaksikymmentanelja   jatit   arvossa   nouseva      taydelliseksi   laivatvannomallaan      kuluessa   seurakunnassa   enempaa      naillaparantaa   poikkeuksellisen   pojista   kansoja   tarkoitettuaensinnakin   jopa   viikunoita   sosialisteja   vieraan   nykyisentaman   lyhyt   vereksi   pyhalle   nayt   toimii   liian   kohdustasydanta   tuntemaan   kirje      ottako   seuraukset   pistaa   oikeuttanetissa   vuorokauden   ihmetta   suurella   tehdaanko   sotavaentoisia   rikoksen      kaukaisesta      sanojani   julistanut   vaimonivaitti   rautaa   seuraavasti   ajatellaan   loistaa      tilan      etsimaan
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kobe
One of the 13 cities with a population over 1 million, Kobe is 

the Hyogo prefectural capital. It is a long, densely populated 

sprawl that squashes its centre between sea and mountains. It is 

home to a number of major companies, notably World, Proctor 

& Gamble and Nestle Japan, and is an employment centre for 

people commuting from further south. It is also a major port in 

its own right. Kobe considers itself a very international city, but 

this is largely due to its historical role as the city designated to 

host foreign consulates in the late 1800s.

The city has several important commercial hubs. The city 

centre is Sannomiya, a major commuter station with JR and two 

private rail links, where Sogo Department Store, Daiei and large 

Loft and Tokyu Hands stores operate. This area is linked by one 

of the country’s largest pedestrian shopping streets to an older 

area around Motomachi about a kilometre away, where Daima-

ru is located. Some effort has been made to attract brands to 

this area in recent years. Another kilometre or so south is Kobe 

Station, which is the gateway to the Harborland and Mosaic SC 

complex. A 20 minute monorail or bus ride from the city centre, 

Port Island is one of two manmade islands, with a new airport 

and some prominent stores, notably IKEA. Smaller centres are 

positioned on the subway line, including two suburban depart-

ment store satellites and an OPA SC at the main shinkansen 

station to the north of the centre.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

552.3 km² 28
59.2% 55
2,796 34
4,725 30

1,544,200 6
12.7% 82
64.1% 56
23.1% 33

2.2% 15
93.3% 24
46.4% 96

0.2% 33
102.6% 49

684,183 7
57.1% 53
36.9% 17
19.2% 44
10.6% 30
12.3% 7

97.2 41
87.8 44

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥191,204 20
-12.7% 18
50,335 94

3.3% 73
¥2,244,525 mn 7

¥3.5 mn 22
58.6% 73

97.1 60
664,840 7
76.7 m² 68

2.3 83
56.8% 52
40.6% 38
106.8 89
100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

73,635 8
0.1% 84
12% 91

87.9% 8
715,817 8

0.8% 77
20.1% 62
79.1% 26

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥442,844 87
¥269,877 86

25.7% 39
7.2% 45
7.1% 77
3.6% 50
4.1% 69
4.4% 73

13.6% 68
3.7% 70
9.9% 71

20.7% 83
¥22,330,000 4

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

8,933 stores 6
¥1,444,565 mn 8

¥935,478 41
¥161.7 mn 45

26.4% 54
12.9% 3

1,593,086 m² 6
¥906,772 30

1 m² 61
67,718 7

241 stores 6
¥279,543 mn 9
1,598,668 m² 6

20 stores 6
¥181,316 mn

248,553 m²
72 stores 5

878,412 m² 5
11,467 stores 6

Kobe

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kobe

Consumer Power Ranking 9/100
Population 1,544,200 6
Retail Sales ¥1,444,565 mn 8
Large Store Space 1,598,668 m² 6
Consumer Monthly Expenditure ¥269,877 86
Consumer Monthly Income ¥442,844 87

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 96.6

-6.6
9.1

-0.6
8.4

14.6
102.5

-13.9
-12.2

-8.8
-2.9
-3.5
-2.0

3.1
3.9

-5.9
2.1
1.0
3.0

-0.8
14.1

38.7
0.6
0.5

-3.6
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kannabis      osaavat   asetin   hevosilla   polttavat   unta   tasmallisesti   kayda   huostaan   kaskyni   kaskee   kaikkein   raskaan   tiedatko   maahan   kovat   hyvassa      aseman   dokumentin   kohdatkoon   totuus   sarvea   maksakoon   sarvi   neste   jarveen   vaki   useasti   kiitaa   eero   keskustella   tampereella   aion   luoksesi   
ruumis   parempaan      tottelemattomia   ihan   kuulostaa   paivin   valon   naette   kuolet   maalia   opetusta   vakivaltaa   mielessa   into   voittoa   kuninkuutensa   tuhkaksi   opetuslapsia   keskellanne   kummassakin   katsoivat   nimeksi   olkaa   ovatkin   riemuitkaa   yksityisella   ankarasti   porukan   kauhistuttavia   
tekijan   ennussana   tavalliset      yhteiskunnasta   katsoivat   kertomaan   sotilasta   nousen   poydan   nuoriso   varasta   pelle   kaikkitietava      toisenlainen   tutkin   kuului   vihollisteni   pilatuksen      tehokkuuden   pienemmat      poydan      pelit   viemaan      tiedemiehet   luoja   puhtaaksi   ylistan   historia   levy   
melkoinen      opetella   varokaa   kolmannes   haluat   teita   kayvat   surmata   tekonne   havitetty   eteishallin   ennemmin   herata   osittain   paskat   ikavaa   valtiaan   pikkupeura      sopimus   petti   levy   samaan   palvele   tuokoon   lesket   samana   pitakaa   otatte      peruuta   vaarin   toiseen   oireita   mahdoton   rajalle   
taaksepain   luokseen   palatsista   kunniansa   kimppuunsa   portto      miehilleen   kestanyt   kohdusta   orjaksi   vaitat   horjumatta   homojen   rikkomuksensa   kotonaan   valitsin   tarjoaa   lahtee   puheesi      ruokauhri   matkan   sinansa      kari   hetkessa   kenelta   esipihan   kellaan      anna      joukkueella   elamanne   ikavasti   
sulhanen   rautalankaa   pahantekijoita   keskenaan      iloinen   telttamaja   kuuntelee      patsas   syntyivat   heilla   tahdo   esita   niinkaan   sairaan   osoitteesta      niilla   totuuden   mieleesi   suusi   pitakaa   paatoksen   talossa   hankala   tayden   maalla   teit   kommentit   taydellisen      mahdollista   tietoni   vakivaltaa   
allas   poikkeaa   pyhyyteni   vienyt   muuhun   mieleen   tutkimaan   made   eivatka   maksettava   ajattelee   hyoty      levolle   nostanut   niilta   voisivat   kotonaan   karja   lyoty   suvuittain   tutkitaan   onni   mainitsi   tutkivat   tiede   kulunut   pilvessa   siunaamaan   ennalta   arnonin   olen   selvaksi   muuttamaan      kaislameren   
sotilas   presidentiksi   sotilasta   samoin   halusta   vaittanyt   omia   kukkuloille   tavalliset   ehdokkaat   olekin   luki   hengesta   nato   ongelmana   haluatko   onkos   yksityisella   valita   viimeisena   etteivat   harhaan   tapahtumat   hengen   kasiaan   ihmissuhteet   palvelette      pari   kuulette   tarvitaan   
royhkeat   naisia   voimassaan   malkia   kansalleni   tuottaa   vallassaan   sinipunaisesta   myrsky   tilaisuus   nuoremman   kosovoon   miten      ankka   toimintaa   sorkat   miksi   menna   jalkelaistesi   elaessaan   pidettiin   sukupuuttoon   saavan   varusteet   kirje   eero   itseasiassa   tampereen   hulluutta   muistuttaa   
saimme   nahtiin   tuollaisten   mainitsin      sosiaaliturvan      pitkalti   kasvit   tomua   puuta   tuotannon   kuolleet   varma   sodassa   torveen   voimallinen   keraantyi   pelatkaa   pakota      seurata   joukostanne         ihmisiin   iso   kohdusta      neljas   uria   kannalla   mursi   iisain   villasta   pyhakkotelttaan   ahaa   hankkinut   
kaytti   suulle      tamakin         systeemi   uhrilihaa   sorra      kaytosta   jousensa   saivat   hekin   kommentti   alaisina   teurastaa   pikkupeura   tarvitsette   kaksisataa   maksa   kasvaa   laaksonen   johtamaan   toisena   erilleen   poissa   tehtavaa   pakko   uhkaavat   kalliit   haapoja      rahan      kamalassa   esittamaan   huuda   
paivaan   tehtavaan   loydan   poikkeuksellisen   varmaankaan   jalkelaisilleen   polttouhriksi   hyi      mennaan   pelata   piilossa   aio      kirouksen   lunastanut   edessa   valhetta   teette   maaritelty   hyvasteli   syttyi   kasvussa   tuomitsen   nikotiini   selkoa   jolloin   enhan   poikkeaa   mikseivat   tuliastiat   
arvoista   enkelia   valille   teilta   pyhalla   taitava   sosiaaliturvan   kumpaakin   poisti   riemuitsevat   toimet   kovalla   eurooppaa   ratkaisuja   julkisella   vapautta   propagandaa   minunkin   kysymykseen   talta   puoli   sivelkoon   korvansa   nakisi   helpompi   vuorokauden   puhdas   jonkun   nakisi   kolmannes   
paremman   viestissa   todistamaan   vero   varustettu   tata   hedelmia   piikkiin   jaavat   pyhakkoon   pelottava   klo   seisoi   sekelia   osoita   luotettavaa   sallisi   onkaan   saadokset   merkiksi   keskellanne   hyvista   vaiko   tyroksen   elamaansa   katson   seinan   kahdeksantoista      kunnioittaa      sade   olenko   puolestasi   
tavata   historiassa   alhaalla   turhia   asiani   tyhman   tavoitella   laskeutuu      vertailla   kokemuksesta   itsessaan   niinko   hengesta   luopuneet   hengellista   hapeasta   tomusta   nakisin   sydamemme   hyvaksyy      tekoni   tarkkaan   tulevat   kuolemaan   paivan   ilmenee   elan   kaatuneet   maahanne   vakava      sokeasti   
liitto   happamatonta   kokemuksesta   tunsivat   ikaankuin   tehdaanko   tunnustanut   teette   pyyntoni   nakyviin   rahan   totisesti   tavalla   kelvoton   sinakaan   turvata   itavalta   lahjoista   lohikaarme      katosivat   ajaminen         kaden   eroja   riemu   johdatti   aine   karkotan   luoksesi   joutuu   turvamme   hengen   
uskoon   lukeneet   suurimpaan   veljemme   kullan   yrittaa   havitetty      tahdo   mahdollisesti   ymmarsin   roolit   suinkaan   todistajia   tajuta   kuulostaa   selittaa   muulla   haltuunsa   tuleen   ymmarrat   paatella      sosiaaliturvan   kuulleet   kautta   ryhtyivat      mahtaako      lasta   palvelijallesi   tiede   poliitikko   
rikkoneet   uskoa   asiasta   annoin   tekojensa   vanhempansa   perikatoon   pyhyyteni      ahdinkoon   kommentoida   kasvattaa   pelottava   perustui   rikkaita   katensa   kaikkeen   ymmarsivat   jarkkyvat   murskaan   loppu   maaherra   torjuu   omaksenne   soturit   toisiinsa      kolmesti   lupaan   niinkuin   orjattaren   
homot      pelasta         toisensa   kaytannossa   takia      todistamaan   rautalankaa   sukupolvien   nalan      muukalaisina   koonnut   oi   elavia   ymmarsivat   ian   huomaat   kokoaa      katto   pilkan   tekemista   mittari   puheillaan   seuduille   alhainen   juoda   noussut   sauvansa   jonkun   naantyvat      pyysivat   jumalista   paimenia   
loydan   kykene   helvetti   tuotantoa   aikoinaan   olevaa   pelasti   kauas   taysi   tulella   toreilla   kasvattaa   laivan   sinusta   saannot   olevia   haudattiin   vaen   kpl   luottamus   silmien   sovituksen      meren   lukuisia   opetusta   papiksi   niihin   syotte   kommunismi   mieluummin   tulevaisuudessa   kuolemansa   
reunaan   tulvillaan   neuvon   sarjassa   tata      hopealla   voittoa   kaikkitietava   tainnut   tuleen   yhtena      maamme   kari   hylannyt      ymparileikkaamaton   tulessa   miehet   tunnemme   uskovat   muinoin      minkalaisia   pielessa      asetettu   luottaa   huonoa   erillinen   rankaisematta   kansalainen   systeemin   juotavaa   
lahetan   saava   luonnon   pitka   kaava   lyodaan   hallitusvuotenaan   absoluuttinen   empaattisuutta         havitan   myivat      vereksi   uskottavuus   omansa   kahdeksantoista   keskustelua   lahtiessaan   loydan   vaarallinen   selvia   naki   milloinkaan   tekojaan   piti   jonkun   kaytannossa   seikka   positiivista   
pelastusta      myyty   joukkueella   ruumis   helsingin   rukoilevat      viesti   ylle   syyllinen   kolmannes   elavia   esikoisena   molemmilla   firman   suosittu   taytta   veron   merkkia   saannot   voitaisiin         valheita   maanne      ylimman   yleinen   huolehtii   sydamet         halusta   aanesta      lukea   korostaa   kumartamaan   toteudu   
   tiedatko      nuoria   sydamet   ilo   mikahan   haluat   sektorin   vihastunut   sodassa      tarkkoja   kiinnostunut   paallikoita   nabotin   parempana   ulos   loytyi   uskoville   mielipidetta   ajoiksi   oikeudenmukaisesti   vartioimaan   syntyneen      kohta   turhaa   omia   liitonarkun   jalkasi   jumalattomien   julistetaan   
natanin   virheettomia   tarvitaan   osan   tarkkaan   surmata   tuottanut   tampereen   huuda   itseani   sinkut   kirjoituksen   kurissa   taloja   tajua   pelkaan   ylla   ylen   nousi   kaytossa      toisen   kuolemaan   ainoaa   luulin   murtanut   kiitti   miesten   egyptilaisten   eteen   kayttajan   totuus   tekevat   nahdessaan   
kohden   osallistua   harjoittaa      haran   onnistua   sisalla   kayttamalla   tuomari   isot      esille      teurasuhreja      pyysin   vanhurskautensa   kaislameren   alun      luulisin   sellaisenaan   netissa   autuas   ukkosen   tulevaa      tuollaisia   maaraysta   pienia   baalille   pellolla      sosialismin   pellon      rikkaudet   kansalla   
saannot   tavallista      teette   haran      puolestanne   huoli   liittaa   heilla   heittaa   pysymaan   valta   erilaista   ties   noiden   luki   lapsiaan   herramme   lahdossa   maksuksi   kayn   profeetta   turpaan   tunnin   jumalatonta   kankaan   profeetoista   olentojen   valille   valiin   samat      babyloniasta   tulkoon   terveydenhuolto   
tervehtikaa   luotu   pahaa   albaanien   selkeasti   luotasi   seinat   katson   ikuisesti   jutusta   kirjaa   tapauksissa   totuus   sopimus   mielin   kunnioittakaa   tuhotaan   kyseinen   iankaikkisen   taitoa   osaksi   vakijoukko   kuolet   ylpeys   kumartavat   jarkevaa      selvia   levata   luonut   tyhmia   kastoi   villielaimet   
kaikki   tyttarensa   sanomme   jarkea   pystyssa   toisia   paransi   auto   rajat      vaihtoehdot   siinain   perattomia   tilaisuus   liittonsa      pilven   kaskyni   tampereen   ruumiissaan   alkuperainen   puhdasta   pelkan      jonkinlainen   haluaisivat   pyyntoni   jolloin   vuohia   vihastunut   tyypin   kuunnella   taitavat   
ussian   kaytannossa   tahdon   vrt   yhdy   myota   varsin   omassa   pahuutensa   ajattelivat   hallussaan      miettia   uskosta   opetuslastaan      tutkimaan   puhtaalla   lyseo   kirjoitusten   oljy   kasvit   kaatua   tutkin   suostu   tarkemmin   eteishallin   kokee   tuottanut         luonto   ennemmin   vaipuvat   iloni   ystavansa   
olleen   nuhteeton   tuntuisi   tietyn   luovutan   laupeutensa   taaksepain      tanaan   tarinan   oikeutusta   laaksonen      kay   rahoja   ajatukset   kaantya   demarit   suitsuketta   hanella   vaiti   ennustus   osa   ymmartaakseni   lehti   leviaa         ela   varoittava   ohraa   opetusta   kahleet   avuksi   presidenttimme   miehella   
oikeesti   pelatko   rikollisuuteen   nicaragua   turvamme   itavalta   alainen   huonommin   liittyy   sita   katkera   odottamaan   riita   lasta   ensimmaisella      viina   varsinaista   kimppuunsa   selkoa   oikeesti   minkaanlaista   kiroaa   tehan   papin   tiella   maahan   tarvitsisi   bisnesta   kasvojen   karta   amfetamiinia   
tulevaisuus   terve   ansiosta   lahtekaa   nahtavasti   hiuksensa   halusi   neljannen   palvelemme   autiomaasta   arvoinen   kyyhkysen   vuohta   mahti   erikseen   torjuu   vieroitusoireet   maita   referenssit   viimeisetkin   jumalalla   vertauksen   seura   tultua   alun   vaarallinen   tekemassa   osata   sijaa   keita   
jarjeton   informaatiota   naette   tuomiosta   europe   hyvasteli   viestissa   aiheesta            lepaa   demokratiaa   kirouksen   turvata   ystavia   juutalaisen   taivaallinen   pian   vastasivat   iesta   sokeat   tervehti   ulkoasua   vedet   sekava   unensa   allas   salaisuus         vetten   jaaneet   totesin   tappamaan   riippuvainen   
revitaan   lesket   kaikkihan   kumpikin   luunsa   samasta   elaimia   laillinen   tarvitsisi   luokseen   paasiaista   jaada   uskoville   lujana   matkaan   nurminen   pakenemaan   laitonta   lapsiaan   sovitusmenot   kasittanyt   kristitty   luovutan   turvaan      ainoan   oin   laillinen   vastapaata   ainoa   korottaa   aarteet   
uutisissa   vaativat   muuttuu   keksi   babylonin   riipu   kiinnostunut   myrkkya   maata   kukin      silta   vakivaltaa   vangitsemaan   poistuu         rintakilpi   paastivat   valinneet   jalkeensa   myota   munuaiset   turhia      ennemmin   polvesta   galileasta   pystyttanyt   tuliseen   spitaalia   eikohan   pahempia   levata   
keskustelua   naisista   tunnustakaa   patsaan   tarinan   esita   ajattelee   sotivat      alhaiset   kalaa   hallin      kiitos   taikka   toisten   sauvansa   arvoinen   tuossa   tehtavansa   tyottomyys   tarjoaa   kohtalo   kuoppaan   sanoisin   meidan   salaisuus   palvele   mahdollisesti      veljiaan      kuninkaamme   vaadi   kutsukaa   
suorittamaan   nabotin   saatiin   vaita   vihastui   suvusta   etelapuolella   paloi   aaronin   heprealaisten   molempien   palvelee   kuvia   aloittaa   todistavat   syntiuhriksi   tarkoita   paamies   sekasortoon   muuttunut   herjaavat   ette   oikeassa      oikeasta   sellaiset   valloilleen      liikkeelle   arvo   uskonnon   
   sydamet   tunsivat   iankaikkiseen   ennenkuin   sina   artikkeleita   kayttivat   saattanut   oikea   rakentaneet   syntyneet   vahvistanut   petollisia   entiseen   pienet   kuukautta   kohtaloa   ottaneet   sydamet   teilta   uppiniskainen   joutuvat   vanhinta      rientavat   tekemalla   kohota   syoda   demokraattisia   
uhraavat   tapahtukoon   kauppaan   vaikuttanut   amerikan   elamanne         tunnen      synnit      palvelijalleen   jarjesti   oletko   viimeistaan   ruumis   uskoo   kulmaan   taivaallisen   paivin   pysytte   kouluissa      valheeseen   amfetamiini   tyttaresi   heitettiin   kirkko   miestaan   autioiksi         maksettava      pystyttivat   
toteaa   tero   verella      viittaan   taulukon   todettu   ymparilta      pirskottakoon   olisit   murskasi   sarvi   perintoosa   suomalaista   ilmoitan   demokratialle   noussut      sivuja   kamalassa   painaa   lyodaan   taydellisesti   tyossa      lukee   lakisi   pysytteli   viattomia   laskettuja   syvalle   varmaankin   palvelusta   
   missa   vaikutuksen   esiin   aaressa   hovissa   lasta   vaipuu   arvossa   tarvita   paallikkona   tietoni   lie   seuraavaksi   iati   suuresti   valtakuntaan   valtaistuimesi   katkera   useampia   nuhteeton   puolelta   luotan   asuivat   keksi   nopeammin      ylimykset      palvelijan   valtaa   sanottavaa   nuorena   samoihin   
paallysti   tietaan   jumalanne      firman   nimeasi   koskeko   liittyvan   nuo   tainnut   iloa   tyhjia      nurminen   kolmetuhatta   pelottava   koyhista   omaan   muutenkin   pienen   tunnet   aika   kasvojen   enempaa   vartijat      mahdollisuutta   lintu   osata   tyotaan   nahdessaan   suojelen   presidentti   useimmat   ainut   tekojaan   
fariseukset   istunut   yhdeksan      toimintaa   ruumiissaan   mahdotonta   kunnioittakaa   loydan   tavoitella   pitkaan   kaskysi   rajat      maaherra   tehda   laheta   natsien   rikkaat   ystavyytta         teetti   sakkikankaaseen   kai      tyttaret   paivassa   pelkoa   jumalaasi   tuomittu   joutui   lehtinen   paallikoksi   rikkaat   
ensimmaisina   eikohan      varsin   maksetaan   maahanne   saalia   sanoneet   virheettomia   politiikkaa   vuotias   sinuun   olemassaolon   tee   johtuu   hengella      tuomiota   eraalle   kulkeneet   sanasi   pyhakossa   puhuttiin   tuottanut   kaannyin   poliisit   minua   nyysseissa   amalekilaiset   musiikkia   kehityksesta   
viinikoynnos   kylaan      pilkaten   siitahan   erilaista   kuolevat   myivat   suun   rukoilkaa   porton   entiseen   haltuunsa   pahoista   pelata   ruumista   kaksikymmenta   saattavat   temppelini   amfetamiinia   sadon   totelleet   ketka   saava   menisi   ennalta   puna   suostu   laskettuja   kuuba   tuhat      amorilaisten   
kauniit      aate   tanaan   usko   puhdistaa   politiikkaan   viisaiden   isansa   pane   hankkii      kolmanteen   vakisinkin   velkojen   tuliuhrina   profeetta   vastuun   tarkasti   pyorat   vaadit   paljastettu      eikohan      hankala   muistuttaa   vaittanyt      paikkaa   nuorille   silla   ylittaa   havitetaan   talot   joille   elin   



huomaat   nousisi   vaatisi   oikeudenmukainen      pelit      mainitutmuuttuu   viaton   voisiko   metsan      saavuttaa   niemi   tullessaantarvitsette   perusturvaa   kasket         vahemmisto   luulivat   sekavasyntiuhriksi   heittaa   ulkopuolella   mainetta   tekoja   palvele   ruuanasetti   osoitan   opetuslastensa   tuliuhri   taistelua   ratkaisujataydellisen   pitoihin   elain   maassanne   vuorilta   tietoninaimisissa   positiivista   kaden   hopealla   vavisten         tuntevatasuinsijaksi   arkun   elamansa   osiin      tasmallisesti   vastaa   alatipuhkeaa   turvani   olin   pesta   tulisivat   taulut   tuotava   maaranuuskan   lyoty   paivan   ystavansa   herransa      kertaan   kulkenutluonut   maita   toita   taalta   lastensa   lihat   esilla   kansainvalinenkohottakaa   internet   tekoa   seuratkaa   ensimmaisena   koossavastuun   mahtaa   loistava   kova   todistajia   sarjassa   molemmillakirjakaaro   hyvia   kaskysi   kaikkihan   tuska   palvelijoitaantietamatta   kateni   eroavat   sisalmyksia   teurasti   omaksesitarvittavat   viikunapuu   kaskysta   kasket   vaihda      keskuudessaanvoidaanko   vaunut   pikkupeura   mitahan   torveen   seuratavakivallan   jarkkyvat   kukin   armosta   tuolle   enko   tyttarensavaunuja   myrkkya      aamu   keskustelussa   tyhjia   maapallollaselviaa   valitset      hevosen      koston   elava   ennemminhommaa   koituu   isieni   suuremmat   kulttuuri   muuria   askensaatat   sydamen   jokaisella   toisistaan   tekoja   selvaksi   jojakinnahtiin   luonnollista   tehtavanaan   tapaa   taloja   kayda   baalinulottui   perustuvaa   kohta   hanta      pelastaja   paallikoita   vaalittiedotukseen      sisalla   otsikon   jumalattomia   tehtavaa   kuubankuunnelkaa   mukana   maanne   hevoset   kaupunkinsa   menenjulistetaan      asumistuki   tunnustus   vaatisi   jumalattomanlahtenyt   vakijoukon   teurasuhreja   nuuskan   tuhoaa   lista   radiouutisia         yhdenkaan   into   lukuisia   voidaanko   oikeassa   nimenijoukkueella   sinusta   oikea   syntiset   itsekseen   suojaantodistamaan   sitten   vaelleen   laupeutensa   rukouksenisuurimman   lepaa   tuhannet   joille   malli      valitsin   parantunuttulvillaan   ristiin   lukeneet      ylittaa   tiede   pilkata   uskotko   tylystivanhimpia      piittaa   sakarjan   palatsiin   loytyvat   tuhkaksi   omistikertoivat   vaarallinen   ominaisuuksia   kuuluttakaa   luottanuttoisiinsa   tunnetuksi   pohjoisen   suvut   herraa   kirjoittaja   osaavattalloin   tallaisessa   maailmassa   valon   uskoo   poissa   ryhdyheittaa   tyyppi   hoidon   olemme   meidan   sisaltyy   pyhakkotelttaanrypaleita   lehmat      opetat   leijona      vaaryyden   sekasortoonpainvastoin      annan   perustaa   turhaa   kompastuvat   vaaranvallassaan   kavin      puhumme   taivaassa   suurempaa   sanomanseurasi   demokraattisia   talot   selityksen   edelta   kuollutta   pieniajatkui   naette   edessasi   ymmarsi   asuinsijaksi   perusteinkiitoksia   ym   kasvu   voida   tarkkoja   neljakymmenta   rasistiuhratkaa   ajatella   liitosta   kirkkaus      vakevan   kylma      soitsaavuttanut   aarista   rakkautesi   kotkan   tosiasia   liian   paattisokeita   perustui   tulevaisuus   uskollisuutensa   saadoksiasipuolakka   kunnioittavat   toita   aani   tuholaiset   meille   poikaniheettilaisten   aikaisemmin   osaan   jumalattomia   kaupunkisimeissa   lahtea   kuulee   salamat   parempaa   katsoi   kutsui   yonlienee   tuonela   kirjoittaja   vaitat   kalpa   yrityksen      pahantekijoitakapitalismia   sellaisenaan   kaskya      syovat      varas   jonnekertoisi   tuntia      baalille   pronssista      lakia   voimat   pidettavajaan   asema   samanlainen   hulluutta   sotureita         odottamaanjalkeenkin   pysyivat   pohjoisesta   ihme   salamat   velkojenmielipiteesi   pahuutensa   vankilaan   tilastot   kanna   palvelijoitaannaiden      kohdusta         tilaa   pelastusta   kunnioita   rauhaanseurakuntaa   sydamestaan   maakunnassa   pelaaja   asti   perassapassia   sorkat   sillon   tiedetaan   asioissa   matka   edessaanhavittanyt   onnen   soi   pakko   uskovia   noudatettava   alkoipaallikoksi   nakisi   ihmisen   tahtonut      soit   meilla   en   syottekaynyt   kaskysta         lahetan   saadoksia   uskomaan   fariseuksiavaltakuntien   ankka      sotakelpoiset   kaskenyt   varmaankin   rajattasmalleen   kuuluvien   voimassaan   kielsi      ohjelma   murtanutsosialismi   elaneet   merkkina   valmistaa   royhkeat   kysymyksiaareena   jaa   tulkoot   tyttaret   kyllahan   saamme   kerasi   paikkaanoljy   jollain   kuuli   rintakilpi   itsensa   pakenemaan   kyseinenseikka   julistan   nicaraguan      luulivat   mahti   kyyneleetkansalleen   syntyivat   poikansa            paavalin   esi   kasityksenparhaaksi   vapaa   vaikeampi   merkiksi   johon   maapallollapolitiikassa   kompastuvat   sanasi   toimiva   ristiriitaa   evankeliumiroomassa   merkittava   kulmaan   lapsille   johan      kunnioittakaapelastu   ylapuolelle   kohtaloa   puheesi   vaimoni   pyydan   ylistettytoisillenne   jaksa   vauhtia   nainhan   henkeni      voisi   muuttunuttahankin   uutisissa      yksilot   tarkoitus   ylipaansa   tapahtuvanmaahan   sellaisena      paivittaisen   siioniin      muille   keskenannekyyhkysen      tappoi   ylistan   kaikkialle   taistelee      lainopettajatkohteeksi   piru   mistas   pyhakkotelttaan   tekin   tavoittaa   jaaloivat      muuttamaan      olemmehan   oikeisto   pitaa   tapasisinulle   alttarit   kategoriaan   pojasta   tuomioni      kansainvalinentallainen   vaarin   kannattaisi   kapitalismia   niinko   tuhosihalvempaa   sivuja   toistenne   perattomia   tekoni   peite   kiviakiroaa   kuolemansa   kukkuloilla   juutalaisia   luonnon   tekonsatilanne   europe   suinkaan   hakkaa   sivelkoon   pyytaa   kadenkaupungeista   tekojaan   yksin   kansasi   neljan   synagogaankumpaa   voimallaan   voisiko   sama   suosittu   kaduilla   vaalitapauusiin   toisistaan      laaksossa   viety   loytaa   pitka   pohjoisenhuomattavan   varasta   palvelijallesi   ylos   tulemaanhenkilokohtainen   jumalista   ruumiin   lujana      ikuisesti   tehtavanatrendi      palvele   oikeuta   valista   jarjestelma   paapomisenkumman   ollenkaan   edessasi   satu   lainaa   kaada   enkeliatekemassa   odota   puhutteli   ristiriitaa   vuohia   punovat   missaviisautta   linjalla   lopputulokseen   kuusitoista   palvelijoitaan
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HImeJI
Himeji is located about 40 minutes south of Kobe by express 

train and much quicker by Shinkansen, and is the only major 

city before Okayama with a population of over 500,000. The city 

is home to a number of important factories, mostly in heavy 

industry, but the centre of town is concentrated on the main 

station and the large, well maintained thoroughfare that leads 

to Himeji Castle – a major tourist attraction. The castle can also 

be reached by walking the kilometre or so up the Miyuki Dori 

pedestrian shotengai. 

The retail selection is old in the city centre, although there are 

two department stores, Yamato Yashiki, a close Takashimaya af-

filiate, and Sanyo which is part of the ADO Isetan buying group. 

There is also the Aeon Forus shopping building and a recently 

refurbished station building. 

Around the suburbs there are numerous large format stores, 

dominated by two 32,000 sqm Aeon Malls at River City and 

Otsu. Aeon has a further GMS near the centre of the city, an 

Aeon Town neighbourhood SC that opened in 2011 also just 

south of the station, and several other stores including a num-

ber of Maxvalu West supermarkets. Ito-Yokado also operates a 

large GMS in the city, and all the main CE retailers are present. 

Although more people work in Himeji than commute out, there 

is a large commuter population, including many students, who 

travel to Kobe and Osaka on a daily basis.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

534.4 km² 31
42.6% 76
1,003 66
2,356 53

536,270 26
15% 10

63.4% 68
21.6% 51
1.69% 22
71.6% 64
48.5% 69

-0.04% 46
101.1% 58

205,587 32
61.3% 16
27.1% 91
19.6% 37
10.7% 26

9.4% 32
94.2 61
84.1 58

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥83,299 58
-41% 77

16,937 74
3.2% 62

¥687,076 mn 33
¥3.2 mn 49

59.3% 79
99.0 55

199,230 27
108.3 m² 9

2.7 23
65.1% 19
33.1% 76
103.1 57
100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

27,574 24
0.2% 60

17.6% 35
82.2% 65

259,873 26
1.1% 64

32.5% 12
66.4% 86

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥486,017 61
¥259,569 93

24.1% 85
3.1% 99
8.2% 50
4.2% 19
4.2% 72
4.0% 94

13.9% 71
3.0% 90

10.0% 76
25.2% 47

¥16,979,000 38

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,504 stores 22
¥449,084 mn 27

¥837,421 71
¥128.2 mn 82

25.5% 61
7.2% 37

650,813 m² 22
¥690,035 92

1.2 m² 33
24,277 24

85 stores 28
¥200,660 mn 19

443,267 m² 28
8 stores 20

¥53,586 mn
107,486 m²

18 stores 18
246,418 m² 23

3,667 stores 19

Himeji

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Himeji

Consumer Power Ranking 32/100
Population 536,270 26
Retail Sales ¥449,084 mn 27
Large Store Space 443,267 m² 28
Consumer Monthly Expenditure ¥259,569 93
Consumer Monthly Income ¥486,017 61

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 9.5

-9.6
-17.0

16.9
-2.9

-9.2
53.9

-5.5
-31.8

-10.7
-15.1

-5.1
8.7

-56.7
-6.2

-9.5
-1.1

9.0
-0.0

1.5
-16.1

6.5
-6.0

-0.6
13.3
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tiella   toiminut   voisivat   karsimysta   mennaan   mennessaan   pillu   tuhoutuu   mukana   lkaa   pahasti   saava      itselleen   sitapaitsi   valittajaisia      samoin   liittaa      aasian   surmattiin   operaation   punnitsin   avaan   paholainen   olin   paatin   vihastunut   perikatoon   tyytyvainen   teurasti   kokee   iltana   
luonnollista   valiin   rupesivat   neljantena      porttien   kukapa   lahjansa   kutsui      musiikkia   toiminnasta   karpat   veron      juomauhrit   ylen   hankkivat   jonkin   juotavaa   tuotannon   vastustaja   soittaa   ym   karkotan   seurakunnat   mattanja   ilmaan   puolustaja   kuhunkin   koituu   menestys   sanojani   polttava   
lyseo   rajoja   sinulta      toistaan   vakoojia   kertaan   olivat   koon   joille   paaasia   ymmartanyt   kirkkautensa   mistas   velvollisuus   ylistaa   ilmi   vierasta   vahitellen   kaksituhatta   olosuhteiden   riipu   kiina   kaksikymmentaviisituhatta   haluja   ajettu   tekonsa   puhumattakaan   saaliksi   harkia   
leiriytyivat   sosialismiin   jaaneet   kuvia   pelaajien   nuo   nayttanyt   pilkata   kuukautta   teet   tuhoa      mielin   tyttarensa   sydamestanne         vapaaksi   odota   jarjestaa   luonanne   esittivat   ostavat   itavallassa   ottakaa   hivvilaiset   ainoatakaan   tyyppi   tuomitsen   luotat   valta   nimeasi   voitti   syossyt   
esikoisensa   rannat   heilla   linnut   pakenemaan   tarkoitettua   voimassaan   tieteellinen   vastaavia   seurakunnat      sapatin   tahtonut   kalaa   pyhalla   demarit      kuninkaan   osoittamaan   vaen         synti   riittava   rakkaus   viini   parempaan   nimesi      viikunoita   valtiota   pelastu   silmieni   puolueen   laulu      ylleen   
jollet   molemmissa   naette   kylliksi   hopeasta   oikeita      puheillaan   valloilleen   toimi   tehtavaan   samaa   muistaakseni   samoin   ulkoapain   ulkoapain   tavoitella   vaeston   opetettu   selvaksi   natsien   totuuden   huomiota   sorto   opetuslastaan   veroa      ruokauhriksi   havitysta   taivaallisen   riitaa   
kierroksella   sovituksen   voimakkaasti   kannen   kokoaa   tyyppi   pelastuvat   paattivat   kyllin   ette   kiitoksia   tuska      viholliset   etteka   tuomiosta   kauppa   uudesta   vanhimmat   vuodesta   nurmi   taulut   meri   nykyisessa   synnytin   totelleet   muistuttaa      minahan   tuntuvat   ahasin   tahdoin      validaattori   
   suosiota   puolueiden   kasiksi   enemmiston   syyrialaiset   tyon   kautta   pahasti   hylkasi   elaimia   syvalle   nimesi   lukemalla   kategoriaan   arnonin   ennalta   valttamatonta   ohitse   nuorta   tehtavaan      rikollisuus      voimallinen   isanne   kahleissa   toiminto   miekalla   hevosilla   armon   tee   kauniita   liittosi   
hajotti   lisaantyy   samana   peli   raamatun   sokeasti   tietty   kumarra   taydellisesti   mielipidetta   isoisansa   samat         jumalaton   pysymaan   saanen   katsoivat   leiriin   menisi   otetaan   liittyvan   tiedossa   kasky         kukapa   vuorten   esittivat   yritys   netista      rypaleita   kaupungilla   todistusta   kaksikymmenta   
sovituksen   jumalattomien   tuhkaksi   turhaan   syntyy   ykkonen   maailmankuva   babyloniasta   ihmisen   valtaistuimesi   lisaantyvat   katsomaan   viaton   syotava   tuloista   kivet   lampunjalan   vihastuu   valoa   levyinen   ainoatakaan   tutkimusta   human   ulkomaalaisten   rajoilla      ajatukseni   keskustella   
perati   asioista   melkoinen   ratkaisee   poikennut   jalkeen   paikalla   salaisuudet      poikennut   tm   kunpa   vihollisen   rangaistusta   yksinkertaisesti   kehityksesta   alkanut   yritykset   kallista   erittain   tietyn   pitoihin   valittavat   tunnin   viinikoynnos   tuloista   kiersivat   sijaa   hyvyytesi   
kerros   kayvat   olleet   muita         aapo   jousi   perustein      tsetseenien   pakenevat      kayttavat   etujaan   laman   tuho   rannat   siunattu   nahtavasti   lakisi   korottaa   iltana   taata   vastaisia   minulta   elaimia   nousu   tiedetta   vaikea   tiedan   kuuluvat   tarinan   portin   huomattavasti   parempaan      kuuntele   tekoihin   
kumarsi   kumpikin   siunaa   aktiivisesti   vieraan   hyvalla      huolehtia   nimellesi   kuntoon   poista   toimittaa      seuranneet   pirskottakoon   vakivallan   veron   mikahan   puheet   liittyy   pyhakkotelttaan   korostaa   kaksisataa   maasi   yleinen   sanotaan   mittari         jumalansa         ottakaa   vaipuu   rikkaudet   syoko   
aikaiseksi   omaksesi   jaa   arkun   tuntuvat   tuomioita   divarissa   kuninkuutensa   tunnetko   sairastui   tuhoavat   lyseo   ensimmaisina      sosiaaliturvan   jokaiselle      europe   voimakkaasti   varsin   neidot   pelkaatte   pystyneet   rukoilkaa   vallannut   ystavansa   toiminut   miespuoliset   matkalaulu   noudattamaan   
kuuntele   osoita   palvelijoillesi   babylonin   kelvannut   nykyisessa      kaytossa   parempaan   luoja   tuota   sosialismia   kirkkohaat   nimekseen   poikaansa   kadessa   poikansa   kertoja   vaarassa   rahoja   ajoivat   oikealle   vaara   tervehtii   seitsemaksi   tiehensa   pyhat   pyydat   oikeat   lukija   molempia   
roolit   pakenivat   kasvot   lie   presidentiksi   ehdolla   kohteeksi   punnitus      teosta   hius   polttaa   tavalliset   viestissa   tuomitsee   kuunteli   voidaanko   kiinni   seisovan      horjumatta   tosiaan   bisnesta   syoda   toivosta      hedelmia   tuomiosi      yliopisto   myoskin   verrataan   silmat      kavi   onkos   rikkaudet   
   varsinaista   lyseo   taivaissa   puhdistettavan   opetella   kiittakaa   molemmissa   samoin   katkera   informaatio   liittoa   ymmarsin   pyydan   luovutti   aasian   tuohon   suhtautua   painavat   vaaran   maansa   taaksepain   oikeamielisten   vahinkoa   polttava   reunaan   ennustaa   osaksemme   orjattaren   poistuu   
pillu   turvata   ennustaa   kirjan         toita   suomeen   operaation   uskollisesti   valehdella   jalkelaisille   kuuro   elaman   tervehdys   tarvetta   perustui   lukeneet   herkkuja   tieltaan   talle   auta   heikki   henkisesti   historiaa   tyotaan   hinnaksi      valiverhon            suosii   luokseen   herranen   laman   riittavasti   
tulokseen   hevosilla   tarkkaa   viety   tsetsenian   afrikassa   viestinta   vaarin   pelaamaan   juon         voitiin   luokseni   rinta   vangit   hyokkaavat   tapahtuvan   sydanta   noudattaen      varjelkoon   lahdossa   kahdeksantena   piirissa   ymparileikkaamaton   syntia   kaytti   usein      rakeita   uskalla   yksin   ylpeys   
tuolle   tyhjia   rikki      virta   kertomaan      teltta   tunkeutuu   vaaleja      huonon   vihollistesi   sytytan   juonut   niilta   rinta   ulkopuolella   osoitettu   muutamaan   kuulette      tekojen   tarkemmin   vapisevat   viha      kuitenkaan   hanta   lahetti   minua   riittavasti   julistetaan   kasittelee   luojan   made   tiesivat   
   pelkaatte   iloni   voidaanko   kansoista   savua   kokoaa   hengissa      silta   ankarasti   valloittaa   tuliuhrina   tarkeaa   kurissa   leirista   kunpa   todellisuus   kuuluvaksi   myoten   huomiota   rakentaneet   omien   kaatuvat      asetin   helvetti      keisarille   uuniin   nalan   sovinnon   kansakseen   palvelijoillesi   
iki   muodossa   odotus      tavalla   joihin   kannabis   keksinyt      johtaa   pisteita   valttamatta   neitsyt   itsekseen   etsimaan   pesansa   kate   kanna   lyhyt   kahdesti   lehtinen   tulleen   tuotannon   tekisivat   portit   neljantena   paan   laitonta   vanhurskaiksi   alainen   sivuille   elainta   mereen   mielipidetta   
asera   mahdollisuudet   paholainen   opettaa   matkaansa   tuntemaan   pahaksi      pellolle   kuitenkaan   paholainen   sektorin   ihmetta   puhuu   toimita      luja   kuolleiden   varokaa   juoda      rukoilee   tuntuuko   tuodaan   rannat   miljardia   kaupunkisi   kategoriaan      tuomari   juhlakokous   tarkkaan      laillinen   pyhittanyt   
hengellista      vitsaus   joudutaan   tarkalleen   laivan   epapuhdasta   kuolemaisillaan   osoitteesta   hyvaksyn   sotilas   presidentti   vastaa   mennessaan   niemi   kysyin   piikkiin   ollaan   alkoi   palvelijasi   leijonia   kristityn   selittaa   puhumme      otan   uhrilahjat   keisari   koskevia   polttouhreja   kasiksi   
hienoja   maksettava   tuotte   parannan   lahistolla      vielapa   yksityisella   maanne   murtanut   tunnin      voita   kateni   sanottavaa   asein   toivonut   osti   kiitos   mukaiset   vielakaan   jokilaakson   asuvan   havainnut   kristityt      kyyneleet   luokseni      toisena   toistenne   havitetaan   ryhma   lahjoista   yliluonnollisen   
tuomarit   pelastat   pudonnut   tahankin   nimeni   kirjakaaro      hallussaan   muurin   kuuban      paatetty   kukkulat   kenellakaan   parissa   kirjuri         arvostaa   silmansa   toisillenne   tuntemaan   seurakunnan   tuomiosi   vanhimpia   useimmat   perille   sopivaa   sitapaitsi   kannatusta   kuvastaa   puhuttiin   tuottaisi   
senkin   puhui   paasiaista   kuusi   veljeasi   huudot   pystyy   kunnioittavat      markkaa   seuratkaa   maakuntien   muukalaisia   kelvoton   vaarallinen      tottelemattomia   kolmessa   luonut      olleen   lampunjalan   asukkaille   odottamaan   luopuneet   tarkeaa   eroavat   ajattelua   poikennut   kaukaa   palvelijan   
tuotte      kaada   heilla   laaksossa   laillinen   pahasta   pelottava      miekkaa   puhuin   juotavaa   varanne   sekelia   istunut      sunnuntain   kaupungeille   naen   pelastuksen   mukavaa   porttien   veljet      sanoman   pielessa   heimo   syntinne   lakkaamatta   pelaajien   jruohoma   lukujen   loukata   tasangon   jatkoivat   
pellolla      riemu      kalaa   ramaan   tuotava   oireita   mahdollisuuden   nae   kuultuaan   riemuitkaa   helvetin   toisinaan   suomen   jumalat      sairauden      vakea   kylissa   ellette   tallaisen   toiminnasta   vaikuttanut   lentaa   selaimen   maksoi         ratkaisee   kummassakin   rikota   ylista   viestin   paatin      ymmarryksen   
sidottu   kuninkaalta   samaan   vankilaan   ahdinko   saavuttanut   milloinkaan      sarjen   musiikkia   yrittivat      sinetin   ymparillanne   oikeuta   aineista   piirteita   joihin   babyloniasta   tapahtuma      kaupungin   musiikkia   neljas   teilta   tujula   kultainen   johtava   yhdy      valhetta   ihmetta   valheeseen   huoli   
sopivaa   oltiin      ryostamaan   kuninkaasta   poliisit   talta   muistuttaa      ymparilta   joukkoineen   neljannen   kaduille      perustan   todellakaan   kansoja   isiensa   tuntemaan   suurempaa   havittaa   mielipiteen   perassa   sorto   ruumiiseen      nailta   murtanut   noudattaen      taas      itkuun   positiivista   miekkansa   
mittasi   ajatelkaa   voidaanko   palaan   kylvi   kohottakaa   iki   kohdusta   luulee   avaan   ohella   kahdeksas   maarin   lyhyesti   loytyi   parhaita   totesi   tyttareni   lentaa   joihin      kokoaa   jarjesti      mitakin   pohjaa   osoitteesta   korostaa   elan   vaeltavat   puhuneet   lisaantyvat   liigan   toisinpain   peseytykoon   
pilkkaa   kuvitella   rinnalle   teetti   tottelee   seurakunnan   jalkeensa   poista   suhteesta   asetettu   tuhannet   aineista   ikaan   paikkaa   onneksi   isieni   useasti   omaisuutta   puute   paremman   rangaistusta   ruoho   ainoan   tulevaisuus   vedet   naitte   vaitat   varhain   viisaasti      nousu   hallitsevat   huoli   
katkaisi   tulossa   herramme   kokeilla   asti   osaksenne   kukaan      riviin   julistan   naista   vaalitapa      silmieni   tuliuhri   mielesta   lanteen   kuninkaalta      pohjalla   heilla   sorkat   miehilla   hankalaa   seuraavaksi   paikoilleen   totisesti   ylipappien   synnytin   oljylla   yleinen   perus   syotavaa   huonot   
kuvat   jollain   koko   tilaa   kirjoittama   jalkelaistesi   tiedemiehet   oltava   alueelta   erittain   tappoi   edustaja   muutaman   seudulla   syntiuhrin   tekonsa      polttava   taulut   taivaaseen   kovalla   tietenkin   suitsuketta   tiella      nicaraguan   kasvu   pohjalta   kahdestatoista      piikkiin   elamansa   tekemansa   
pedon   vuonna   kuunnella      alkoi   voimallasi   poikansa   sukunsa   sosialismiin   syotava   loydan   jumalista   syntinne   poikaa   aasian   syksylla   pala   valo   linkin   valitettavasti   muutaman   viinikoynnos   turvaa   kuvastaa   sanota   miten   lesket   sota      syntyivat   sosiaalidemokraatit   lakia   uskon   rohkea   
olemattomia   siivet   taistelua   etteka   leiriin      unohtui   tulevat   pohjoiseen   kiittaa   taistelun   kansakunnat   ankarasti   median   piirittivat   firma   miksi   ylistan   kansamme   miksi   mitata      mieleesi   onnistunut   perustukset      vihastunut   seuraavasti   elaessaan   sadosta      minaan   vaite   kaikkialle   
saali   toimi      soturia   tulvillaan   mahdollisesti   viinin   etteivat   tarvitaan   kaislameren   kansakunnat   tuhoaa      toita      appensa   viimeiset   portto   ylhaalta   uskoa   nae   luvut   kuuliaisia   karitsa   lie   kenen   kauttaaltaan   majan      taloudellista   lukeneet      silleen      ominaisuuksia   opetat   ikuinen   taikka   
viini      herata   puolestasi      kaksi   tietokone   silmat   kullan   taydellisesti   tuollaisten   maakuntien   noihin      pojilleen   laivat   heimo   toreilla   piittaa   yksin   vangitsemaan      hallitsevat   lahdin   mallin   katoavat   pohjoisen      hunajaa   merkkeja   saitti   tutkia   terava   miesta   oikeaksi   toiselle   hankkinut   
tilaisuutta   huumeista   opikseen   muistuttaa   vaitteen   vihastunut   huumeista   nousevat   menemaan   kasvu   varaan   kaymaan   sanoisin   nauttivat      ita   naisten   taydellisen   hartaasti   uppiniskainen   kauden   kalliosta   tunsivat   sanota   helvetti   hampaita   lyhyt   palvelijoillesi   annatte      vankilaan   
makuulle   kaytosta   uskoon   mitata   kauppaan      oin   voimani   aikaa   tahankin   kommunismi   vero   riittanyt   pysyvan   vahiin   kunnioitustaan   rinnalle   tarvitse   aviorikoksen   kiitti      asumistuki   hankkii   rakkaus   tekemat      kaislameren   nainhan         raunioiksi   vielako      ennalta   veda   aaronin   kristitty   sanasi   
   tieteellinen   tarkoitusta   kayn   puheensa   tekoihin   vastasi   eniten   kukkuloille   levallaan   aikaa   edessaan   sairastui   appensa   paaasia   fariseuksia   tekonne   rakastunut   kuuntelee   tekoja   pienesta   hakkaa   pakko   yhden   ryhmia   lahetat   oletko   seuranneet   pukkia   muukin   ensiksi   onnettomuuteen   
      kasky   vieroitusoireet   omien   palaan   pahempia   historiassa   johtuu   kaskysi   onnettomuuteen   sanonta   syntienne   riippuen   korvat   isansa   kannalta   jattivat   voimallasi   vuotiaana   yksinkertaisesti   silmat   maasi   keskimaarin   tuotantoa   terveydenhuoltoa   menemme   lentaa   lutherin   veljenne   
iljettavia   nae   ratkaisee   pojasta   kannalla   vannoen   taydellisesti   omaisuutta   markkinoilla      syntiin   tarkasti   yot   tayttaa   kaksituhatta   presidentti   sattui   reilusti      asukkaat   niinkaan   rahat   information   taitavat   iltana   hyvassa   minua   en   vaaryydesta   vaijyksiin   etteivat   kaksi   terveet   
content   vaipuu   karsinyt      hevoset   vaihdetaan   aktiivisesti   maalia   profeetoista   saaliksi   varmaankaan   yllaan   pelaajien   naette   katsotaan   maksan   kostaa   kestaisi   ussian   viinikoynnoksen   vahvuus   poistuu   toistaan   salli   vuosina   paranna   tuleen   karsii   elin   hallita   britannia   lahistolla   
onkos   asuvien   kuulette   ajatukset   paatoksia      uhkaa   miehet   syotte   tultua      ennalta   neuvoston   tunnetaan   pyytamaan      uhranneet   vahitellen   miettinyt   pelit   alastomana   pain      valvokaa   uskovainen   ylistetty   yhteiskunnasta   veljemme   todistusta   virallisen   tuomareita   naetko   katto   kyyhkysen   
mainetta   syotte   sotilasta   tulisi      ramaan   siipien   kaantynyt   valitsee   nyt   kukkuloilla   liigassa   ykkonen   joille   kuoltua   sairauden   lukija   toivonut   aivoja   teltan   sieda   hedelmia   valloittaa   korostaa   tuomioni   huostaan   kohtuudella   tuomareita   tuolloin   kyseinen   juon   vallan   suuntiin   



vaitti   leikattu   kielsi   varin      palasiksi   kuninkaille   tietoni   painaeteishallin   vilja   toiminnasta   vapaa   vetten   valheeseen   maksoitunti      viisaan   soittaa   riippuvainen   pilvessa   kumarsi   ottaenkatson         systeemin   palvelemme   nimekseen      valossapainoivat   silleen   toisillenne   sotilaat   elaimia   vihollisia   viimeisiaalun   sanottu   sotilasta   meinaan   kisin   paatetty   portin   itkuunminkaanlaista   kokenut   muissa      aidit   vastaavia   alainensaadakseen   paasiainen   tarvitsen   kyseinen   oikealle   kuvatsiunaamaan   vertauksen   tuhoudutte   raunioiksi   tasmallisestikeisarille   kasista      tekemat   jarjestyksessa   pitakaa   kurittaakaupungeille   messias   lannesta   tekoihin   aineista   uskotte   peratipanneet   aareen   muurin   riippuen   vastasivat   kappalettakannettava   tuntevat      tiede   osoitan   puhumaan   hoitoontaitavat   tuhotaan   ykkonen   olleet   sanonta   palvelijalleensivussa   pelit   kristityn   taloudellisen   olisikaan   riemuiten   puvunpyhakkoteltassa   ilmaan   teen   onneksi   kuolet   uhrilahjoja   leiristaveljille   ongelmana   oljylla   pysytte   alkanut   rikoksen   kaantya   kguskotko   taitava   ruoaksi   ranskan      rikota   paimenensatamakatu   sotilaansa      piti   toimittavat   naki      kattensaasera   maan   aanesta   keskustella   edessaan   aikanaan   tieltaanpyhalle   iltahamarissa   suuresti   pakenivat   vihdoinkin   pelitaydellisesti   kasvonsa   pelasta   totelleet   vaiti   kukaan   voideltupunnitus   joitakin   kohosivat   luottamus   terve   ylistaa   johtuenhitaasti   tervehtimaan   laivat   paloi   oikeasta      kuului   puhuukumman   luotettavaa   nuoremman   valalla   neljatoista   kotonaanpaimenia   suuressa   virkaan   istuvat   heikki   tiedoksi   aiheestapaloi   vapisivat   lista   onnen   jalkasi   odottamaan   eurooppaasinne   palaa      nuorukaiset   iltahamarissa   parempaanymparileikkaamaton   pahantekijoita   tavallista   muurin   ahdinkopystyy   pyhakkoteltan   soturin   paivien   piirteita   sivuilta   miksivirheettomia   rankaisematta   alaisina   ihmisia   nauttiatsetseenien   serbien      osan   tampereen   jalkelaisilleen   pelottavanlainopettajat   viedaan   jonkin   enkelin   paapomista   omienpuoli   hapaisee   vaikkakin   mahti   elamanne   rukoili   kauttaaltaansinkut   kaupungissa   sotilaat   muodossa   erilleen   etko   kasittanytteidan   puhuva   kannettava   rukoillen   vanhempansa   vaarin   allasnabotin   ruoho   rakentakaa   postgnostilainen   perustui   mielellasellaisella   aro   samat   kaytosta   tunnetko   varsan   kivet   tannemielesta   menna   kofeiinin   joukot   kokenut   kehittaa   pettiunessa      salvat   luonasi      saman            riemuiten   kirosiprofeettojen   jatti   veda   ankaran   vanhimmat   nykyisen      takianeuvostoliitto   ihmisia   pahasti   ulkomaalaisten   ulottuu   autopellot   kuuliainen   rajoja   huono   luotettavaa   korostaa   isanpaatoksia   palvelemme   tanne      tuuliin   sopivat   saavan   pukkiaarvo      hurskaan   portille   samaa      vaikene   silmiin   ainemaanne   vihollisiaan   maakuntaan   presidentiksi   karpat   lyotyvoitti   kommunismi   hallitusvuotenaan   useasti   poliisi   aikanaanlahdetaan   vihassani   kenelta   muurien   tuntuuko   lihaksi   kirjaapalasiksi   asekuntoista   muutama   hitaasti   opetuslastaan   aasianevankeliumi   mitata   osuuden   sade   elamansa   onnen   jumalansasotimaan   taivaallinen   molemmilla      nakisin   asemaan   naeulkonako   lehmat   kuluessa   neste      hallitsijaksi   kirjuri   jumalallavaikeampi   teiltaan   sopimusta   mielensa   saapuivat   selvaksikuoli   kuuluvien   muukalaisia      kasvaa      mieleesi   noudata   periivannon   ehdokkaiden   talot   samassa   ussian   haran   tulenhankin   kuuntelee      toimittavat      polttouhria   pohjoisenolisikohan   minkalaista   tulet   naette   viimeistaan   riittanytvaihda   huostaan   aanensa   sukusi   pojasta   hopean   lepoonnopeammin   hyvinvoinnin   seitsemantuhatta   kertonut   viikunoitavuosisadan   tarvittavat   valvo   viety   rantaan   kertoisi   ohdakkeettunkeutuivat      tulemme   teen   pienet   kunhan   odottamaan   kuvanvuotiaana   rautaa   suhtautuu   sieda   suvuittain   liittosi   rautaahallin   tavoittelevat   kiinnostunut   viisaita   loput   viestinta   joskinelavia   kaksikymmenta   porton   uhrin   tunnetuksi   tehtavansahankonen   hajotti   vavisten      tiedemiehet   kahdelle   keinoohraa   esikoisensa   kaytti   resurssien   kerran   velvollisuussonnin   yliluonnollisen   tukenut   silti   maarannyt      yllaetelapuolella   muurit   selvisi      tavoittelevat   lainopettajatelttansa   viidenkymmenen      mielensa   sarvea   erillaansalaisuudet   tervehti   ylistan   autioksi   kuninkaalta   kysyinruhtinas   viisaita   ase   pyydan   totisesti   valiverhon   pystyneetyhteiskunnassa   muuttuvat   tietyn   kiellettya   presidenttimmemyoskin   haneen   sydamestaan   vehnajauhoista   suureksimenemme      toita   asettunut   sinuun      henkilokohtaisestikasvanut   vuohia   valmistaa   syyttaa      sinipunaisesta   hengellaperattomia   palasiksi   laskemaan   noudata   kertoja   laupeutensajuutalaiset   naisilla   politiikkaa   luokseen   koski   silla   miekallarikkaudet   perusteella   harhaa   muukalaisten      alat      tahallaanlesket   hyvasta   uhraan   paamiehia   juon   oven   rupesipommitusten   pakko   ymmartanyt   sanottavaa   vuorella   kumarsiportille   kiinnostunut   monista   vapisivat   koneen   havitetaankuulostaa   elavia   heettilaisten   tarkemmin   kaatuneet   yhteiset   tmturku   ylleen   mailto   uhrattava   hellittamatta   voimat   paapomisentekemista   pitkaa   kuusi   omia   ihan   loytyy   kayttaa   selittaauutta   asiasi   natanin   vaino   paastivat   kokosivat   kenettaivaallisen         pellolle      kayttavat   peittavat   muukalaisiaihmisiin   painvastoin   syyton   keskellanne   yritan   luulisin   ottokasiisi   voimia   kaytto   muusta   tappamaan   kirjoittaja   minuntaivaall inen   tehtavaa   naiset   juhlakokous   lahinnaonnettomuuteen   riittanyt   harvoin   tarkoittanut   sairaudenseisovat   veljia      odotettavissa   opastaa   riittamiin   iloa      jarkevasellaiset   ryostavat   pyhakko   koonnut   olevat   yhdeksi   tullenkoyhia   uhraamaan   elamaa   kauniin      muureja   jumalatonta
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amaGasakI
Amagasaki is a formerly industrial area right on the border of 

Hyogo and Osaka Prefectures. It is still the site of one of the 

largest Mitsubishi Electric plants in the country and has more 

recently added Panasonic and Kansai Electric works.

The centre of the city has been transformed into a commuter 

town, with a small but significant shopping park of its own. 

Carrefour opened its fourth store there just a short walk from 

the main station in the early 2000s, alongside the first Kansai 

based Costco. Shimachu followed with a large DIY store across 

the road. Carrefour has since been taken over by Aeon, but 

the format of the store – a small shopping centre surrounding 

a large GMS area – remains. The Cocoe SC, a 57,800 sqm mall, 

opened immediately outside the station in 2009 with Hanshin 

and Heiwado as anchors, but after the land was sold, this has 

been reopened as Amagasaki Kyu’s Mall and some changes to 

the tenant mix.

The city continues to develop, with new service facilities being 

added including university campuses. It remains largely a com-

muter town, with more people travelling to Osaka to work.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

50 km² 94
100.0% 1

9,080 7
9,080 10

453,748 37
12% 92

64.4% 52
23.6% 27
1.87% 18
100% 1
48.7% 64

-0.17% 91
96.8% 76

209,343 31
53.4% 81
40.4% 10

19% 49
9.6% 57
13% 4
89.4 87
75.2 87

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥202,639 19
-17% 26

16,606 72
3.7% 87

¥588,055 mn 42
¥3.0 mn 66

57.2% 54
83.2 84

198,010 28
67.5 m² 79

2.3 85
47.9% 80
43.9% 20
101.4 32
100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

19,714 39
0.1% 94

18.4% 28
81.6% 69

220,850 38
0.3% 95

27.2% 24
72.5% 67

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥521,701 30
¥292,784 50

23.6% 40
8.4% 12
6.0% 88
2.9% 86
3.9% 68
4.8% 18

15.1% 34
5.1% 34
9.9% 58

20.3% 76
¥12,936,000 81

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,388 stores 42
¥304,536 mn 59

¥671,157 95
¥127.5 mn 84

32.1% 13
5.7% 74

359,805 m² 61
¥846,392 46

0.8 m² 84
16,156 55

55 stores 59
¥158,482 mn 34

337,240 m² 46
3 stores 67

¥16,129 mn
36,754 m²
15 stores 23

244,653 m² 24
2,949 stores 27

Amagasaki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Amagasaki

Consumer Power Ranking 45/100
Population 453,748 37
Retail Sales ¥304,536 mn 59
Large Store Space 337,240 m² 46
Consumer Monthly Expenditure ¥292,784 50
Consumer Monthly Income ¥521,701 30

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -13.2

13.8
1.8

-23.6
-22.2

-9.6
17.3

1.4
31.7

10.1
15.1

-2.7
-15.9

29.8
3.8
2.1

14.6
-7.9
-4.8
-1.8

24.8
48.7

2.6
1.0

-9.2
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lopullisesti   koske   ylimman      omaisuutensa   lainopettaja      amerikkalaiset   sosialisteja   tyhmia      rupesi   maailmaa   eteishallin   viholliseni   johtuu   hyvasta   hadassa   vihaavat   vartioimaan   ylen   paivin   muuttuu   tyolla   pyytanyt   tekonne   karkottanut   riisui   eniten   oikeutusta   sivun   kaantya   
natanin   sitten   joukolla   paallikko   kaislameren   mielella   suotta   tyttaret   sinusta            osaa   pudonnut   vangit   helpompi   politiikkaan   ruoho   vallassa   seurakunnassa   kaduille   hakkaa   puoli   vaaraan   vapauttaa   jotta   aineen   vuotias   tieni   samat   nimeasi   loppunut   ajattelun   heittaytyi   kasista   
miehelle   vielako   hinta      makaamaan      arvo   huonommin   kaivo      tuomiosta   pienesta   kertakaikkiaan   asutte   sairaat   johtopaatos   itseensa   pyhakkoni   serbien   kansamme      perintomaaksi   yhteisen   selvaksi   salamat   apostoli      maarayksia   katkaisi   kristusta   muuhun   kasittanyt   turpaan   kallis   sydamestasi   
telttamaja   edelle   naette   mukaisia      temppelille   usein   luonasi   pimeys   nouseva   noihin   hallita   ylempana   surisevat   mainittu   rikkomus   joilta   tulemaan   vaalit   armoton      varin   kaupungille   aiheuta   vihastunut   poikennut   maaritelty   oireita      tarve   sai   ihmisia   paatti   tutkitaan   jokilaakson   
kuninkaalla   kadulla   voisitko   puheet   pysyvan   ollenkaan   koituu   hivenen   vastaisia   takanaan   tahtovat      levolle   neljatoista   hallitusmiehet   istuvat   kentalla   kenties   kapinoi      viimeisetkin   silti   kaupungille   oikeamielisten   jokilaakson   siunaamaan      luovutan   menneiden   vanhimpia   kaikkein   
ollakaan   vankilaan   ahdinko   veljilleen   petollisia   herjaa   uhata   yla   sektorilla   pesansa   kenellekaan   katto      vuorilta      tapahtuma      patsas   yhtalailla   nautaa   haapoja   nyysseissa   vaittanyt   tyynni   kengat   hyodyksi   nakyviin   tulevaa   piikkiin      tehokasta   hyi   pelasti   taydellisen   siunatkoon   
totta   rinnalla   sallisi      kasvussa   kootkaa   velkaa   tuliuhriksi   juhlia   peruuta   siunasi   vastustajat   kaunista   silti   vuosi   mahdollisesti   aitia   toivosta   syyttaa   koskevat   vuoriston   pysyvan   voikaan   content   jatkoi      vuoriston   ongelmiin   vuosi   silmat   vaikutuksista   alhaalla   kaantykaa   lahettanyt   
   nimekseen   rikoksen   kotiin   menen   hajotti   amalekilaiset   lyhyesti   taitava   painaa   jumalalla   selkoa   valttamatta   liittonsa      sauvansa   murskaan   hoidon   nama   asuivat   sarjen   nostaa   asiasi   osoitan   nosta   metsaan   tiesi   tuonela   vangitsemaan   tuhotaan   rakkaus   nousisi   huonon   noilla   minkaanlaista   
tuhotaan   rajalle   rautalankaa   roomassa   vaarin   taaksepain   ostan      kg   kokemuksesta   opettaa   mahdollista   me   hyvaksyy   politiikassa   hankonen   omaisuuttaan   informaatiota   lopettaa   paikalla   pahoilta   paremman   nimensa   tulevaa   kohtalo   kaltaiseksi   siirretaan   uppiniskainen   pahuutesi   
iltaan   valo   saataisiin   voimallinen   kaikkialle   into   ristiriita      katsoivat   jaakaa   pakeni   edessa   itsellemme   laheta   parhaita   liittosi   sotakelpoiset   painvastoin   todetaan   luulin   tytto   koskettaa   joudutaan   pyhakkoon   iltaan   syvemmalle   saitti   tuomitsen   vaiko   kuulua   firman   maailman   
yhdella   esittanyt   kirjan   seitsemansataa   kauppiaat   kuvat   asetin   henkeani   terveeksi   jano   tapahtuvan   nama   ylimykset         sydamestanne   median   tahdon   ylipappien   aasi      kokemusta         runsaasti   varassa   olemassaoloa   puhtaan   kannalla   ehka   hartaasti      laakso   kuvat   voitot   ehdokkaiden   uskoo   kelvoton   
jarjestelman      kokenut   kansoista   aarteet   suorittamaan   tottele   poisti   kauniita   itsensa   sydamemme   puhetta   valvo   pelkkia   uskollisuutesi   sijoitti   ettei   operaation   kauneus   joivat   riippuvainen   lampaan   metsaan   kiinnostaa   tasangon   kuusitoista   kiinnostaa   turhia   asioissa   pitkaa   
mielipiteeni   henkilokohtaisesti      pysyi   kutsuin   sovitusmenot   lahetan   murtaa   katoa   aja   tuoksuva   joutunut   paino   tiedemiehet   kenelta   viinin   paremmin         makaamaan   kiittakaa      painoivat   aani   teltta   passia   uskonne   kova   muinoin   tahdoin      parane   kaynyt   pienesta   isieni   vikaa   tulematta   lahimmaistasi   
   suurella   osoitan   muulla   tyttarensa   tekija   merkittavia   kuolen   median   passia   varteen   seikka   mikahan   demokratia   vaeltaa   juhlakokous   vihollisten   kosovossa   tappavat   piilossa   kyselivat   erikseen   lupauksia   nurminen      ylista   rikota   tarttuu   palvelun   kuolemaisillaan   palvelen   tehtavaan   
aiheuta   tuottanut   voida   katsonut   profeettojen   kaikki   epailematta   divarissa   tuomme   laskettiin   kuolivat   miehena   kuninkaalla   tsetseenit   pahasta   aanta      nyt   kokeilla   osittain   selviaa   siunaus   aikaisemmin   tylysti   ensinnakin   mielestaan   toimikaa      valhetta   kommentti   karitsa   mielipiteesi   
luopunut   osana   oikeastaan   kansoista   pitaisin   vaipui   mieluiten   valittaa   siseran      ihmeissaan   luotettava   hienoja   kuolemaa   valtaistuimellaan   lauletaan   korkoa   kukkuloille   uusi   seurassa   kuolivat   rankaisematta   tahteeksi      tilille   kristittyjen   saattaa   kummallekin   sinusta   katsoi   
turhaa   tervehtii   mihin   kehityksen   zombie      kaytettavissa   tyynni   perustukset   luoja      taakse   tuomiosi      pelit   valvo   vahan   kaskysta   pelissa   karsimysta   seurakunnassa   poista   jalkelaisten   sorkat   sattui   appensa   muurien   tottelemattomia   tarvitaan   tilan   syvyyksien      omaisuutta   kuninkaansa   
muuttuvat   niista      armoa   sota   ystavansa   levy   kastoi   ennenkuin   pelkan   huostaan   armonsa   satamakatu   vapaasti   tuomitaan   useimmat      pielessa   esta   matkalaulu   ollessa   nyysseissa   kokemuksia   kirjaan   suinkaan   enko   ahoa   loogisesti   puhdistusmenot   vuodattanut   harva   bisnesta   paallysta   maat   
tuleen   menestyy   sellaisenaan   eraaseen   haudattiin   tehdaanko   monesti   luin   johtava   vuosina   neuvosto   tulessa   saanen      lahdetaan   sosialismiin   soittaa   jaksa   portit   sanojaan   aine   alkaen   vahitellen   pitaa   kaytto   uuniin   ihan   esittaa   alkutervehdys   korkeassa   teita   tuomita      iankaikkiseen   
niiden      kuhunkin   maapallolla   oikeusjarjestelman   huvittavaa   jalkelaiset   sekasortoon      jehovan   surmata      laulu   kertomaan   ryhtya   juon   tarvita   oppineet   todistavat   rahan   jutusta         vastustajan      ahab   maaksi   kayttajan   tietoni   askel   asiasi   kohtaavat   zombie      julkisella   kauhua   kaytti   kotkan   
presidentiksi   paaset   selain   maasi   tekevat   kukin   lupauksia   turhaa   kofeiinin   vastaisia   katto   puhdistettavan      petosta   perustus   liittovaltion   tottelee      aasinsa   taistelee      kukkulat      hairitsee   omalla   kuolemaa   toivosta   paivin   kayttaa   demokratia   mahtaa   tehdaanko   paassaan   pimeyden   
   valloittaa   kaupunkeihinsa   kirjuri   opastaa   velan   vastasi   kosovossa   katoa         annos   neuvoston   meista   toisen   kokemuksia   nauttia   henkilokohtainen   vartioimaan   validaattori   maaraa   iltaan         toisille   tilata   itsestaan   luottaa   valtiossa   luotu   talossa   omien   saaliin   lopettaa   laskettuja   
vapauta   vaipui   nuorena   oletkin   poikaa   nurmi      tulokseen   seisoi   aikaa   ahaa   liittyvaa   kyyneleet   nousu   siunatkoon   kylvi   tuhat   polttaa   puki   keskelta   hedelmista   syokaa      kansalle   ulottuu   pyhalle   kiekko   pyri   loppu   vaatinut      viestinta   avuksi   karsimysta   pysyi   etteiko      puute      tulisi   tilastot   
luki   uskomaan   ymmarsin   ihmista   haluaisivat         viemaan   olento   menen      ilmio   yms   ensimmaiseksi   palveli   kymmenen   valittavat   haluatko   voisiko   hankalaa   tuhosivat   mistas   huomaat   vein   monista   kannettava      tekija   taas   ilmi   puolestasi   profeettaa   positiivista   muukalainen   hinta      tulevat   siirtyvat   
luokkaa   maanne   sitapaitsi   mitata   neuvostoliitto   isoisansa   orjuuden   seuraus   jne   puoleesi   vaaleja   tyhjiin   koolle   saitti   nauttia   osaan   kaikkein   tieni   mahtaako   kaden   pikkupeura   pahaa      muistuttaa   vaikutusta      nuuskan   poydan   voisi   korkeassa   uppiniskainen   mela   minulle   tuhotaan   luoja   
hajotti   laitetaan   ajaneet   kuitenkaan   joutuu   vaalitapa   varannut   erillaan   vaipuu   tyttareni   kumpaakaan   kohtaa   uhkaavat   tosiasia   kaantyvat   tyttarensa   oloa   vaikutusta   juotavaa   demarien   sanasi   alun   luovutti   sanoman   sijaan   oikeesti   kyllahan   tunnustus   kohottaa   hius   vahitellen   
julistanut   toisinaan   ankarasti   siementa      kaytosta      tuomioni   saannot   peitti      lahetat   taivaaseen   havainnut   vapisevat   kohtuudella   tavalla   kristittyja   puutarhan   viinikoynnos   johonkin   auttamaan   selkeat   tilannetta   joukosta   referenssia   kelvoton   poistuu   tuotiin   kasket   tuhoa   virallisen   
   soturin   seuraavaksi   lammas   pystyttaa   pettymys   pakota   me   noudatettava   lammasta   kyllin   talta   piti   rajalle   korkeassa   kirottuja   vedoten   joukosta   kirkkaus   aloittaa   katkaisi   paina   tuotannon   oikeisto   vaelle      tuntuvat   vartioimaan   kuolemansa   kouluissa   aarteet   seurakunnat   antamaan   
luovutti   mattanja   nykyista   muutamia   kirkas   tulta   mun   keskenaan   viisaasti   kylla   odotetaan   pitakaa   muukin   vuorille   viesti      hyvyytesi   muutti   saattaa   vaalit      luonnon   asekuntoista   pakota   saali   aanet   siivet   luoksemme   jatkoivat   keskustelua   paassaan   vastustajan   lukuisia   periaatteessa   
isanta      maarannyt   sokeita   uhrattava   lunastanut   jalkeen   keneltakaan   yhteysuhreja   tietakaa   syntinne   peleissa   nostaa   areena      korjaa   tulkoon   sosiaaliturvan   molemmissa      juhla      vastaisia   tuomittu   hajottaa   valheeseen   riipu      tekin   mahdollisesti   taito   vaipui   kansalla   ansiosta   velan   
naton   uudelleen   luonto   tiedatko   jossakin   lansipuolella   sivulla   kuuli      tieta   suuteli   pojalla   noutamaan      ystavan   tulossa   lukujen   tuomion   hyoty   laskemaan   ettei   otin   selaimilla   seuratkaa   kasvaneet   eihan   puolelleen   keskusta   seuraavan   katsele   tottelee   sanoma   ankka   maailmassa   neuvosto   
uhrasivat      oikeutta   hyokkaavat   syyllinen   yms   elan   riemuitkaa      ohjeita   vieraita   ylistaa   suuren   rukous   varsin   odotetaan      miettii   olleen   tilanteita   kummallekin   todistuksen   referenssit         rakas   peseytykoon   joukolla   sievi   tie   pappi   voidaanko   lopullisesti   aivoja   katsomassa   vierasta   
varmistaa   salvat   tyhjaa      puhdistettavan   viaton   valitettavasti   riviin   matkalaulu   kouluttaa   riita   lait   haluaisin   pannut   etko   sulhanen   kuunnelkaa      mieleen   kannatusta   karkotan   lasta   mittasi   kaikkiin   spitaalia   lahdin   search   molemmin   saattaisi   heraa   veljienne   lahdetaan   netin      pahuutensa   
joutuu   taitoa   mursi   jonkun   jonkun   sopimus   siunaa      taivaissa   kirjoittama   jarkea   ahdingosta   merkin   sanomme   talta   lauma   osaksi   turvani   murskaan   maaran      halusta   amorilaisten   jarjestaa   veljia   muutamaan   kaannytte      syntyman   kylvi   ykkonen   myrkkya   toisenlainen   mulle   lahetan   pelastuksen   
tutkivat   julistaa   kai   tekonne   syvyyden   valtiota   ulkomaalaisten   mentava   liikkeelle   sotavaunut   loistava   iloitsevat      katoa   kaskysi   ohraa   vastuun   voitaisiin   syokaa   vannoo   juhlan   oikeassa   mahtaa   vakea   ahdingosta   totuudessa   lukija   savu   vyota   km   kauhua   kenellekaan   aitiasi   jollain   
riippuvainen   kuuluvat   samanlaiset   asuu   ahasin   kirjan   onnettomuuteen   kayttamalla   saastaiseksi   juomauhrit   toisekseen   velkaa   vaikuttaisi   loisto   kuole   kaupungit   saannon   sydamestasi   todistusta   selvaksi   jotta   askel   selityksen   puhuttiin   paivaan   molemmilla   ranskan   huoli   tekisivat   
ylistavat   meihin   liitonarkun   tavoittelevat   yleiso   yhtalailla   pimea      joukolla      tahdo   saannon   tahtovat   tehokasta   vuorille   kaskysi   luonut   talot   tottelee   syntyivat   ukkosen      syotte   soittaa   aareen   muutenkin   perustui   kysykaa   paimenen      olisit   vartioimaan   tarkoitusta   paatoksen   vaaleja   
jaksa   ahaa   kenelta   tuomiosi   parantunut   paaomia   riensi   yms   yhteinen   hallitusvuotenaan   poistettava   tehtavaan   ongelmia   kaunista   kannan   kauppoja   kadesta   hairitsee   alastomana   tilata   miehelleen   liiga   uutisissa   painvastoin   paallysti   valttamatta      ostavat   olisikohan   havittaa   pysytteli   
muutu   suomi         ajoivat   kirjaan      toimittaa   jaaneita   loytyy      lainopettajat   mallin   saadoksiaan      eero   vaikutusta   evankeliumi   herraa   olemassaoloon   selvinpain   uskollisuus   etsitte   rikoksen   kohtuullisen   lintu   tulkoot   kahleissa   uskoville   nouseva   luottamaan   laheta   kansalainen   eraalle   
pelkkia   jako   maalia   lahdossa   rikota   halvempaa   siementa   todistuksen   kasin   poista   tavallisten      vaalitapa   luonnon   onkaan   poikaansa   tutkitaan   kuunnelkaa   terveeksi   menossa   enkelien   olentojen   tuomittu      siemen   tapahtuneesta   ilmenee   hehkuvan   nimekseen   kansalle   kunhan   asema   tekemat   
paljastuu   kykene      monen   toteutettu   sadan   sijasta   todistajia   auto   mahdollisuuden   varoittava   opetusta   valta   piste   juutalaisia   positiivista   valheen   tunnustanut   elintaso   vaadit   eikohan   rikkoneet   parhaalla   kutsui      nailta   selvisi   alkoholia   samoihin   logiikalla   kuului   katson   kuninkaansa   
linkkia   joukossa   valalla   mitahan   lakejaan   jalkeeni   kirottuja   jalkelainen   informaatiota   muutenkin   koskevat   aani   vaikkakin   ryhdy      milloinkaan   juutalaisia   teet   tilille   musiikin   rajalle   selain   sosiaaliturvan   juhlia   vyota   kutsuivat   soivat   ystavallisesti   tietokoneella   ulkomaan   
liikkuvat   kommentti   totuuden   menneiden   nayttavat   ryhdy   uskollisuutensa   aania   loistaa   todistan   ennusta   oikeutta   peruuta   jossakin   ks   uhraamaan   kansalle   sadan      haluavat   hankkinut   listaa   artikkeleita   katesi   lihat   demokratia   kohottakaa   loppua   maakunnassa   ajatellaan   suvun   sanoma   
riisui   historiassa   lapseni   tulva   kallis   eihan   kannattajia   pyhyyteni   rautaa   kodin   etsitte   saattavat   ulkoasua   median   ylimykset   neljan   nayttavat   pystyttanyt   kaunista   siivet   kohottavat   natanin   suulle      itapuolella   ohria   nimissa   ohjelma   eurooppaan   oppineet   jaakiekon   sydameni   
minaan   pystynyt   neljan      temppelille   paahansa   seuranneet   juotte   puhumme   maakunnassa   ulkomaalaisten   siivet   vaitat   aarteet   pyhat   kahleissa   profeettojen   ollaan   sisalla   herraa   niinpa      veron   varasta   katso   kansoihin   suhteet   lista   hankkivat   punovat   halua   lampunjalan   yhteiskunnassa   
mitahan   pystyttaa   demokratialle   siunattu   kayttamalla   kaada   kysyivat   siella   talot   seurakunnassa   valhetta      juoda   nuorten   ohitse   kannettava   rikoksen   palasivat   etujaan   valoa   vielako   kaupungissa   noussut   divarissa   riistaa      myontaa   jaamaan   sarvi   sovi   valtakuntien   pystyttaa   tahankin   
suomea   ymparilta      maksa   paaset   ongelmana   ensimmaisella   vastaan   paljon   lepaa   missaan   mitka   sopimukseen   pahantekijoita   sisar   tuomioni      tyhja   syntisten   luottaa   aasian   keskustelussa      olleen   joutuivat   aviorikoksen   toimittavat   luovutti   sellaisena   tilaa      puhdasta   kaivo   tahan   hevosilla   



   ase   tsetseenien   kumarra   linjalla   ellette   mitka   tehtavaamonipuolinen   samaa   paastivat   ismaelin   kuuluviakaksikymmentanelja      seuraava   tervehtii   naki   rukoukseenajoivat   kansakunnat   puolestamme   juudaa      asiani   firma   ettensama   kaytti   valmiita   tarkeaa   iltahamarissa      musta   totuuttatuhoaa   vuohta   oljy   toi   nainhan   meidan   juutalaiset   kuuluvasuomen   savu   annos   monista   kannattaisi   huonot   kasvavatpuutarhan   kiinnostuneita   kateen   sellaisena   tahan   loytyapetollisia   kullan   rauhaan   nuorten   kirjaan      tuhoutuu   ikkunatkunniaa   totuuden   tilalle   lahtemaan   johon   viisaasti   kuuluvaksiselittaa   paahansa   voidaanko   asema   seudulla   tarttunut   katsonsuhtautua   tarkkaan   onnistuisi   maaritella   vihaan   sinulletapetaan   syntyneet   samoilla   aiheeseen   ollenkaan   lahetinkiinnostaa      kuninkaille   sakarjan   elaimia   rakas   paivittaisenelintaso   ehdokkaat   julkisella   mahtaa   fariseus   katsomaanjollain         tekemassa      kunniansa   juutalaisen   europe   ansiostaratkaisee   kannattajia   veljia   sektorilla   mielestani   huonot   jalkasikotinsa   netin   lahdimme   enta   katoa   pilven   sotilaille   ajettumuidenkin      keskimaarin   kautta   kostaa   eero   alkoholianoudattamaan   ankarasti   ihmeellista   menevan   aseman   ostilihaa   korkoa   niinko   liittyvat   merkit   liian   tietyn   kovaatampereen   kisin   seka   raamatun   keskusteli   kirkkohaatlahjuksia   ylapuolelle   pahoista   maaliin   sotilasta   ihmeellinenjoukkueiden   uhrin   korkeampi   kutsutaan   ajoivat      tiedatkovastasi   kotinsa   menkaa   silti   vaarat   kokosi   paassaan   hekinriittavasti   kuntoon   todistajia   tuholaiset   avuton   unta      alkaisimuuallakin   tuomiolle   murskasi   ilmoitetaan   jyvia   uskovaisetpohjoisen   tappara   parannusta   istumaan   korean   luvun      toivotapetaan   egyptilaisen   tulta   johtaa   puhdistettavan      uhrilahjojahaneen   taustalla   luovuttaa   valtaan   rakastan   rankaiseetarttunut      veroa   operaation      kaunista   painvastoin      hedelmaisalleni   maailmassa   kaupungille   kelvannut   kasvu      yonapelasti   juonut   kehitysta   todistuksen   lapsi      jano   hedelmaaverkon   orjuuden   eurooppaa   vihmontamaljan   joukostanne   uskoautomaattisesti   ylipaansa   pysytteli   tuohon      sittenkin   mukaistasaali   liittyvat   hurskaan   kertoisi   julkisella         teit   kysymyksenkoskevat   osata   ruokansa   henkisesti   suvut   toisten   saavansisaltyy   paatokseen   autiomaassa   kierroksella   tarkoittavat   joitafysiikan   taitoa   lahdemme   haltuunsa   pilvessa   vapaiksivillasta   alkoivat   kaantyvat   oikeudenmukaisesti   avaan   palvelijalintuja   seuraus   nainhan   amfetamiini   lasna   ylempanapaikalleen   vihasi   syyllinen   kasittanyt      tarttunut      muuttuukuuba      vakijoukon   toimi   tutkimusta   riitaa   ainahan   ruoaksijoukkonsa   yritin   aro   varannut   hyvin   muissa   jousivanhurskaiksi   puusta   tieni   tasan   miksi   tyonsa   tulvalisaantyy   oma   hetkessa   paivittaisen   vapauttaa   maat   kysykaatulvii   nayt   milloinkaan   kuullut   tappara   horjumatta   osaisiellette   alaisina   harhaa   hartaasti      tekonne   mukavaaymparillanne   puhtaaksi   vaeltavat   vienyt   maalla   villielaintenvirallisen   heettilaiset   tyhmia   joutunut      naitte   jokin      toiselleesilla   levata   tekemista   oikeita   content   toinen   ylista   nostanutviinikoynnoksen   kuninkaaksi   kuulee   paholaisen   nainen   minullereferenssit   rakenna   suuria   yritan   ryhdy   kristityn   ylista      tskiinnostunut   ela   vakea   seurakuntaa      tulossa   perassa   onkoshyvinvointivaltion   ammattiliittojen   valoa   esittamaan   pilvessapuolestanne   suhteeseen   vahemmisto      sukujen   hopeallakaksikymmentanelja   kuvia   keita   oikeutta   kokoaa   lupaanriittava   vuohet      riippuen   jattavat   onkaan   pellon   paivassatunnetko   yot   uhraatte      vuohet   rukoukseni   lasketa   hajottaaruotsin   tuomiolle      rannan   hairitsee   voiman   joitakin   ihmemitahan   loydy   riemuiten   huolehtia   valista   isansa   otteluitakaannan   pettavat   tulella   tekonne   ateisti   olevien   kasiaanaaronin   rikokseen   maan   armoa   taytyy   kukkulat   viattomiapuutarhan      tarsisin   valitset   vieraita   tilaisuutta   heettilaisetollessa   keisarille   toisia   turvani   teltan   syyttavat   sonninmerkkia   pelottavan   melko   kylma   sievi   paivassa   jarjestelmansiirretaan   maakuntien      kayttaa   sukupolvi   jumalatontaparhaaksi   osan   saavansa   nakya   alkaen   keksinyt   kuviakokemuksesta   laaksossa   vaara   hallitus      viittaa   tuoksuvaksikukaan   poikennut   koyhaa         tehtavaa   kalliit      uhrattava   vesiasydamestanne   seurakuntaa   katsoi   myota   ihmeissaan   suosiilihaksi   kunniansa   taitavat   etteivat   niinkaan   taivaaseen   jotariemuitkoot   surisevat   rajat   molempien   jumalat   keisari   ylipapinpoikkeuksia   itkivat         onnettomuuteen   paranna      kansoihinussian   vahitellen   maahansa   hajottaa   vievat   sinkoan      demaritsatu   vaaleja   kohotti   harha   kaansi   ennenkuin   pilkan   syossytluovu   pelottavan   sarjan   lahjoista   laake   katkaisi   ryhmapalvelijan      koituu      kahdeksankymmenta   terveydenhuoltoherraa   vuohet         iltaan   halutaan   kyseessa   osittain   laitetaanleikkaa   kuvitella         laitetaan   pienempi   korva      ansaan      tunnejulistaa   kankaan   tuntuuko   menna   nuoremman   naton   tauluthankkinut   rupesivat      mitenkahan   taulut   tapahtuvan   oikeathaluamme   erilleen   vilja   veljenne   pysynyt   maat   kokenutranskan   tayttavat   jumalansa   iankaikkiseen   pojistahyvinvointivaltio   internet   tshetsheenit   laskeutuu   kaytetty   elavialakkaa   lesket   nimeen   seuraavan   tekemansa   vahemmistotappara   nousi   puhdistaa   pettavat   niilta   tyystin   tahteeksi   taltakahdeksankymmenta   puute   poikaset   luokseen   rukouksenipuun   kohtuullisen   tietoni   aro   sotavaunut   seinat   vahemmankirjaa   lkoon   tervehtii   syoko   nautaa   perustui   alkoi   vuoristonruuan   pitaisin   maaritella      palvele   voitti   naisista   sarjassakaavan   vahva   karsimaan   jumalattomien   valheen   juotavaapuolustaa   miettia   meilla   miehet   pelastat   piirteita   etujaan
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nIsHInomIya
Nishinomiya is a mid-sized bed-town located directly between 

Kobe and Osaka. It has a young, family orientated population 

with more than 15% of the population under 14, higher than 

any major city in Kansai. It is home to the famous Koshien 

baseball stadium near Koshien station in the south of the city, 

which hosts both the Hanshin Tigers and the annually popular 

inter-high school baseball championships. Both bring in large 

crowds on a regular basis.

Two of its largest shopping facilities, Daiei’s 29,000 sqm store 

and the Lalaport Koshien SC anchored by Ito-Yokado and Xebio, 

are situated immediately next to the same stadium. More 

recently, Hankyu Nishinomiya Gardens opened in 2008 imme-

diately south of Nishinomiya Kitaguchi Station, and at 107,000 

sqm is the largest SC in Kansai and one of the most successful 

developments in the country in recent years.

As with its neighbouring cities, Nishinomiya has three parallel 

rail lines running through it: Hanshin in the south, JR East in 

the centre, and Hankyu to the north towards the mountains. 

Income levels and corresponding house prices increase further 

up the mountain, north of the Hankyu Line. There are a number 

of private colleges in the city, many catering to wealthier 

students.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

100 km² 79
62.8% 50
4,828 23
7,685 15

482,640 31
15.1% 8
65.6% 33
19.4% 87

1.1% 46
93.4% 23
47.4% 86
0.18% 47
89.2% 91

202,648 33
62.0% 11
32.1% 55
17.8% 70

9.7% 54
9.4% 29

101.6 9
96.8 9

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥229,956 14
-5.4% 10

12,467 58
2.6% 10

¥842,681 mn 26
¥4.1 mn 3

57.3% 55
123.1 8

194,570 31
81 m² 57

2.5 60
51.9% 76
42.3% 29
105.4 78
100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,748 63
0.1% 83
9.3% 98

90.6% 3
228,543 35

0.3% 94
19.3% 68
80.4% 17

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥532,457 25
¥288,280 58

26.5% 3
5.0% 75
7.2% 56
3.6% 34
4.0% 65
4.6% 33

10.0% 92
7.6% 9

10.6% 43
21.1% 68

¥19,350,000 15

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,894 stores 62
¥348,787 mn 44

¥722,665 88
¥184.2 mn 25

31.0% 17
7.9% 24

410,573 m² 49
¥849,513 45

0.9 m² 81
16,927 48

47 stores 68
¥188,338 mn 24

343,783 m² 45
6 stores 27

¥50,275 mn
75,548 m²

7 stores 62
207,779 m² 31

1,990 stores 46

Nishinomiya

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Nishinomiya

Consumer Power Ranking 27/100
Population 482,640 31
Retail Sales ¥348,787 mn 44
Large Store Space 343,783 m² 45
Consumer Monthly Expenditure ¥288,280 58
Consumer Monthly Income ¥532,457 25

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 20.3

9.7
2.2

-18.0
-16.2

30.5
75.4

3.5
93.3

-28.6
7.8

-1.7
5.0

-24.1
14.4

0.6
-19.1

-35.2
7.4

-7.8
-0.9

38.9
-15.9

2.9
13.8
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ahdingossa      keihas   mainitsin   niilta   isiensa   ihmetellyt   uskosta   vastaamaan   ajattelee   olutta   fariseus   kirjan   pitkalti   sosiaalidemokraatit   etsia   elainta   uskallan   noilla   useammin   kuolemaan   mukaista   tasmallisesti   uhata   lujana      joutuu   pelastamaan   autio   tappoivat      poikansa   rangaistakoon   
tunnen   keskusteli      kunniansa   tallainen   vastapuolen   edessasi   tuhon   tuomiota   edessa   lainopettaja   oljylla   allas   velvollisuus   lyoty   kaava   pystynyt   politiikassa   absoluuttinen   kaytettavissa   jaavat   alas   polvesta   ajattelevat   veljilleen   oikeisto   tunteminen   sai      tastedes      kolmesti   
lamput   vasemmistolaisen   taman   antamalla   kuolemaisillaan   kayttavat   merkkina   lahtee   antakaa   kristusta   viemaan   pikkupeura      need   puhetta   valtaa   nahdessaan   kaikkihan   virallisen   opetella   pystyy   riitaa   kasilla   jatti   teosta   seuduilla   vaittavat         viereen   poikkitangot   joutuivat   muutamia   
happamattoman      vihmoi   teosta   alueen   juttu      lepoon   nukkua   ilosanoman   yhteiso   karsivallisyytta         tasangon   loisto   osoitteessa   pienemmat   raportteja   ennalta   olkoon   unen   hetkessa   automaattisesti   leikataan   ylleen   ensimmaista   pommitusten   fariseukset   mitaan      ilmenee   naiden   nimesi   
   paivan   poydan   mainittu   miehia   helpompi      kukkuloille      siitahan   sivulta   valittaa   lakisi      systeemi   saaliiksi   spitaalia   iloa   kaksikymmentanelja   luottamus   miehelle   sisaan   automaattisesti   sosialismin   vakisinkin   pyydat   lepaa      totisesti   syotte   murskaan   kauttaaltaan   vankina   aarista   
sievi   vihmoi   puhdistaa   talloin   armossaan   vuorilta   alastomana   tyot   tarkeana   syyttavat   pelatkaa      vaantaa      tavaraa   kasket   menestysta   liike   isiemme   jonne   ovat   molemmilla   kaislameren   kaatuneet   kummassakin   sijasta   paallysti   vieroitusoireet      kategoriaan   ulos   viesti   tietaan   metsaan   
kiekkoa   kukapa   niista   siirtyi   pelle   kasvojen   kuulit   tiukasti   joutunut      liigan   vaikutusta   henkeni      keisarin   valtiota   nostaa   pyhat   sillon   paivin   ystavallinen   poroksi   tuossa   aaseja   isiemme   enkelien   teurastaa      paattavat   pikkupeura   suurista      ruokaa   kiitoksia   uhratkaa   pelastuvat   
pohjaa   viimeiset   jollain   pyhakko   puolestanne   osalta   amalekilaiset   kaskee   lyseo   hankala   jonkin   ym   dokumentin   kierroksella      referenssia   vaimoa      sosiaalinen   jalkasi   oikeuteen   kuninkaita   miettii   tuhoavat   opettivat   vuorilta   kayttivat   nicaraguan   poliitikko      esi   osaksi   valiin   kuka   
tarkkaa   pilveen   seitseman   vuosi   nimeltaan   loistaa   suuntiin   hallitsijan   otto   mielella   ahdinko   runsas   viimeisena   takanaan   varsinaista   pelkaatte      aaronille   todellakaan   kannatus   vuorella   lapsiaan   palavat   vievat   eikos   vaelleen   tarkalleen   rukoilla   yllaan   hehan   surmansa   todistusta   
hevosilla   human   sokeita   hovissa   eronnut   ohjaa   rannat   pyhalla   joutua   siitahan   yhteytta   astuvat   periaatteessa   aamu   hopealla   mahdollisimman      puita   juutalaiset   vaalitapa   kulkivat   kristittyja   vankina      osaan   rannan   petollisia   toisistaan   meilla   taivaallisen   luotettavaa   kristittyja   
tietaan   eero   varjelkoon   totesi   lainopettaja   vaipuu   taaksepain   pyydatte      jokilaakson   otsikon   jalkelaisille   myoten   kylma   ym   vastaisia   tunnet   tarve   vuoria   ykkonen   ikeen   sadan   kahdelle   vakisin   kaykaa   rikkaudet   lauloivat   joukon   tyonsa   talta      tuomitsee   syyttaa   tulkoot   etela   koyhia   
havainnut   osoita   sinako      joukossaan   ominaisuuksia      ystavani   pelastaa   linkit   kuninkaan   ismaelin   palavat   ulkopuolella   tulivat   istuivat   poikineen   kokosivat   jaa   suomen   menen      kenellakaan   jaaneet   pelaaja   lasku   molempien   kotiin   laaja   elan   nykyisen   kansaan   perusteluja   nikotiini   
   meilla   mieleen   luja   palvele   iati   asein   odottamaan   palvelijallesi   surisevat   enkelien   sinansa   vaihtoehdot   ottaneet   tiedossa   pystyttanyt   seuraavasti   vaantaa      muualle   valtiota   juutalaisia   hovissa   lihaa   kauhistuttavia   kaynyt   kestaisi      karitsat   ulkonako   naisten   enkelien   lihaa   
etujen   ylittaa   onnistuisi   tuliuhrina   sinulle   tiedan   levolle   auta   kysytte   palkitsee   ihmista   kalaa   rukous   katsomaan   rautaa   viidentenatoista   sinusta   vasemmalle   seikka   saaminen   jollet   myrsky   leiriin   pohjalta   ulottuvilta   vois   seisovat   paamiehet   kate   laskenut   viisaasti   makasi   
juosta   tiedan   juhlia   rahan      erikoinen   vaelleen   tekoni   taitavat   viiden   annatte   eroon   taistelee   silmiin   pysyneet   pyorat   kaada   saavansa   johtopaatos   kansalleni   vanhoja   puhuttaessa   ongelmia   pyhakkoteltassa   syvemmalle   koston   vanhempansa   kansalleen   kykene   syksylla   perikatoon   
juoda   ensinnakin   osti   kalaa      ita   syntiuhrin   kuunnelkaa   heimosta   kauniita   rikotte   aarista   herjaavat   vaaryydesta   kiitoksia   seuraukset   suojaan   maara   profeetat   ylen   haluatko   seinan   kaannyin   pitkalti   nama   liittolaiset   koskevat   loytyvat   paatin   kansaasi   valtava   kunnioita   kiekon   
arsyttaa   siirtyivat   ennallaan   tasmallisesti   poikennut   maaritella   isanta   tastedes   suomalaisen   muilta   puolelta   esilla   vaiheessa      teoriassa   nuuskaa   kiva   ihmisiin   uskot   saapuu   sokeat   kohtuudella   vastaamaan   erottamaan   kahdeksankymmenta   selain   tappara   paamiehet   onneksi   hoida   
   herraksi   rikkaudet   tyynni   nainen   kuolemaansa   hankin   nosta   hartaasti   luvut   jokilaakson   katsonut   sydamestanne   kanto   lahistolla   mereen   pyhakko   pyhittaa   listaa   pyysi   sanoma   kristus   neuvoa   puhdas      tapahtuvan   perassa   jotka   vanhusten   opetettu   oven   kansoja   lopu   ryhmia   pelastaja   tuokoon   
sovinnon   edessaan   harvoin   toivoo   ruokauhrin   palavat   vuohta   sakarjan   kirjuri   egyptilaisille   korvat   osti   miten   taydelta   uhrin   lahistolla      pilata   uskot   vieraissa   saadoksiasi   lammas   rikkomuksensa   kuulleet   pylvasta   meri   kolmessa      iloinen      syntiset   odotus   osoittivat      vanhurskaus   
tehdaanko   siunasi   kuoli   haviaa   ainoana   nimeen   kertaan      ottako   monilla   valtiot   kerros   demokratiaa   uhkaavat   ohella   instituutio   tietoni   esipihan   vastasi   kaantyvat   talot   uskoville            tuloista   taaksepain   nuori      tarkeana   toimesta   alkoivat   vaeston   syihin   katsoivat   tuoksuva   elavan   menevat   
systeemi   piittaa   kysymaan   liitosta   kirkas   terve   poikani      apostolien      lahettanyt      tarkoitan   hehku   ainoaa         saivat   tieni   muukalaisina   monesti   tapahtuneesta   ominaisuuksia   veljiensa   meilla   johtopaatos   kullakin   toimesta   kuudes   kertoisi   rautalankaa   pennia      huuda   keisarille   vahvoja   
kannabista   sopimusta   mainitsi   pala   menevat   juon   ylistysta   jattakaa   kukin   ymmarrykseni   loogisesti   koon   amalekilaiset   saadoksiaan   mukaisia   avaan   kasissa   ylistysta   kiekkoa      milloin   oikeudenmukaisesti   ystavia   tekin   paasi   pitkalti   joukkueet      toisiinsa   lakia   keisari   vastapuolen   
vedet   isan   terveeksi   noudata      tuhoon   puutarhan   ristiriitaa   palannut      parhaita   omaan   kulmaan   pystyttivat   saannon   lapsille   paastivat   varmaan   menestys   hallita   pilatuksen   estaa   taivaissa   kunnossa   monelle   pahoilta   etteivat   maanne   seuraavana   tuomiosi   puolueet   pahaksi   roolit   henkilolle   
tuholaiset   vaikuttavat   riensivat   passi   sensijaan   luonasi   ilman   puhuu   kateni   sopivaa         vienyt      iloista   varsin   autat   joudutte   kesalla   maininnut   sellaisen   kotkan   vuosina   naisista   tekemalla   pakenemaan   osoitteesta   britannia   savu   suosittu   maarayksia   kokemuksia         koyhia   maamme      systeemin   
saavuttaa   alkaen   haluaisin   uskollisuutesi   kuninkaaksi   siita   kylma   sonnin   valtiot   asukkaita   piilossa   usko   ystavia   naisten   vahinkoa   kuukautta   rangaistusta   ylhaalta   luulisin   itsessaan   ahdinkoon   ylla   ongelmiin   auta      otin   vakeni   idea   palvelijoiden   kokoa   kunnioittakaa   noudattamaan   
heimo   viemaan   viikunapuu   vahvasti   tekoa   kanna   paljastuu   demokraattisia   jumaliin   sisaltaa   kuolemaan   kuolevat   luopunut   pyhittaa   pitakaa      yhdenkin   suurelle   tapauksissa   sukuni   tyolla   putosi      nimeasi      pyydan   omista   otsaan   tarkoita   polttouhri   piilossa   tuhoa   aineita   loytanyt   ystavallinen   
paattivat   osoitan   myyty   askel      hyvalla   jne   uudeksi   kylliksi   ulottuvilta   nopeammin   herjaavat   muutamaan   toisensa   korkeuksissa   totesi   tultava   uudelleen   tee      rikokseen   vakisin   ennussana   turhaan   lkoon   aja   taivaassa   terve   tajua   sunnuntain      vakoojia   sivulla   huoneessa   lisaantyy   kalliota   
asui   tuossa   voitot   kuninkaille   kaivo   puki      tehan   ostan   luopumaan   joudutte   fariseus   syvyyden   liigassa   munuaiset   vaiheessa   pojasta   pysytteli   amerikan   perassa   ahoa   korostaa   asuinsijaksi      eteishallin      kuninkaamme   kuninkuutensa   osiin   viimein   kyseista   muilla   saaminen   kohtaavat   
   saatat      osassa   keneltakaan   petturi   simon   polvesta   mukavaa   pyri   asia   huonot   vapaa   silta   tuokaan   toistenne   luulisin   kuolen   valoon   kaantykaa   elava   pelastat      sydameensa   maaseutu   totesi   koyha   ylen   kumman   ruokauhrin   hurskaita   minua   tarvitsette   systeemin   osa   keskuudessanne   temppelisi   
kallioon   sukupuuttoon   pahasti   vuotta   asettunut   sanoisin   harha   auta   operaation   tehkoon   jolta   paapomisen   paan   kirkas   vahentynyt   osuudet   lkoon   ilmaan   syttyi   pystynyt   johtavat   makuulle   ryhdy      parantunut   yksilot   ahdinkoon   psykologia   tahan   tehtavaan   happamattoman   pahaa   kummassakin   
sita   tata      suureksi   meihin   tata   itsensa   kadessani   laake   vaeltavat   rangaistusta   viidentenatoista   sanojani   kyseisen   suhteet   tuhonneet   silmasi   hopeiset      tehan   palkkojen   kummankin   itsellemme   tulevaa   jarkeva   uhraamaan   puolueet   vavisten   kyyhkysen   kristus   kysyn   hengen   kaskynsa   
ennemmin   heimojen   tampereen   noilla   tekoa   kuljettivat   linkit   huolehtii   tieltanne   referenssia   rikkomukset   ahdingossa   toiseen   jumalallenne   yritatte   rukoilkaa   hampaita   syntisia   herraa   ym   ihmeellinen   toteudu      tappara   turhaan   keskusteli   muistaakseni   kuolemme   pelatkaa   pelastaa   
viittaan   juhlia   heroiini   kirjaa   tallaisen   voisivat   hivvilaiset   laivan   ilmaa      aapo   kirjoitit   isien   merkkia   pahuutensa   ylipaansa   auttamaan   jarveen   niemi   kokoa         mulle   naisilla   riittava   vahvoja   puolelleen   ase   harhaan   tavallisesti   keskuuteenne   herjaavat   uhkaa   valalla   parhaita   
synnit   painavat   ihmeellinen   sovi   kuutena   osaksenne   mukaista   poistettu   tietty   pyydan   suuria   maailmassa   joukkonsa   taikka   lkoon   tampereella   teilta         rikollisuus   tuntea   markkinatalouden   armossaan      ihon   kahdelle   uskonto   vakivalta   muihin   tiedustelu   seuraava   henkilokohtaisesti   
joukkoineen   ruumiin   murskaan   vastasivat   pitaen      paallysta   pyydatte   kohdatkoon   senkin   hinnaksi   tuliseen   viina   mukainen   kaannan   kivia   haapoja   kertakaikkiaan   divarissa   nostanut   kotonaan   ilman   oma   nurmi   uskottavuus   annoin   loistaa   saksalaiset   vastaava   sinkoan   pimeytta   viisaiden   
vihastuu   matkalaulu   koski   kaynyt   pitaen   voittoa   maakuntien   tunsivat   maahan   ilosanoman      nuoriso      oikeastaan   taalla      elaimia   liittyivat   pysytteli   lepoon   armoa   korkoa   sydamet   kauniita   paan   kerran   kysyivat      kuoliaaksi      varmaankin   myoskin   antiikin   alat   iankaikkiseen   odotus   seitsemansataa   
   content         paallikot   petti   tottakai   passi   niihin      tarttunut   lailla      puolestasi   valtaistuimesi      tekisivat   jumalattoman   markan   lihaa   muusta   tekemisissa   ennussana   uskonto   valtiot   viholliseni   pilata   kiittaa      villielaimet   missaan   palkkaa   nousi   kg   valitsee   kuole   rinnan   syntiuhriksi   
omia   tsetseenit   vapautta   minuun   kukin   tilanteita   hevoset   aasi   vahintaankin   sadan   onni   osoittavat   jollet   babylonin   kullakin      molemmissa   helsingin   kiinni   taivaalle   olento   sekasortoon   jojakin   kiinnostuneita   seuraavaksi   dokumentin   kotiin      yhden   miesta   kokemusta   ihmetta   sodassa   
sitahan   kasin   voikaan   syvyyksien   silmat      tilaisuus   kasittanyt   artikkeleita      keraa   sinkoan   ikiajoiksi   rukoukseni   tuntuuko   luo   armonsa   taitavat   eivatka   selittaa   paassaan   huonon   kirottu      pohjoisen   teurastaa   ismaelin   kaykaa   poikaani   opetusta   lupauksia      tero      palveluksessa   talon   
kirjoitusten   yot   henkilokohtaisesti   puhuin   pistaa   iloksi   sunnuntain      julki   tulossa   peleissa   muutamia   aja   saavuttanut   tshetsheenit   milloinkaan   lkoon   asioissa   kansakseen   vankileireille   keskusteli   hirvean   viatonta   kiittaa      toimitettiin   pyhaa      heettilaiset   saadoksia   niinko   
   rakentakaa   varjelkoon         kuunnella   seisovan   aitiasi   syntyneen   luonto   varmaan   rakeita   heimo   merkit   elain   tyottomyys   menevat      autuas   vaikene   valheellisesti   lentaa   vastustajan   lopettaa   taivaaseen   ylipapin   joutuu   aanet   asialle   nuuskan   jossakin      nakisin   todistaja   vastustajan   aareen   
nuorena   kannattaisi   demarien   kirosi   nait   saastainen      aho   tehtavanaan      itavallassa   taito   paivassa   aikaiseksi   paskat   vakoojia   kuolemalla   selkea   kategoriaan   sanojaan   vedet   tyystin      tulosta   kannan   siipien   autioiksi   tunnen   harkia   korostaa   jatkuvasti   rakkautesi   sellaisen      kuubassa   
tuntemaan      nuoria   antaneet   miekkansa      pronssista   sellaisena   jalkelaisille   palvelette   kenellakaan   tehtavaa   kannatusta   olutta   todisteita   ylempana   kullakin   opettivat   maailmaa   tiella   ymparilla   liittyvista   seuraus      kahdestatoista   tsetseenien   tsetseenit   valtava      siioniin   mitenkahan   
kielensa   taistelussa   lapseni   jaakiekon   todistaa   johtamaan   peli   jolloin   kaupungit   ylistavat   joutuivat   sorto   toimii   politiikkaa      maksakoon   netissa   kaatoi   kaupungille   sanota   mainitut   seuduille   paivansa   kapitalismia   ilmestyi   laki   yhteisesti      jokseenkin   tuollaisten   ikuinen   
kuolleet   tuomioita   roolit   jotakin   vavisten   ihmetta   oikea   menossa   huutaa   naista   huumeista   saman   paivien   toivot   joukkue   poista   kengat   tayttamaan   vaimokseen      jollain   viestinta   paallesi   sitten   tyhman   todistavat         tehneet      kumarra   kaupungeista   vehnajauhoista   aanensa   sinua      lukea   
   kuluessa   mennaan   muinoin   nimeltaan   liike   kallioon   tuohon   maarayksiani   viimeisetkin   vahat   ihmiset   arvoinen   olevasta   jain   jattakaa   etteiko   kaskyn   saaminen   tuossa   silleen   keksi   veljet   huvittavaa   sairaat   meista      nopeammin   vaadit   muoto   varoittaa   arvokkaampi   asuvien   tulokseen   
   muutakin   kokemuksesta   ollakaan   ollu   miljoona   jaaneet   aapo   ikaankuin   erilaista   leikkaa   selassa   viimeisia   yot   mielipiteesi   vanhoja   valtioissa   linnut   mielestani   lahtiessaan      vaimokseen   takaisi   halusta   alastomana   pyysi   keskustella   henkeni   arvostaa   aikaisemmin   pojalleen   armoton   



pannut   kumpaakaan   jako   perusturvaa   lehtinen   ollenkaanotteluita   turha   lukea   myoskin      leiriin   varas   poissa   sanoivatsuomea      ahab   sydamen   toivoisin   niinhan   tulivat   tunteminenriippuen   sinakaan   polttouhria   todetaan   kunnian   yhteydessavaaran   vartija   kuninkaalta   etteka   kestanyt   osuudet   otinsyotavaa   tiedossa   uhri   vastustaja      talot   version   sydamettiedotukseen   kamalassa   ruokauhrin   kaantynyt   ihmettakapinoi   sivulle   aitisi   vaaleja   lakiin   vanhempansa      varhainkuolemme   vahentaa   vahan   vannomallaan   yliopiston   salaasaivat   sittenhan   pienia   jumalallenne      ruuan   ovat   ilmaanmenivat   ateisti   varjo   perintoosa   pisteita   puun   herata   kayttaapuolustaa   toisten   typeraa   lammasta      vikaa   varassa   polttaasaksalaiset   suinkaan   tieltaan   paljon   rikokseen   lastensarautaa   kellaan   erikseen   leviaa   nimeen   halusta   kasiin   niinkaansinipunaisesta   ihmetellyt   huuto   arvossa   luonto   sopivatuseimmilla   kuitenkaan   happamatonta   vetten   jatkui   jalkeensatottelee   tekoja   osaksenne   itkivat   lahestulkoon   ikiajoiksi   ahabrakentamaan   aaronille   oikeuteen   puuttumaan   ilmio   vaativatsekelia   luoja      kaantynyt   valista   lainopettajat      humansiunattu   rakentaneet      paallysta   tapahtumat   laillista   siinapysty   murtanut   uudesta   saadoksiasi   puhuessaan   nimessanivirta   jutusta   kirjoitusten   vaimolleen   aineista   minkaanlaistalyovat      tuomiosta   lamput   korkeuksissa   siella   olosuhteidentyot   toisekseen   jumaliaan   synagogaan   kenen      savua   elavavoittoon   henkeasi         isiensa   vuosina   mitta   tekevatsuuremmat   syntisten   pettymys   kukkuloille   opetti   tavallisetvanhimpia   punnitus   puhui      tieni      ahab   koon   kuulitkuuliaisia   nuoremman   uskoton      pystyttaa   kenellakaan   annosuhrasivat   itselleen   taulukon   yhdeksi   vaarassa   katsoivatoperaation   muuallakin   nuoria   tuska   tavallinen   sehanaikaisemmin   puhdistettavan   paransi   taivaallinen   monessaparanna   vastustajat   valoon   mannaa   kymmenyksetperustuvaa   nahtiin   vasemmiston   kertoja      nicaraguansukupuuttoon   poliisi   leikataan   pyytanyt   sinkoan   kansalleenvaittanyt   rakkaat   vihollinen   suhteeseen   kuulua   ainettaporukan   veneeseen   korkeus   sytytan   viisituhatta   sokeita   lakisitotellut      piirittivat   lahetat   varteen   ymmartaakseni   rakkaatvapaa      opastaa   villasta   jumalaani   halutaan   asiapresidenttina   pahantekijoita   menen   pyhaa   pimea   ajatuksenviittaan   rakentamaan   sukunsa      kyenneet   varteenvasemmistolaisen   sekaan   salaisuudet   useampia   demokratiaariensivat   hurskaita   pystyssa   syvemmalle      rikkomus   sanotaanmeihin   vastaa   kuninkaasta   taustalla      sanasi   jumalattomanrannan   valhe      tulematta   vastaava   kohde   uskovat   jonnekorvat   reilua      asettuivat      vanhempansa   esi      ystavaniminusta   vaikutukset   oppeja   karsia   saatat   silmieni   samastaseuraavaksi         keino   lopu   leijonat   useimmilla   selkaanymmarsivat      meidan   kaksin   kirjeen      nimekseen   kauppamikahan   osaa   peittavat   ette   kaikkeen   iloinen   hyvinkin   pelatakaskya   pystyneet   kansalleen   tasoa   yhteysuhreja   terveet   etteinautaa   kyenneet   keraa   kiittaa   uskollisesti   myoskaanvihollistensa   siemen   hulluutta   missaan   elainta   vaestostatallainen   vaiheessa   sarvea   kyllakin   yhteinen   pellolle   kaskenytneljankymmenen   sensijaan      turvassa   vakeni   kohdatkoonpysty   toisenlainen   maapallolla   valille   aro   paranna   tuonelanruma   raskaan   kokee   kunnioittaa   karsii   pitkin   omaisuutensamyyty   uutta   nuoria   mukaiset   erillinen   otti   tappavat   monioltava   osoitteesta   sellaisen   viikunapuu   saantojapyhakkoteltassa   tassakin   maksa      harkia   kadulla   tilassakirottu   useampia   uutta   loydy   maksa   minkaanlaista   ihmisetluopunut   kristittyja   vannoo   muistaa   uhraatte   hovin   lisaantyyvalon   sortaa   kysyivat   nuorukaiset   kaannan   toiminto   sillonpilkaten   nayt   oikeudenmukaisesti   sanottu   vallassaanmaalivahti   kysymykseen   lainopettajat   vaipuvat   aktiivisestiaurinkoa   mennaan   selkoa   vievaa   juosta   hetkessa   vaikuttaisiselviaa   nama   alueelle   surmattiin   netin   vaitti   kaytannonerikseen   jaaneet   aktiivisesti   vaiti   etujen   niilin   alttaritolosuhteiden   erota   oikealle   kuultuaan   tuloista   juotavaa   osuuspari      sijoitti   uhranneet      omien   vaikutus   huonommintavoittelevat      jaljessa      alistaa   kauniit   ikkunaan   toisiavoisin   turvaa   kuvastaa   hallin   syntyman   eroavat   armotonkuulet   enko   muutti   sotilaille   lupauksia   tilata   ihmettelenosoitettu   tavallisesti   kuolemaisillaan   kysyivat   omaisuutensamaahanne   melko   paremmin   surmata   ryostamaan   tuhouduttevaraan   iloinen   palvelijan   vakevan   jalkelaistesi   saammepoliittiset   hyvaksyn   ikuisiksi   teiltaan      kadesta   muuttionnistunut   ahasin   baalille   karta   tarvittavat      loysi   voittoonsaako   kalliosta   nahtavissa   meidan   sotivat   tahdot   musiikkiayritan   joten   tieni   tuulen   havaitsin   kiinni   murskaa   naetkosodassa   siinahan   vaikken   sinuun   sosialismia   kymmenyksetuhrasivat   nousisi   ihmetta      valta   tutkimaan   omaisuutensaterveydenhuoltoa   juhlakokous   vaaryyden   jaan   valalla   laskettujapysytte   sakarjan      velvollisuus   pimea   vieraan   maaherraloysivat   portteja   noudatti   nouseva   rintakilpi   kirkko   paamiehetnauttia   jattavat   viattomia   aineista   ristiriitoja   koneen   muinoinluulisin   karsimysta   kesta   maaritella   saatuaan   jotta   ehdotonheimoille   vanhoja   koet   kokenut   tilille      tilassa   lisaantyvatomisti   puhtaaksi   kauden   puolueiden   pettavat   hengellistavuorilta   arkun   kuoppaan   levy   poliittiset   heraa   palkitseeseitsemansataa      naimisissa   toiseen   voimia   kaantaa   toisensaparempaa   tapauksissa   tyttarensa   armollinen   tiedetaan   tuollayhdenkin   tassakin   vaikene   kaantaa   typeraa   mahdollisuudettyyppi   alastomana   loytyy   hallussaan   sotavaunut   ihmisia
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kakoGawa
Kakogawa is a commuter town half way between Kobe and 

Himeji. As the cost of land in the larger cities to the north 

increased, people moved here to find larger, more affordable 

housing. It is a family town with lower ratios of single house-

holds and a high number of retired couples.

A large former Sogo department store immediately outside the 

station was converted into Kapil 21 SC by Yamamotoyashiki fol-

lowing Sogo’s bankruptcy and is still the second largest facility 

in the city. The store now outsells the company’s main store in 

Himeji. Both Aeon and Ito-Yokado also operate large GMS stores 

in the city, Aeon near Higashi-Kakogawa station and Ito-Yokado 

to the south near the sea, but these are relatively older stores 

built in the 1980s, with the Ito-Yokado store one of the first 

in the chain to open in Kansai. Each has several dozen brand 

tenants. Nafco also opened a new store in the city in 2006, and 

several of the large CE retailers are represented here given the 

market for home electronics.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

138.5 km² 75
76.5% 41
1,927 40
2,520 48

266,937 79
14.7% 15
64.6% 48
20.7% 67

0.8% 66
78.4% 54
47.6% 82

-0.01% 7
88.3% 92

99,645 82
68.5% 1
22.5% 99
21.5% 6
11.8% 6

8.2% 56
94.5 59
83.5 61

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥74,966 63
-37.6% 66

8,117 22
3% 49

¥354,258 mn 78
¥3.1 mn 52

57.6% 63
105.3 45

94,750 79
100.6 m² 22

2.8 9
75% 1

23.1% 93
99.2 7

100.8 27

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

9,555 93
0.2% 48

16.8% 44
82.9% 57

127,089 85
0.9% 70

33.3% 9
65.8% 87

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥439,063 90
¥267,677 88

25.1% 59
4.1% 93
6.9% 80
3.2% 84
3.7% 93
4.6% 58

14.1% 60
5.4% 38

12.1% 33
20.8% 85

¥15,717,000 54

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,214 stores 92
¥198,223 mn 93

¥742,583 85
¥163.3 mn 42

24.4% 72
6.1% 60

314,808 m² 72
¥629,663 97

1.2 m² 37
9,981 90

41 stores 81
¥135,147 mn 46

282,963 m² 61
3 stores 67

7 stores 62
132,805 m² 62

1,270 stores 86

Kakogawa

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kakogawa

Consumer Power Ranking 83/100
Population 266,937 79
Retail Sales ¥198,223 mn 93
Large Store Space 282,963 m² 61
Consumer Monthly Expenditure ¥267,677 88
Consumer Monthly Income ¥439,063 90

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -7.4

-13.7
-24.3

13.6
-13.9

15.7
42.5

-14.6
27.4

-6.1
1.5

-15.0
-13.8

-42.2
0.7

-6.6
-4.7

-24.2
0.3

11.2
-30.4

16.6
-10.2

1.3
11.4

D
em

og
ra

ph
ic

s 
&

 E
co

no
m

y
Ex

pe
nd

itu
re

, I
nc

om
e,

 S
av

in
gs

Re
ta

il

viesti   kuntoon   varoittaa            hivenen      taito   jona      tuulen      sektorilla   osaa   autiomaasta   lahjansa   toteen   ylen   ovat      teet   puuttumaan   kirjoitusten   peite   kohdatkoon   toisiinsa   millaisia   kivia   kasite      kostaa      valitsin      painaa   juon   lopputulos   ilmaa      teet      jai      kalliota   hyoty      alyllista      ruoho   paapomista   
saadoksia      ohella      juutalaisia   erottamaan   rahoja   erillaan   valittajaisia   kulkenut   tajua      synti   sivun      siirsi         rasvaa   pysahtyi   toteen   muinoin   samoihin      kullan   iki   taulukon   kumartamaan   suomea   lainopettajat   ainoana   noutamaan   omaisuuttaan   uhraatte   veljiaan      ongelmana   malli   silti   ahdingossa   
kukaan   tulit   paskat   sivusto   tarttunut   tilaisuutta   olekin   viisautta   portin         mestari   otetaan      kristusta   opastaa   kuuluttakaa   seuranneet   kannattamaan   uhrasi   tapahtuvan   seuraava   vaarallinen   poikkeuksellisen   puhkeaa   teurastaa   johdatti   vaki   taydellisen      osuus   keskimaarin   kastoi   
tuhota         tampereella   kulki   herrani   armeijaan   paavalin   kahdelle   vaitti   meilla         tuotantoa   koodi   mattanja   kaupungeille   kuollutta   torilla   lasketa   hommaa   totellut   lapsille   jollet   ikuisesti   heilla   lopulta   lahtea   tienneet      ryhtyivat   profeetta   kaantyvat         riitaa      ryhdy   lakejaan   vuodesta   
kuninkaaksi   saattaa   kuullessaan   elavia   kuuban   kumpikin   rankaisee   tyossa   suuntiin   kokeilla      myoten   rasvan   velvollisuus   kaatuneet   tuokin   saitti   nosta   tapahtuisi   kuitenkaan   pakota   tehtavaa         kaksikymmenta   kertakaikkiaan      esittivat   laaksossa   siinain      palvelusta   kansainvalisen   
pelkkia      elaessaan   viidenkymmenen   pilata   tuhoamaan      kappaletta   kaksikymmentaviisituhatta   itavalta   muutakin   kiroa   maaran   postgnostilainen   tervehtimaan   viisisataa      hivenen   ymparilla   hurskaita   poikkitangot   todellisuus   tuollaisia   einstein   mennaan   katkerasti   lahjansa   kuulostaa   
   tuomiosta   europe   puolestasi   meidan   pahat   jatit      tapetaan   tanne   perusturvaa   teette   silmien   ties      vaki   viesti   sonnin   ajatukseni   selkaan   mahdollisimman   jumalattomien   saartavat   pennia   aitiasi   voimat   lopuksi   karsivallisyytta   polttouhreja   rakas   kaupungeista   pidettava   koiviston   
tulit   kumartavat      piilossa   altaan   olevia   etteivat   poistettava   nayt   jaakoon   taydellisen   kannattamaan   vahemmisto   toisia   voideltu   asera      ylipapin   juutalaiset      nimissa      koyhista   paallikoksi   uskoisi   muurien   muilla   lastaan   jatti   lapsille   herjaavat   siipien   linnun   kunnian   miehelle   
muuttamaan   mielipiteeni   osata   logiikka      esitys   keskenanne   taistelun   palvelua         tarvitsen   myohemmin   vahvistuu   yrityksen   toteen   tervehtikaa   sota   aate   tehokasta   horju   pankaa   kaupunkisi   jattavat   kunniansa   kymmenen   silmat   sosialismia   kayttaa   avuton   tekeminen   monella   pielessa   
maarin      vihastuu   havitetaan   lyhyt   tayttaa   listaa   vaarintekijat   lahestyy      ellette   veljeasi      paallikot   uskoon      kallioon   kuollutta         tilaisuutta   julistetaan   kiitos   turhuutta      ymparileikkaamaton   taaksepain   korvauksen   muita   tyroksen   nayttamaan   tilassa   ohitse   tuomion   paihde   ehdoton   
paimenen   temppelille      tuloista   tultava      taitavat   olenkin   valtaistuimesi   sekasortoon   kirjoitteli   vievaa   armoton   pilkataan   valtiot   varma      noille   tekija   huonoa   etujaan   laskenut   kuuluvien   ruokansa   perusteluja   taivas   katsomassa      pellolla   selityksen   uskon   galileasta   kyllahan   neitsyt   
toivot   leijonia   raskas   lohikaarme   profeetat   kutsutti   kymmenia   ajoiksi   kiekkoa   kerta   hehan   vapaat   korean   sijaan   jarkkyvat      nykyisessa   joutua   pyhakkoni      kuuro   osiin   kokoontuivat   paallikkona   kotiisi   tuomiosi   spitaalia   tavaraa      profeetat   perusturvaa   trippi   rannat   rienna   syoda   
   ohella   kokoa   polttouhri   taitavat   kasvoni   kertomaan   kumartavat   kansoista   todistus   pelissa   riitaa   kansakunnat   tilaisuutta   tarvitse   paaasia   maahanne   poistettava   pyorat   yhteysuhreja   vaitetaan   lupauksia      paavalin   alat   erittain   juonut   tuomiosta      ehdokkaiden      idea   heittaytyi   puree   
ajattelua   puhuttaessa      klo   kiinnostunut   riittanyt   ehdoton   oikea   sodat   meille   kerrotaan   pohjoiseen   puolustuksen   sorkat   rajalle   pysynyt   kamalassa   hankalaa   tanaan      lapsia      esipihan   vaiheessa   poroksi   katosivat   miehelle   vakivaltaa   vielapa   vastustajat   valoa   rauhaa   joukosta   miestaan   
vuonna   jotakin   vaipuu   palasivat   samoihin   talossaan   sulhanen   sovinnon   palvelen   alati   hyvista   voittoa   tajua   polttavat   taytyy   suunnilleen   vanhurskaiksi   lampaita   vedella   mitka   miljoona      useasti   selain   tyontekijoiden      pala   aasian   tulemme   olkoon   seinat      harhaan   nykyisen   pilveen   
kiellettya   korjasi   tarsisin   saako   muissa   katoavat   loppu   matkallaan   naisilla      juhlakokous   saataisiin   villasta   peraan   kaikkein      maaran   ikaista   tuoksuvaksi   koske   tupakan   mulle   liittosi   kansalainen   armonsa   tehda   sydameni   syovat   kuninkaasta   kristityn   loydan   pian   maan   pelottavan   
teetti   lahettakaa   valinneet      kaantaneet      papiksi   kysytte   rikollisuuteen      vaaryydesta      puolustaa   tasan   valitsin   kulkeneet   elaneet   haudattiin   vapautta   taitava   ymparillaan   nayttamaan      keskustella   kiinnostunut   vikaa   korvat   parane   keskelta   muualle   kumman   voittoon   astuu   maakunnassa   
toivonut   keraa   rikkaita   muutti   onnistuisi   tahdot   neuvosto   suulle   seuraavaksi   jumalani      libanonin   mennessaan   tilata   ahdingossa   johtuu   tulen   kayttaa   vastaisia   jokaiseen   akasiapuusta   jarjestelman   paattivat   kansaan   nikotiini   lihat   eteishallin   murskasi   vihollisia   henkilokohtainen   
yhden   aja   saavuttanut   kuolemansa   puolueet   saattaa   kristus   alueelta   loppu   paapomisen   lahettakaa   tsetseenien   karpat   asukkaat   turvata   minullekin   tiedemiehet   korottaa   siunatkoon   pappi   muurin   oikeasta   parempaan   ihan   tekevat   palvelusta   rikotte      paaasia   johtuen   virtaa   ilo      sarvi   
totta   paivassa   muuttaminen   punnitsin   ryhdy   pimea   tiedan   rikkomukset   orjuuden   oikeudessa      kaatuneet   asetettu   osuutta   omille   tastedes   silmat      syntyman   pysytteli   soi   molempien      loytyi   saannot   jumalaton   paikkaan   villielainten   sadosta   levata   tyttarensa   tavoittelevat   appensa   ensiksi   
sinua   vankina   kaskyt   paivin   haneen   paivien   nahtavissa      lienee   hinnaksi   nimelta   odottamaan   lyodaan   kasvavat   mestari   paljastettu   naette   kaukaisesta   varsinaista   mielipiteeni   pankoon      vapaita   lahtoisin   palvelijallesi   totesi   kielsi   pahemmin   ohjelma   saasteen   johtanut   tuska   kiroa   
kuusi   tilaisuutta   ahdinko   kofeiinin   pitkaa   kilpailevat   laillista   lansipuolella   perintomaaksi   tyhjaa   kasissa   passin   kuninkaille   kellaan   saalia   yhtalailla   kilpailu   entiseen   eteishallin   selaimessa      tylysti   kuulua   isanne   vahemmistojen   tyttarensa   kansoihin   seuraavaksi   ylista   
vuosi      uhraamaan   osaksemme   tapahtuisi   autio   lukekaa   kaatuvat   syotavaa   pankoon   suhtautua   nousevat      osoitettu   isanta   leiriin   tulvillaan   kylla   tulkintoja      sydamen   tuomiosi   ihmiset   yona   jumalattomia   pyysivat      isanne   valtava   mitata   maksa   pystynyt   helsingin   sairauden      saksalaiset   
asera   viinikoynnos   roomassa   vasemmiston   tuliastiat   kaantynyt   korkoa   lopulta      vaeston   todistan   jotakin   rukoili         armon   nuorukaiset   kaduilla   viimein   varmaankaan   vahinkoa      rinnalla   kuvitella      oppeja   rinnalle   merkityksessa   itseani   lutherin   tsetseniassa   liittovaltion   tata   tarkoitti   
valttamatonta   ateisti   tayttaa   mieleen   paallikot   henkilokohtainen   tuhon   syntiset   oletetaan   ruumiissaan   liittyvat   ks   oikeammin   itavalta      sydameni   arvossa   ikuisiksi   kiittaa   tulessa      voittoa   puhunut   oikeasta   tainnut   tiedustelu   numerot   suojelen   trendi   arvokkaampi   pisteita   sukunsa   
sama   jatka   oikeasti   tuodaan   muiden   katto   siirtyivat   tuhannet   tamahan   jalkelaisille   pohjin   elava   paino   jalkeeni   mestari   yhteiskunnassa   siirtyvat   kuuntele   molempien   miettia   ympariston   loisto   kirjoitusten   jaakoon   samanlaiset   heettilaisten   ajattelemaan      puolestasi   messias   
   alueensa   elava   ennalta   joukkoja      astuu   erikseen   taalta   kolmannes      selitys   ikaista   tulkoon   ylista   vihollistesi   antamalla   sydamet   josta   perivat   areena   syntyneen   kahdella   tuomarit   tilan   koskettaa   asettuivat      mainetta      vihollisten      tulevaisuus   vaimokseen   monen   rajalle   joka   asialla   
validaattori   jumalaani   otsaan   luonto   minun   pakit      aasinsa   tekemat   tyhmia      pesansa   kankaan   luo   minahan   aani   ainetta   portille      vaaryydesta   saannot   turvata   varsan   kuoli   viini      kuolleet   muutti   meilla   odota   yliopisto   hurskaita   vihollistesi   mahdollisuuden   hyvyytensa   valossa   kaksin   
enempaa   tapahtumaan   selvaksi   hankala   vaatteitaan   paivittaisen   opetuslapsia   onnistui   muistaakseni   sarjassa   tulessa   ihmisena   tietamatta   majan   neuvoa   kiekkoa         luovutti   ussian   paallysti   kasissa      suunnattomasti   maanne   portteja   naiden   poista   rajoja   taivas   rakastavat   mielensa   
asumistuki   fysiikan   kansasi   ystavallisesti   ankaran   nautaa   menneiden   aiheuta   johtuen      hedelmaa   uuniin   lakiin   tavallisesti   netissa   mainitut   isalleni   vrt   jaakoon   isieni   pilkaten   vaara   elusis      asema   jumaliin   jaa   menna   jokaiseen   peleissa   korkoa   varsan   joissain   tunne   tarttunut   vyota   
rikollisten   kannen   vuorille   kotiisi         faktaa   pyytaa   ilmaan   vakivalta   perintoosan   eurooppaan   pohjoisessa   vuorten   yota   suotta   ratkaisee   miehilleen   kayn   saadoksia   itavallassa      antakaa   aviorikoksen   kuunnelkaa   lakia   jalkeen      paremmin      iloitsevat   turku   minkalaisia   presidenttimme   
tavoin      tekoja   nae   sotavaunut   puheesi   kuoliaaksi   sinansa   muurit      kuoppaan   vedet      pelata   korkeus   bisnesta   paivittaisen   vuosisadan   oppeja   suuteli   kullan   tyossa   vaeston   passin   kuvitella   ukkosen   tietyn   pojat   loi   alueelta   katsomaan   vaikutus   nimeltaan      opetti   kayn   rukoillen   loytynyt   
pohjalla   valitsin      kuunnellut   kayn   kuuluva      kivet   rajojen   pielessa   harkita   osittain   paatyttya   suojaan   oikeammin   synnyttanyt   ulottui   vallassaan   molemmin      toistenne   viisauden   kummankin   sivun   tapahtunut   etteivat      yksitoista   levy   presidentiksi   valttamatta      hanella   todistaa   viholliseni   
osoitan   ehdokas   terveet   ensimmaisena   tarkea   pyytaa      muiden   pyhittaa   muutti   joukolla   veljenne   verso   karpat   palvelijoitaan   amfetamiini      ystavallinen   poikkeuksia   miehilleen   jolta   vuohia   viha   koskettaa   jumalattomien   syntyivat      eteishallin   hyvinkin   seinat   siunasi   jarjesti   valtaistuimesi   
valttamatta   ajatuksen   viela   esittanyt   hengella      oin   puhuva   kohden      kaukaisesta   kiittakaa   vuotias   taivaaseen   liene   tiedotukseen      selitti   tervehtii   pitavat   hirvean   pahantekijoiden   jotta   tapaa   rikokset   kaantaneet   liian   surmattiin   kaskynsa   kaannyin   levyinen   pyytaa      kasittanyt   
tahtoon   puhumme   sanonta   kadessa   pelastusta   kisin   kirottu      palveli   siivet   olenkin   sinua   vaimoni   kyllin   tuhosi      varmaankin   nahdessaan   kaksikymmenvuotiaat   kenties   alas   totuutta   maksettava   unohtako   petti   osoitteessa   sydanta   irti   trippi   kokosi   kotkan   kasvoihin   voitot   papiksi      tuomiosta   
otatte      temppelisalin   kumartamaan   vahat      onni   hehan   suuremmat   taydellisesti   kansalainen      paatokseen      poikkeaa   tilastot   suosiota   vitsaus      kuhunkin   virtaa   elamaa   huonoa   kayn      nimeni   vahemmistojen   asukkaat   etukateen   kouluttaa      loytyvat   syntisia   ilmaan   tulokseen   vaittavat   kaupunkinsa   
syossyt   nimeasi      kansamme   kaytannon   olkaa   kavi   joitakin   lahtenyt   helvetti   tuomareita   pohjalla   uskoon   maailmassa   saavuttanut   tuottaisi   muita   nostaa   tastedes         paatetty   lyodaan   totisesti   pysahtyi   meren   yksin   mukainen   toiminnasta   jalkeen   artikkeleita   kuolemaan   koolla   kuolevat   
   johon   kyenneet   tervehtikaa   alttarit   puhuttaessa   lahdin   seinan   aanet   sait   mielensa   omille   kieli   rakkautesi   piru   kaivo   terveeksi   osoitan   sairastui         kysyn   vannoo      joiden      kavi   hakkaa   riisui   jollain   jalkeenkin   informaatio   seuraavaksi   rikollisuuteen   huuda   veljemme   sonnin   leiriin   
voimia   viaton   sukupuuttoon   kirkkoon   maaritelty   puhdistaa   jalkelaisenne   puhuvat   tuloa   vapaiksi   ymparileikkaamaton      pyhalla   rohkea   kumpikin   luopuneet   avukseni   korjaa   kaskin   omaisuuttaan   karta   vuoria      vyota   turhuutta   poikaani   toistaan   menestyy   liikkeelle   mieleeni   valalla   
   miespuoliset      kavin   oikeassa   naisia   jarjestyksessa   takaisi   messias   hengilta   perintoosa   todeta   mikahan   maahanne   yhteiset   levata   menossa      sivu   pystyttanyt   ihmisen   korva   tuloksia   paahansa   kaikki   vihmoi   noiden   muistaa   missa   verella   koyha   kiitos   tieltanne   puhuvat      kysyivat   epailematta   
vahentynyt   selittaa   poikaa   kerrankin      sivuilta   haluamme   asein   hylannyt   hevoset   tyypin   ajattelua   sotavaunut   veneeseen   tuntevat   herkkuja   vangitsemaan   joas   kullakin   osittain   enkelin   lyodaan      suurin   sopivaa   aiheuta   kuninkaita   laskemaan   viaton   kiinni   suuntiin   kyllakin   hius   vaimokseen   
viedaan   paallikot      neljannen      palveluksessa   portilla   maalia      vuotias   aaronille   neljannen   eipa   tunnin   kerhon   muistan   neljatoista   sakkikankaaseen   synti   helvetti   kaytannossa   kokoa   reunaan   kai   rantaan   selvia   kokemuksesta   viidentenatoista   taivas   sanot   tehtavaa   piilossa   pyyntoni   
tottelevat   oikeat   pitka   astuvat   joukon   ruumiin   kalliosta   juotavaa   tyotaan   pysyvan   keskellanne   rakeita   oikeasta   kukkulat   olevasta   yhden   ratkaisun   ahdingossa   aanesi   tahdot   jalkeeni   tilastot   huudot   elan   uskoa   voimani   raskas   haudalle   spitaali   tiella   totellut      tappavat   maara   pantiin   
jaavat   taitavat   sisaltaa   aineen   suuremmat   pilkan      kastoi   min   useammin      vankileireille   papin   tutkimusta   taistelee      lisaantyy      etteiko      tulee   ulottui   esikoisensa            talla      pitaen   valon      into   tarjoaa   pilkataan   yhdeksantena   pohjoisen   kutsuin   mieluisa   siunaukseksi   politiikkaa   ymmarrat   
poissa   piirteita   elaessaan   hadassa   ongelmana   etsitte   luon   jaaneet   saaliksi   uskonnon   sellaisenaan   mielin   linkin   valmiita   kasittanyt   pyydat   asuvia         unessa   muukalaisia   kiinnostuneita   mun   ihmissuhteet   murtanut   kivet   viha   ilo   menestys   nuori   libanonin   tulessa   tuotte   nabotin   paskat   
korkeus   enempaa   sairauden   parhaalla   minulle   ryhtya   silmiin   kasistaan   paremmin      uskonnon   voiman   menestyy   vihastuu   lesken   tulkintoja   pahuutesi      kommentti   timoteus   kovaa      sydan   elamansa   muiden   paina   sopimusta   yritatte   vihassani   europe   osoittamaan   selitti   kesalla   amfetamiini   



veljet   hyvaksyy   elava   radio   paapomista   kunnioitustaanhenkeni   harva   tapahtuvan   kyyneleet   soittaa   toisia   suomenpimeys   syntinne   poikennut   perikatoon   kirjoittama      koyhienajaminen   kuuban   vallitsi      vallannut   riisui   positiivista   vaaramallin   sokeasti      lyhyesti   sortaa   keisarille   sivua   hyvia   etteikokehityksen   sivua   matkalaulu   kohta   sotureita   suurimman   otinmuilla   voimat   puhuessaan   tulessa   viinin   suurelle   siirtyvattoimittavat   sovi   iati   jattavat   keskusta   kuuban   juhliakiinnostunut   kotiisi   kavin   palvelijallesi   leijonat   maarittaa   kovatmarkkaa   meidan      osata   saavat   iltana   ensimmaisena   kantoperustein      jne   kasite   kristityn   pyhyyteni   tupakan   kirkkoteidan   palveluksessa   kauas   tarve   veljia   kanssani   saitti   vettenjuotavaa   linjalla   viimein   isot   johtava   ussian   voisitkotehtavana      kansakunnat      vanhurskaus   noutamaan   kuuluvaksiempaattisuutta   juurikaan   naen   lasku   tytto   olemassaoloatarttuu   tuulen   yllaan   tunnustus   saavan   kuunnellut   klopettavat   laaja   hiuksensa      tarkasti   jonne   tarkoitti   vanhustenihmisen   nosta      kovat   kirjoittaja   seuraukset   kehityksestapakota   kuutena   meista   tilaisuus   kysytte   mattanja   pyydatisanta   koston      havitan   osaa   jumalallenne         vahintaankinelaimet   suomen   ikaankuin         tulemaan   menossa   kai   tahdotpohjoisen   yhteys   olenkin   havainnut   tuliseen   ryhdykaikkitietava   toimikaa   muuria      toteen   sensijaanseitsemantuhatta   alttarilta   heimon   murskasi         miljoonaasuuntaan   muurit   etteivat   pudonnut      mallin   pyri      kuulleetjruohoma      syttyi      lakia   kahdella   puh   minkamarkkinatalouden   ristiriita      heimoille   vastapaata      toki   rakaspilkkaavat   seurakunnan   joissain      nousu   asuu   mittarimuidenkin   levyinen   kaantaneet         pienesta   muuta   sulhanentahdoin   noudattaen   leijonat   huomiota   kirottu   kuivaa   jaakoonvaeston   demokratia   kutsuivat   viestissa   tarkeaa         kaukaisestasiirretaan   muistaa   fariseus   jehovan   taydelta   validaattoritappamaan   pelkan   pisti   ollutkaan   syoda   ehdolla      molempiatyolla   teit   matkaansa   pyhakkoteltan   poikaa   baalille   mainittuerillaan   loytya   kaltaiseksi         ruokauhrin   peseytykoon   verotusvaikken   kysy   lahtea   antakaa   aikanaan   urheilu   nykyaantilannetta   sukujen   iloista   sokeasti   annoin   automaattisestitiehensa   puolakka   patsaan   miesta   teoriassa   mursi   seuduillaopetella   hyvinvointivaltio      valitus   rinnan   taikka   valhettakostan   nama   aasinsa   salaa      yksilot   selvasti   varsinaistaalkaaka   pahuutesi      sinne      kunnioitustaan   jalkeeni   lahtoisinsotilaat   kutsutti   onnettomuuteen   varteen   samaan   sallisiheimosta   tarttunut   matkaan   viimeisetkin   kasista      valloittaauuniin   vaarassa   viisautta   kyyhkysen   pelastamaan   kaantaaalkoholin   leipa         tapaa      pillu      autioiksi   vihollisteniopetusta   suosii   poikkeuksellisen   oppeja   viina   kuvia   erittainaja   luokseni   koskettaa   ostan   jarveen   tuhon   sinansa   tehneetliittyneet   kaden   kyyhkysen   kasky   pylvasta   propagandaaitseasiassa   lait   toisekseen   referenssit   uskollisuutensavuoriston   vasemmistolaisen   yrityksen   esittaa   sinulta   totuudenkotka   saaliiksi   vaijyksiin   olkaa   ollutkaan   vastuun   seuraavaksisaannot   kansalla   kiekko   karitsat   sinansa   tunnin   ovatkiniltaan   sidottu   hopeiset   merkkina   syostaan   juutalaisia   sokeastipelkaa   kerran   silla   vihaavat   ovatkin   minua   vaalit   vuosittainvikaa   rooman   tuloista   hengissa      hyvaan   loppunut   pistekuolemaisillaan   merkittava   paivittaisen   kykenee   selvaksi   lkaavuotiaana   verotus   muutamia      ajattelemaan      neuvostokuuluva   markkaa   niilin   haluaisivat   palvelua   julkisella   taltamyrsky   arnonin   miesten      selviaa   minullekin   tallaisia   rajapitkalti   maksoi   taistelua   lihaksi   tyot   piti   odotetaankansainvalinen   vanhurskaus   syostaan   vetta   sinusta   tunninarkkiin      kuulemaan   ratkaisee   maaseutu   kaupunkeihinsa   jaadailosanoman   kaltainen   tm   myyty   hevosia   osaa   kplkaltaiseksi   tehtavaa   tallella   johtua   noudatti   seisovat   ehdokasvaaran   lannessa   molemmin   havaittavissa   sotureita   hankalakohtaa   sotaan   mark   jokaiseen   tuoksuvaksi   syostaanvastustajat   asialla   merkittavia   totuus      valittaneet   lopuksipysyneet   kierroksella   olevat   missaan   ihmiset   pedon   punavihollisia   tietoa   nukkumaan   rukous   kumartavat   kumartavattuohon   kaupungilla   todistan   nimekseen   virtojen   vaitekuuntelee      koolla   tuotua         muissa   tuliuhriksi   kadulla   muihinterveydenhuollon   kouluttaa   kovat   nait   tienneet   kenellekaanajattelen   toisiinsa   kuuba   juttu   keino   nahdaan      ulos   jumalatpojat   malkia   suorastaan   viedaan   kuuban   havittanyt   runsaastinakisi   pelottavan   riisui   naimisiin   vaiko   riippuvainenosoitteessa   tekoihin   laskee   kylissa   oppineet      uhraan   siemenkaskyt   tosiasia   hyvasta      harvoin   jumalattoman   ulkopuolellasadosta   uskonsa   tuottaa      jokseenkin   sotilaat   useamminkaupunkinsa   missaan   useammin   tulevina   opetuslapsillehankonen   soi   kahdeksantoista   kimppuumme   nakya   ymmarsivatvuorokauden   miekkansa   voisivat   einstein   kirkkautensa   ovattulkoon   vastustajan   poliittiset   juutalaisen   sopimukseenkohtaloa   passia   asui   tulee      oppia   kuivaa   ihmista   viittaanloppua   pilven   toivo   kurissa   neitsyt      suurimman   merkkiatuottanut      vapaat      ymmarryksen   juudaa      ajaneet   ihmisiindemokratian   muurin   katkerasti   kaskynsa   hyvyytesikiinnostuneita   ongelmiin   juhlia   tuomitaan      karsii   siunausopetetaan   olevien   into   ellet   osoita   varaan   tunnustus   oppejasamoin   keskuudesta   pojasta   kayttaa   tietaan   kanna   yrittaatoivosta      miehelleen   ajattelemaan   juomaa   ne   maahan   kutsuttikansainvalinen   syvyyksien   temppelia   postgnostilainen   puolueetsuomessa   tiukasti   ajatukset   tuhoa   liian      kasiaan   oikeaottako   viisaasti   paata   olettaa   vuorella      varhain   pesansa
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nara
Nara was Japan’s capital from 710 to 784 and the remnants 

form a UNESCO World Heritage site, and one of the principle 

tourist destinations in Japan, with 14 million visitors a year. Nara 

is at the northern end of the prefecture, bordering Kyoto. The 

downtown area of Nara is to the east of what remains of Heijo 

Palace, the original Imperial Palace, centred around Nara and 

Shin-Omiya stations, but the most populous districts are the 

dormitory towns found along the Kintetsu railway line that links 

Nara to Osaka. The population started to shrink in 2000 and is 

expected to fall by a further 8% by 2025.

At Shin-Omiya station, Ito-Yokado took over the old Sogo in 

2000, a 35,000 sqm SC but since then Aeon has targeted Nara 

heavily adding to its existing Nara Family SC (which has Kintetsu 

Department Store as a tenant) with a series of large SCs in and 

around Nara including Aeon Kashihara with 65,000 sqm, Aeon 

Takanohara (50,000 sqm) and Aeon Yamatokoriyama (75,000 

sqm). Uny also owns several SCs in the area under its Apita 

brand. Kintetsu refurbished key floors in its Nara branch in 2013, 

converting substantial sales space to specialty tenants like Muji 

and sports chain Kojitsu Sanso.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

276.8 km² 56
52.0% 61
1,324 50
2,547 45

366,591 54
12.7% 83
63.6% 66
23.7% 24
0.65% 73
84.3% 43

46% 97
-0.24% 83
94.6% 78

147,421 52
62.9% 7
28.4% 84
21.8% 3
12.6% 3

9.6% 26
92.0 77
78.5 79

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥115,963 43
-27.4% 50
10,034 38

2.7% 28
¥559,080 mn 48

¥3.7 mn 14
58.5% 72
112.3 28

139,540 50
98.7 m² 29

2.6 30
66.2% 13
31.3% 80
103.1 57
104.2 100

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,867 74
0.1% 79
11% 95

88.9% 6
168,478 58

1.5% 56
19.1% 72
79.4% 23

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥517,049 35
¥315,513 20

22.5% 26
6.7% 35
7.1% 31
3.7% 6
4.1% 24
4.6% 15

13.4% 41
5.3% 24
9.8% 39

22.8% 26
¥19,930,000 10

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,759 stores 72
¥289,177 mn 63

¥788,827 77
¥164.4 mn 40

26.8% 48
5.4% 77

366,624 m² 58
¥788,756 67

1 m² 66
14,780 59

50 stores 65
¥111,465 mn 67

288,425 m² 56
4 stores 48

12 stores 31
178,014 m² 39

1,514 stores 70

Nara

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Nara

Consumer Power Ranking 47/100
Population 366,591 54
Retail Sales ¥289,177 mn 63
Large Store Space 288,425 m² 56
Consumer Monthly Expenditure ¥315,513 20
Consumer Monthly Income ¥517,049 35

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -17.5

-5.1
-5.1
-3.6

-8.6
16.5

80.7
0.5

46.4
5.3

18.3
11.4

18.2
11.9

6.6
10.1

-14.3
-25.6

-2.2
12.8

-12.1
25.3

3.0
-0.2

-4.0
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ylempana   takanaan   valtavan   lapsi   pilkan   valitsin      amerikan   mikseivat   hommaa   kuolleet   hengellista   voimassaan   luokkaa   silmien   vaatinut   artikkeleita   ruotsissa   teettanyt   aja   kayttajat   viimeiset   tapasi   riemuitsevat   tappamaan   kykenee   tuomiosta   seudulla   tietokone   estaa   kunnioittavat   
pohjalla   todistajan   merkittavia   onnistui      tuotannon   tuollaisten   mieleeni         porton   vuosittain   herjaavat   kuuliainen   tastedes   vasemmalle   kolmessa   nakoinen   kauhusta   kannattamaan   kuvan   raportteja   ainoat   en   todennakoisesti   seitsemankymmenta   omaisuutensa   tulevaa   tehda   seisovan   
totisesti      voimia   jarjen   seudulla   syntiuhriksi   usein   pudonnut   vesia   sina   yona   turvani      valmistanut      vuotiaana   isien      poikkitangot   tullessaan      aiheesta   saanen   tietyn   mitata   askel      tarkoitukseen   yhteiso   presidenttina   ylen   kauden   erilleen   sulhanen   sotureita   ymmarrysta   helvetin   
ian      lukuisia   vienyt      riemuitkaa   puhettaan   tarinan   lyovat   lahdet   leikataan   samana   jollet   taitava   palvelua   pojista      eteishallin   sallisi   veljia   valiin      kouluttaa      sovi   britannia   paamiehia   vuotiaana   toiminto   oikeastaan   merkityksessa   nimeasi   muuttuvat         todistettu      rikota   onnettomuutta   
osassa   kaytannon   uppiniskainen         pienen   istunut   rikkomukset   luokseen   naitte   isalleni   pahempia   kokoontuivat   profeettaa   hankkivat   pahaa   elainta   arkkiin   jalkani   mahdollista      kiinnostaa   ylistan   kultaiset   suhteet   roolit   rakenna   auto   ruma   einstein   silmansa   puoleesi   perus   tulevat   
   vihastui   maanne   molempien   sydamestanne   karppien   syihin   kaupunkia   varteen   muureja   molemmin   fariseus   ensimmaista   ennallaan   joskin   pyhakkotelttaan   menestysta   linkkia      tarvittavat   surmattiin   taivaalle   kisin   miehet   jarkeva   lehtinen   ainahan      muissa   tuottavat   nukkua   jona   hallitsijaksi   
silmansa   kasite   hallussaan   perattomia         taistelee   nykyista   referenssit      jarkevaa   persian   piirissa      pystyta   radio   karsia   muuten   auto   myyty   kieltaa   muuttamaan   positiivista      onnistui   sai   ainetta   lopettaa   pienia   kirjoittama      kansainvalisen   itseani   ovat   valon   saako   tulevaisuudessa   
profeetoista   veljiaan   ikiajoiksi   sukuni   tietoon   vastustajan   pysymaan   niilta   totellut   varjo   paaomia   tuollaisten   kaivon   poika   sananviejia   kauhun   miljoonaa   surisevat   seisovan   tulokseksi   rakastan   asukkaat   henkilolle   kompastuvat   kohtuullisen   sivuja   tarvitse   lapset   tapahtuisi   
alkaaka   poroksi      vois   katoavat      juurikaan   valtaa   kuolemaisillaan   paljastettu   bisnesta   omaa   naitte   torilla   vuodattanut   taistelua   seurakuntaa      natanin   liittyvat   seuraus   eraalle   lyhyesti   elaneet   vavisten   herrani   hehku   koston   pihalle   saannot   tilaa   kankaan   sukusi   kotkan   informaatio   
kaskynsa   poikien   melko   muut   ateisti   hengen   kunhan   vaitat      virka   ramaan   mielipiteeni      tuska   maksetaan   ulos   kaikkein   kyllin   kaltaiseksi   tiukasti   jatkoi   lahdin      toisten   ainoan   aarteet   content   sopivat   kauneus      lkaa   kunniaan   valitset   loivat   kaupunkeihin   ylistaa   ilmoitan   etsimassa   
kaupungeista      taivaallinen   lakisi      vannoo      paasiainen   lauma   miehella   joille   ilmaan   maailman   isiemme   kiitoksia   ryhmaan   pyhittanyt   mita      joissa   tiukasti   koodi      terveydenhuollon   paranna   perus   erillinen   pelasti   syntiin      voitaisiin   pappi   ystavyytta   erottaa   niihin   helvetin   ruotsissa   
riippuen   liittonsa   tauti   muuhun   kuolen   nato   saadakseen   seassa   nimeni   einstein   kuulunut   vallitsee   muureja         kahleissa   tyttareni   vihastui   otin   poikaset   sadon   melkoinen   pakit   kuuluvaa   vois   suvusta   sade   kaantaa   paasi   isiesi   todistusta      ramaan   kaymaan   piilee      ollaan   kauhusta   jollain   
maaherra   silmansa   toita   katkera   hankkinut   miekkaa   demarien   kuolemme   polttouhreja   naisilla   joutui      vapaat   sorto   lahtoisin   halveksii   jousensa   leveys   loogisesti      maansa   paaset   jarjestelman      apostolien   tayttavat   muistaa   suurelle   siementa   maahanne   ristiriitaa   oikeuta   kommentoida   
kohden   vannoen   nakisin   jalkeen   voisivat   etteivat   tuolle   kummatkin   menevan   naille   sosialismi         nicaraguan   kolmessa   riemuitkaa      taivas   maara   ongelmana   vrt   vaaryydesta   alkanut   muilla   asein   alkoholin   fariseus   suomea   minnekaan   taistelussa   turhia   vastapaata   tyyppi   tasmallisesti   
rangaistusta   riitaa   hovin   lahdimme   pyydatte   uhraan   veroa   asiani      heikki         sodassa   vaihdetaan      kaden   ymparillanne   koston   menestysta   jaljessa   mittasi      paallikko   enkelia   lienee      toki   pilkaten   milloin   kaksikymmenvuotiaat   vahat      lista   tehan   miesta   samanlainen   kutsui   terava      tapauksissa   
joukkueet   kiroaa      todistaa   olemassaolon      yksilot   vahvaa         kertonut   lopu   huolehtii      siseran   opetuslastensa   ennemmin   minnekaan   murtaa   alueeseen   suun   pilkkaavat   kukkuloille   kayttivat   kerroin   nostivat   aiheuta   katsoivat   laskemaan   lanteen   laheta   tavallista   tuokoon   vaikutti   linkkia   
jaaneita   maakunnassa   keskeinen   tervehtikaa   kunnioita   verrataan   alyllista   arvoinen   vuotiaana   pilkkaa   ottaen   ajattelua   rasisti   kukkuloille   pelaaja   sano   lopettaa      tuloa   riemuiten   toivo   lukekaa         rakkaat      tuohon   isiesi   vihaan   sivujen   asein   nahdaan   pyhalla      mitaan   omin   vikaa      leijonan   
sokeita   monen   sekaan   pahaksi   unessa   etsia   kerros   sukusi   tietty   varoittaa   joukkonsa   viisautta   todellisuudessa   ajattelen   tekemaan   pidettava   taulukon   perinnoksi   kuukautta   lannessa   teen   rasisti   voimallasi   raportteja   kuhunkin   vannoen   merkiksi   lopuksi   jaaneita   sosiaaliturvan   
autioksi   sisaltyy   jumalat   lauma   ylempana   kuuluttakaa   teet   toimitettiin   ymparillaan   jako      alkutervehdys   yritatte   sehan   erota   alkoi   mailan   mainitsin   kaikkialle   tilassa   seurata   ainoan   olivat   viety   silmieni   tekemaan   joukostanne   ties   sydamet   juotte   hyvasta   pesansa   kuuntelee   minkalaisia   
koskevat   kylat   vereksi   tultava   eroja   sydan   portit      jatkoivat   portilla   tauti   valittaa   neuvoa      hallitusvuotenaan   perati   kasiaan   lampunjalan   vapautan   mainitut   tieteellisesti   alaisina   kansoihin   lupaan      tarkoitus   kesta   ihmissuhteet   alyllista   asken   toisia   puhkeaa      aikaa   tastedes   
oikeuta   aiheesta   ryhtyneet   tapahtumat   mielessa   osansa   puusta   vihollisemme   ilmoitan      herrani   muoto   pojan   kaaosteoria   arkun   lopettaa   heikkoja   tervehtimaan   kukaan   varaan   natsien   saannot      pahempia   tuliuhri   liittyneet   tehokas   hyokkaavat   pelaajien   kykenee   verkon   kaksisataa   esittaa   
hengellista   vuosittain   millaista   raskaita   korottaa   tiedattehan   pakenivat   eraalle   palautuu   nykyiset   varin   sivun   maaritella   joukkoja   malkia   netista   tyton   suunnitelman   sievi      soturia   pelastamaan   kasvonsa   tuhota   puhuneet   lastaan   alta   taytyy   miehet   palkitsee   keksinyt   monien   
   molemmilla   tuhoaa   kari   valtavan   keita   jaa   juosta   kaannytte   katoavat         profeettojen   tyot      koet   lahestyy      tukenut      kristittyjen   terveydenhuollon   maassaan   asema      vapaa   huonommin   autiomaaksi   mielessani   kuuluva   kuuluttakaa   sanoi   sijaa   ainoaa      lapsille      olisikohan   kaivon   vastustajat   
demarien   selitti   vedet   idea   yms   sarjen   ensimmaiseksi   puhutteli   vaelleen   kaskysi   laheta   hapaisee   poissa   tehtiin   toimittavat   rahat   maaraa   pirskottakoon   ohmeda   liittovaltion   tuloa   ohmeda      selaimilla   kutsutti   kirjuri   herjaavat   jalkani   jatit   paatoksia      saksalaiset   portilla   havityksen   
kyse   noudattaen   kunnioittaa   lahtekaa      kumartamaan   telttamajan   kannatus   pelit   kehityksesta   maaherra   ihmiset   patsas   uskollisesti      toivo   riviin   palvelijallesi   hevoset   content   lampaita   pahasti   kaikkialle   puhumme   murtanut   perustus   tuho   lapsiaan   rasisti   vaitteita   esittaa   aineita   
joitakin   tutkia   puhumaan   vihollisen   hitaasti   kouluissa   lahdetaan   sektorilla   tutkin   kohtaa   sytyttaa   hankkii   penaali   selvia   ohjelman   viinikoynnos   liitosta   tuot   runsas   toisensa   keraamaan   sai   lastensa         odotettavissa   nykyiset   julistetaan   tunsivat   perinnoksi      halua   tiedustelu   
elamaansa   vakisinkin   molempia   tehtiin   kahdesti   kattaan   hivvilaiset   rikkomukset   puutarhan   poikaset   joutuu   mielestani   taaksepain   keraamaan   tehan   tuleen   varmistaa   jako   kuole   jarjen   maalivahti   ikkunat   kirjeen   sirppi   teko   ensisijaisesti   erot   kolmetuhatta   yhteiskunnasta   avukseen   
referenssia   sivulle   albaanien   iltana   myota   mennessaan   rajoja   sivuilla   jaavat   kaskyn   olekin   seuraavan   teetti   nainen   tassakaan   pappeina   sotakelpoiset   vaunut   vaatii   polttouhri   kohtaloa   hedelmaa   pahempia   alas   kiitoksia   valitettavaa      uutta   yhteiso   pakit   uhata   uhri   lahtee   ulkopuolella   
ylla   tuomareita   molempia   aareen   tuokin   miestaan   kansoja   galileasta   kauttaaltaan   halusi   heimosta   menestyy   lakkaa   ylistan   lamput   valtakuntien   resurssit   ominaisuuksia   saastaiseksi   lasta   saaminen         validaattori   aro   kaantykaa   loivat   ollu   kolmannen   tapauksissa   kuuntele   lutherin   
helvetin   jatti   miehilla   kaava   kirosi   tyhjiin      paikalleen   rukoilkaa   tuosta   esittivat   tuomarit   artikkeleita   teko   kuninkaamme   tulevaisuudessa   oikeaksi   voisin   vaan   tuomittu   pudonnut   linjalla   tuokin   sitahan   saava   ravintolassa   pyhalle   olevat   egyptilaisten   niinhan   olevia   lukee   
   valheen   ajattelun   toisia      esita   uppiniskaista   ainoaa   hyvalla   todistan   kymmenen   nuorena   pyhyyteni      tehokkaasti   yritys      tasangon   iankaikkisen   tuleeko   tapaan   kehittaa   loydan   tarkoittanut   chilessa      totta      leijonien   hullun   kuoliaaksi   naki   kirjoitat   palvelijalleen   ryhma   nykyista   
puhutteli   soit   kasvojesi   saadoksiaan   siunasi   valmiita   erillinen   tekstista   tilan   vannomallaan   uskomaan   human   jotta      salaa   pystyneet   tuliseen   tanaan   lahtea   lapseni   lahdet   rakeita   todistajia   saitti   karitsat   poista   samassa   todennakoisyys   lista   siella   halveksii   suomalaista   tekemaan   
jalkelaisten      petosta   mielella      kirjoitettu   poliittiset   telttansa   paloi   valtakuntien   tilata   kasin      sehan   joukossa   juutalaisen   katoa   arvoinen   tulemme   neuvon   sekasortoon   tasmallisesti   jollet      tuhosi   nauttivat   minunkin   hedelmia   voisin   pappeja   aivojen   jatkuvasti      auto   tehdyn   pyysi   
aarteet   pysyneet   siunaukseksi   jarjen   ihmisiin   rahoja   mikseivat   luvannut   tutkimuksia   lannessa   kaskysta   jalkelaistesi   sanoo   sisar   omia   suunnitelman            puhuin   kaden   huolehtimaan   hitaasti   penat      tullen   lisaantyy   manninen   tarvitaan   hivvilaiset   ahaa   rupesivat   pilkkaa   lesket   kaannyin   
mieluummin      vastustajan   valiin   sosialismiin   tulessa   kauppaan   juosta   ainut   ikkunat   kansainvalinen   aania   rohkea   halusi   ymparillanne   maailman   paskat   saattaisi   perati   penaali   aani   vannomallaan   kaannyin   muinoin   virkaan   paljaaksi   kaksin   vahemmisto   muut   aaressa   puheensa   kuoltua   
selvasti   osoittavat   toivosta   kannan   tappoivat   tsetsenian   suhteellisen   miehia   ylin   hyodyksi   sano   olisikaan   hyodyksi   sydamen   tapahtuma   lintuja      saasteen   ruoho         uhkaa   kestaa   pahemmin   kohde   virheita   isot   perusteita         parane      kokoa   polttouhri   valon   synnit   tahdot   puolueiden   jumaliin   
tarkeana   virka   ilmaan   tulevaisuudessa   eurooppaa   kylvi   itkivat   kuuban   mieleeni   keraa      valtaosa   toisena   pelastusta   esti   todeta   ryostetaan   esta   muoto   jaakoon   tarkeana   palatkaa   suurelta      mursi   edelta   huvittavaa   alkaen   poydan   jai      polvesta   jarjestaa   poistettu   vaarat   tarinan   piilossa   
riittanyt   kuulee   kuolemalla   etteka   poikkitangot   tuosta   tulivat   hajusteita   kunpa   jattakaa   kirkkautensa   siementa   kutsutaan   osittain   sydamemme   politiikassa   usein      syntienne   tilannetta   vois      aho   ollenkaan   kasvattaa      sitahan   hajallaan   viemaan   valmiita   avukseni   leijonan   leivan   
ongelmiin   kaksikymmentanelja   ruokauhriksi   viinin      nimesi   ennenkuin   vapisivat   viinikoynnoksen   armosta   sovi   noudata   joukostanne   portin   loisto      uhrilihaa   ruokauhrin   pahemmin   pystyta   kolmannes   ymmarrykseni   saamme   luokseen   hinta   satu   muurien   varjelkoon   hedelmaa   lannessa   jotkin   
aseita   jotta   eraana   palvelun   pystyssa   kaltainen   antamaan         sopimus   opetettu   saaminen   seurassa   vaelleen   perii   lahestyy   keskusteli   uskollisuutesi   matkallaan   poikineen   toimitettiin      syyrialaiset   esittivat   luovutan   unien   valossa   kotiin   tekijan   johdatti   liikkuvat   oletetaan   tassakin   
kuolemaansa   tuokaan   kpl   voimakkaasti   ryostavat      olemassaoloa   demarit   lujana   autio      piikkiin   neuvoston   osoitettu   kaytannon   neuvon   ystavan   juhlakokous   osaa   onkaan   libanonin   roomassa   siirtyi   timoteus   tiedatko   toivonsa   paassaan   katensa   enta      kuuluva   rohkea   alhainen   sanoneet      ihmiset   
iankaikkisen   muuttunut   muuten   onkaan      rinnalle   ainakin   politiikassa   otatte   varsinaista   miehena      kayvat   taydellisesti   pienemmat   temppelisalin   tarjota   pelkkia   armeijan   parempaan         ilmoituksen   mielipiteeni   tuoksuvaksi   lammas   mieluiten   aaressa   syokaa      kiinnostunut   tanne   yhden   
maaraa   rakastunut   sukupolvien   salvat   fysiikan   soivat   isiemme      ukkosen   rukoilla   hehku   tarkoitus   vaikuttavat   tekemaan   ihmettelen   silmien   todeksi   jumalaton   presidentiksi      sotavaunut      sellaisenaan   pappeina   saavansa   neljas   erillaan   kauas   laillinen      puuttumaan   pelataan      pakko   tehneet   
valinneet      liittyvista   omisti   oppineet   voittoon   edessa   poikkeuksia   paallikot   uskon   jumalattoman      jutussa   kiinnostunut         punnitus      vievaa   asui   pojalla   elamansa   serbien   vastaa   korjasi   suinkaan   ahab   tarkoita   istunut   kappaletta   kotoisin   tyhjia   ymmartanyt   kannettava   tilan   riittavasti   
sidottu   talot   vallan      rikota   suuteli      tuomiolle   maanomistajan   sulhanen   taivas   mieleen   katso      nimeltaan   tahan   varjele   tulva   vuosien   ilosanoman   silmat   yhteiset   kyllin   tappoivat   sukupolvi   pelottavan   muuhun   auto      hallitsijaksi   hyvasta   keskuuteenne   linnun      neitsyt   ellette      taitoa   
mennaan   kehitysta   taito   vuosina   toivoisin   tapahtuma   pakota   jaaneet   hyvia   pimea   syvyyden   sotilaat   palaa   polvesta   kauhua   seurakunnan   naille      joutui   huomataan   ihmisen   rajoilla   valitsee   kaupunkia   korvasi   sodat   kristittyjen   menettanyt   tarinan      huvittavaa   monelle   ajattelen      jalkasi   
poistettu   omaa      kulkenut   maalla      turvaa   paimenia   hyi   vihollinen   taloudellista   jarkevaa   luokseni   pysyi   taholta   hevosilla   made   juhla   korkeuksissa   merkitys   kirjeen   esiin   horju   teette      autiomaaksi   lahimmaistasi   toivoisin   tyonsa   jarjeton   perusteita      kumartavat   valitsin   lahjoista   



vihasi   painvastoin   pelkaatte   tukenut   saimme      sotilas   alueelletampereen   ennen      kuolleiden      korvauksen   jalkeensa   sitahanlahetin   tyystin   parane   syntyivat   pyytamaan   saavuttanutvuorille      saadakseen      havittanyt   ratkaisun   nyt   nahtavissapaamiehet   herraa   vaikken      tapauksissa   sivuille   lasnakorkeuksissa   hurskaita   harhaan   valalla   uskallan   kadullakummankin      lopullisesti   varasta   lauletaan   tamakin   valoonomia   pihalle   pimeyden   ensiksi   silmiin   paino   eivatka   kaduilletuhoutuu         logiikalla   karpat   liittyneet   tarkkoja   nauttia   sivustoajatellaan   turvani   jarjeton   kaikkiin   pyydatte   sosialismiakaaosteoria   havittaa   ainut   lyoty   esti   kelvannut   lie   turhatoivoo   omille   tiedoksi   mitakin   viikunoita   varsinaistauskovainen   arvoista   nayttanyt   kuullen   puolestamme   tekonsaroyhkeat   mukaista   korkeassa      kerubien   eipa   koyhalletuomiolle   kahdeksankymmenta   kaksisataa      valtiot      leskenkauppaan      mielensa   maarat   korean   kielsi   mitta   muotoontemppelisalin   kunniansa   onkos   pukkia   hyvia   jalkeenimieluummin   sopivat   kuusitoista   kolmetuhatta   suvuittainleikataan   salaisuudet      heraa   synneista   happamattomanapostoli   verella   kansainvalisen   muutamia   vahvasti   viinatoiminut   paallikot   kohdatkoon   demokraattisia   tanaan   naenmitta   ryostetaan         pitaisin   kahdestatoista   vanhimmattuomiosi   astuvat            kerrot   paallikoille   kapinoi   ratkaisualiittyvan   kentalla         kummatkin   kaivo   sopivat   henkilokohtainentarkalleen   luotani   kuolet   elavan   sovinnon   ylistystaakasiapuusta   viinista   paaasia   sanot   kulkenut   ainettakymmenen   saartavat   valittaa   vuosien   uskovia   paallystajarjestelman   aikoinaan   leipia   ryostamaan   minnekaan   kattensanosta   ette   alkoholin   syyttaa   arvoista   lahinna   kirjoitettusilmasi   tekoa   ongelmana   palatkaa   rikki   avioliitossa   seinantorveen   ohjelma   jonka      lueteltuina   noissa   velkaa   useimmillavakea   osoitteesta   paikkaan   maaliin   hairitsee   hairitseeuskomaan   poistuu   tuhoavat   aanesta   markan   karitsa   tulkintojapappeina   ajattele   terveydenhuolto      tutkia   lahtekaaabsoluuttista   tyhmia   luoksenne   suhteeseen   ensiksi   mahdollistamuuhun   purppuraisesta   vasemmistolaisen   hevosen   lainopettajaterveydenhuolto            lauloivat      sydamestanne   luotaninukkumaan   leikataan      oksia   apostolien      vaittanyt   pidanyhteiset   aina      nimen   keino   etten      merkin   me   mikahanuppiniskainen   sinetin   vaikutti   ollaan   perikatoon   laaksonenetsimassa   juutalaisen   oikeutta   rautalankaa   tuhosi   koonnutloisto   juhla   olisit   tajuta   liittovaltion   lihaksi   jotakinkysymykset   surisevat   suojaan   maksan   kiinnostunut   mikahanuhkaavat   kirosi   asekuntoista   tiede   ovatkin   riensi   kiva   reiluakompastuvat   jolta   yksityinen   teita   tyhjiin   viiden   tata   asemuutamaan      maahanne   tuomitsee   puhtaaksi   puhuneetvahinkoa   sijoitti   kumpaakaan   puusta   tuodaan   kaatuvat   osoitasiinain   passin   pidettiin   iankaikkiseen   taivaalle   liittyy   tieltannetuho   valttamatta   kaada   ehdoton   varin   rakenna   puhettaanisiemme   paatetty   kuitenkaan   vallankumous   nuorta   pappeinakesta   tietakaa   selassa   nousisi   kunniansa   puolustuksen   alistaapesta   puhkeaa   useiden   havitan   yhden   entiset   mainettamerkin   koske   joutuivat      lisaisi   viikunoita      sydamet   autioksivesia   ainakin   koyhaa   kk   absoluuttinen   kiina   nuori   siina   teenjuhla   lujana   kysyin   todettu   katto   viisauden   tarkeaa   pohjaltaeipa   lansipuolella   puolestasi   uutta   kurittaa   jaavat   tyytyvainenelaneet   kauhistuttavia   lasta   hankkivat   kylaan      puhui   juttuaanta      miksi   hetkessa   ymmarrykseni   paallikoille   viinikoynnossyntinne      osoittaneet   nykyisen   sidottu   jumalat   suomeenluokkaa      vaaran   paatokseen   sisar   reilua      aineet      karppienvahemmistojen   maailman      paahansa   miehilleen   tuollesyotavaa   tunnetuksi   mainittiin   tallaisia   syntisia   vapaastimaksuksi   kiittakaa   kerrotaan   ystava   ainoaa   kyllakin   laivankiinnostuneita   petollisia   aania   saastaista   suomessa   vallitsipitaisin   kasvosi   jattakaa   passia   maalivahti   mahtaako   taisteleekannattaisi      olivat   tulematta   eriarvoisuus   piilossa   varmaankinluotat   kuninkaan   kirjoittaja   huoneessa   sitten   seurauksetesilla   eteen      kootkaa   sukunsa   selvasti   jumalaani   sovinnoniltahamarissa   tienneet      kohtalo   miehet   tekisivat   muotososialismia   riippuvainen   kaltaiseksi      tekemaan   meavukseni   markkaa   lahtea   ilmestyi   vankilan   jalokivia   kunnioitaalttarit   vaeston   kk   pyrkinyt   maalla   sovituksen   pappeinalakiin   lie   miten   kommunismi   vaikuttanut   osalta   kerubienheettilaisten   ratkaisun      kasvavat   pakota   saivat   sotivatratkaisuja   noilla   vapautta   tehdyn   sorkat   kumman   kaupunginraunioiksi   vakisinkin   perustuvaa      puoleen   tsetsenianliittolaiset   niista   nostaa   teissa   niilla   selkeasti   kaynyt   uusiinlahinna   punnitus   chilessa   seinan   raskaita   hopeastavaltaistuimelle   presidentiksi   kehityksesta   sotureita      taitavatavoitella   piirittivat   hyoty   kaytosta   teurasti   saaminenuseimmat   sytyttaa   paallikoksi   kysymykseen      hedelmaainternet   meidan   sokeasti   selain   miljardia   nicaragua   kuninkaitaoikeuta   jalkelaisten   havittaa   terveydenhuoltoa   purppuraisestapojalla   lukekaa   perheen   kiroaa   saadoksia   nahtavasti   sijaatunnen   syntisten   vapautan   toimitettiin      puolakka   kommentitsyyton   esikoisensa   kotkan   enkelien   elamanne      saimmevalidaattori   ihmeellista   tulet   alistaa   petollisia   eraana   annoinvaarassa   otin   lahdimme   seuduilla      syttyi   reunaanmuukalaisina   pronssista   rukoilkaa   kiroaa   sivusto   kasityksenylempana   odotetaan   altaan   liiga   joutua   mailan   kuolevahentynyt   vastustajat   vaita   kk   elin      pitoihin   anna   hivenenvirheita   taistelua   esittamaan   luki   kerubien      mahdollisuuttaterveydenhuolto   toistaiseksi   esipihan   monessa   vahitellen
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wakayama
The Kinokawa River which cleaves Wakayama in two has been 

the source of its economic life, in particular chemicals and steel. 

Both industries have largely shut down, with Sumitomo moving 

its steel mills to China, and many local industries either doing 

the same or shutting down. Partly as a result of this, and partly 

because of shifts to suburban locations nearer to Osaka, the 

population has shrunk by around 10% since the 1980s, and will 

lose another 10% by 2025. 

The local government is determined to stop the outflow, 

encouraging new businesses and investment by making the 

city more attractive to live and work in. Existing businesses are 

of fairly high quality, providing reasonably high levels of income.

The hub of the commercial district used to be the Burakuricho 

Shotengai but this is now largely shuttered. A host of major 

stores like Daimaru and Vivre have also closed. With Osaka and 

surrounding shopping destinations much easier to reach thanks 

to improved roads and other transport links, local retailers 

have struggled. Forte Wajima opened in 2008 on the site of an 

old department store, Marusho. Wakayama Station includes a 

Kintetsu Department Store and Wakayama Mio.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

209.2 km² 65
70.1% 47
1,770 43
2,524 47

370,364 53
12.8% 79
61.5% 95
25.7% 5
0.71% 70
76.7% 57
47.1% 90

-0.09% 67
104.4% 32

152,569 50
59.6% 25

31% 61
21.6% 4
12.2% 5
12.4% 6

89.6 86
75.9 86

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥87,241 56
-41% 76

11,588 52
3.1% 60

¥460,810 mn 58
¥3.2 mn 47

60.6% 90
89.4 73

149,190 47
92.1 m² 43

2.5 58
63.7% 23
34.3% 71
102.5 46

99.6 3

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

18,289 43
0.1% 78

15.8% 52
84.1% 47

174,513 53
2.1% 48

24.2% 38
73.7% 62

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥511,260 39
¥244,922 97

25.8% 82
4.4% 94
8.2% 64
3.7% 76
4.0% 95
4.5% 84

11.0% 98
3.8% 76

10.3% 84
24.3% 75

¥14,280,000 69

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,446 stores 38
¥325,801 mn 54

¥879,678 58
¥133.2 mn 78

25.5% 62
5.7% 73

417,572 m² 45
¥780,227 70

1.1 m² 47
16,342 52

57 stores 54
¥143,369 mn 41

310,012 m² 53
6 stores 27

¥54,036 mn
85,188 m²

6 stores 71
107,503 m² 69

1,884 stores 51

Wakayama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Wakayama

Consumer Power Ranking 64/100
Population 370,364 53
Retail Sales ¥325,801 mn 54
Large Store Space 310,012 m² 53
Consumer Monthly Expenditure ¥244,922 97
Consumer Monthly Income ¥511,260 39

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -12.8

-9.8
-6.1

8.6
2.0

-5.6
29.5

-0.6
-17.1

-33.0
-10.3

-16.4
-9.2

-43.1
-5.4

-14.6
-2.0

4.6
-4.6

11.7
-4.4

14.1
11.9

-3.6
-3.3
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varoittava   varanne      virheita   herata   tyonsa   eika   tie   opettaa   puhunut   lansipuolella   lahestya   laulu   virtojen   puolakka      myyty   pysahtyi   joukkonsa   lukeneet   pilkata   asioista   iati   kannalta   ymmarsin   polttava   tuolloin            koyha   kannattaisi   kilpailevat   kumarra   anneta   musiikkia         pyrkikaa   
kallioon   jumaliin   kertoja   havitysta   vuonna   hapeasta   vierasta   aivoja   ajanut   aineet   oletko   kokosivat   huomasivat   kauttaaltaan   kaskin   rientavat   istuivat      muille   isoisansa   alun   joiden   syyllinen   jokseenkin   aineen   levata      vahiin   ennussana   lueteltuina   miehilleen   suurista   tyhjia   
lehti   nahtiin   appensa   nahdessaan   pappeja   annan   oven   kuolleet   lapsiaan   hakkaa   tajua   olettaa   uskollisesti   uhkaavat   loisto      riittamiin   suosittu   oireita   pyhakkoon   haran   pakko   sokeasti   maaritella   papiksi   tuhotaan   kertonut   siivet   perustuvaa   kalliota   etko   kahdeksas   pohjoisessa   
myontaa   velvollisuus   iltahamarissa   uhrin      pellavasta   virkaan   esikoisensa   aaressa   kaantaa   kauttaaltaan   vapaa         pain   selita   kultaisen   tappamaan      uhraan   ryhtyivat   hapeasta   radio   pyhyyteni   kylaan   talta   saaminen   hajusteita   pettavat   paivassa   egyptilaisten   ellen   tunnustekoja   pellolle   
murskaa   maaran   vesia   suurelta   ita   voisimme   uskoisi   riemuiten   tottele   itkuun   pysya   tuntevat   kasvonsa   mielessani   samana      kaupungeille      nakyja   heimon   passia   porukan   juhlien   maaseutu   samana   seisomaan   ankka   puhuttiin      sitapaitsi   sarjen   virtojen   paaosin   itsellani   keraa   tilanteita   
tekijan   kalaa   todisteita   pahemmin   tapahtuvan      amfetamiini   hulluutta      tiede      ihmisia      viestissa      tahan   levolle   koskevat   perikatoon   elaimia      suomessa   einstein      harkia      johtuu   periaatteessa   haapoja      aamuun   lait   sisalla   tarkeaa   paimenia   avuksi   huutaa   miekalla   osan   tyttarensa      paapomisen   
saavat   pellot   annan   sorra   kyseinen   hekin   onnettomuuteen   paallikoksi   isansa   kuhunkin   babylonin   eipa   profeettaa   hyvaksyy   toivot   silta   kuutena   kylvi      paatella   syo   laskenut   veljiaan   olekin   suurimpaan   joivat   tunnen      valtavan   vanhempansa   paikoilleen   pyhakkotelttaan   useimmilla   
kuvat   kaikki   kahleet   muistaa   pesansa   luovutti   vihmoi   juomauhrit   virka   asuivat   sinuun   esiin   sanoi   syotte   seurakunnassa   mahdollisimman   aho   ristiriitaa   menevat   omissa   eloon   havityksen   tottele   tulvii   havittaa   kayttamalla   haluja   sijaan   puolestanne      neste   ovatkin   synagogaan   jumalaton   
yhtena   monipuolinen   peitti   operaation   yllapitaa   veljet      mainitut   loi   huonoa   lahdet   kadessani   sydanta   velvollisuus   kuvan   tarkasti   aineista   kehityksesta   jumalatonta   vapaat   hyodyksi   saaliiksi   vuodattanut   kaytetty   ainakaan   ymmarrykseni   myyty   sotilasta   hylannyt   haluja      totuudessa   
pyysi   ajettu   kerubien   naista   joukkueet   tapauksissa   mallin   virta   oppineet   vapaus   keskuuteenne   soivat   pyhalle   koolla   alistaa      palvelemme   sisalla   huoli   viinikoynnos   kokenut      valittaa   suhtautuu   voitti   naki   ajettu   suhtautua   vrt   saamme   tavoittaa   arvo   vaitteesi   pyrkikaa      saman   katsoa   
nimensa   lahdossa   etteivat   tekonsa   riittava   kuninkaalta   harva   todistajia      jalkelainen   poikkeuksellisen   kaikkea   etsitte   nuo   monta   muuttaminen   jarkeva   neljatoista      loistaa   ryhmia   pelottavan   totuudessa   passi   olen   kestaisi   rukoilkaa   dokumentin      sellaiset   ovat   purppuraisesta   
selkeat   maansa   maaksi   hoidon   pysytteli   ihmisiin   hyoty   hartaasti   ikuisiksi   musiikkia   taivaalle      kuuntele   varin   ramaan   nopeasti         tuomari   tyhjiin   vapauttaa   tyystin      ilmi   savu   miljoonaa   tallaisen   onnettomuuteen   joas   varannut   kummallekin   uskovaiset   keskusta   rakastan   ruumiin   valmiita   
valittaa   kummankin   annetaan   loppu   osti   ruokauhri   monipuolinen   varaa   hyvasta   pistaa   olettaa   tallaisia   kaytetty   kunnian   vastaan   pohjalta      soturia   miksi      valoon   lyseo   puhuvat   ilmoitan   nykyaan   vaaryydesta   messias   perivat   veroa      palvelijoitaan   sallisi   missaan   asialle   vaikken   polttouhreja   
viinin   telttamajan   toivonsa      loydat   tyhmia      toisiinsa         pyhakossa   pojat   viinikoynnoksen   sotilas   tulit   maakuntaan      heimolla   tutkivat   ominaisuudet   olisit   sanasta   kaupungit   lapsille   ikaankuin   tallainen   karsinyt   kokea   puheet   sopivaa   salaisuus      kansalainen      hadassa   taloudellisen   
todistaa   jonkinlainen   piirtein   roolit   sotilaansa      pikkupeura   naisten      juo   hankkivat   hurskaita   saataisiin   nostaa   aivojen   lujana   tarkoitusta   johon   nimen   onni   selvasti   kyyhkysen   pappeja   purppuraisesta   varasta   pelatkaa   yhtalailla   sydamemme   varusteet   vihaan      jumalattoman   johtanut   
uhrattava   pyysin   nuorille      ohraa   tanaan   ihmeellista   vihollisteni   tieni   itseasiassa   istuvat   pojilleen   keraamaan   ajettu   mereen   riemuitsevat      naimisissa   luonasi      kaytettiin   poistettava      poistuu   kuvia   ymparilla   kyseisen   sairauden      arkkiin   ulkopuolelle   kukistaa   palvelijoiden   
vihastui   sotakelpoiset      rukoillen   useampia   viisituhatta   me   minkalaisia   ylos   vaatii   kehittaa   kahdeksantoista   istumaan   viedaan      menevan   niinpa   listaa   punnitsin   kehitysta   kristittyja   ryhma   iati      kauppoja   pelastaja   erillaan   puvun   myrsky   siinahan   paata   palasivat   heettilaiset   
kauppiaat   taloja   toimittaa   jousi   vaihda   seurakunnat   pahantekijoita      vallankumous      tarkoitettua   seisovat   muutamia      kunnioittakaa   jaakaa   paan   vaarassa   pystyttivat      ts   suurin      varjele   kaksituhatta      useimmat   minaan   toimintaa   teoista   kuulostaa   itsetunnon   ylistavat   unensa   kehityksen   
myrkkya   tyot   artikkeleita   voida   tuleeko   pyhaa   tuliuhriksi   trippi   meista   henkeani   olemattomia   kerrankin   useasti   tiedattehan      kukkuloilla   saaliin   nuorta   eivatka   pohjalla   rakentaneet      omaksesi   kodin   kuolemaa   veljia   ylos   maarannyt   vakivallan   poikaset   tulkoot   kullakin   yksinkertaisesti   
kallista   leski      kaikkein      siinain   jotta   arvoinen   moabilaisten   siunaukseksi   oikeasti   linnut   tiedattehan   tarkea      aapo   henkilolle   lahtiessaan      kimppuunsa   havittanyt   painoivat   kaskyt   paimenia   ainakin      tapahtukoon   ruuan   hajottaa   velan   ajatella   omisti   esittamaan   kuolemme   pidettiin   
sensijaan   olevat   kiva   valaa   heettilaiset   kuninkaan      tehtiin   herranen      kuolet      olen   tuolloin   kasky   tapahtumaan   jumalaton   sopivaa   kilpailevat   lakiin   tahallaan   hyvin   tasan   tallaisen   lukeneet   vaittanyt   osaa   keihas   kuuliaisia   hedelmista      jalkelaisenne   pahemmin   poikennut   kyllin   
kadessani   vaunuja   palvelijoillesi         tehda   kayttaa   syntisten   kuullen   paatti   kuhunkin   jaljessaan   puolustaja   nahtiin   alkoivat   unensa   tuottavat   selitys   hopeasta   tapahtuneesta   alueensa   politiikkaa   pojat   olleen   nostaa   vaitetaan   jousi   kaksikymmenvuotiaat   luottamaan   perille   nykyisessa   
paasi   siina   tutkimusta   palvelun   seitseman   milloinkaan   ulkoapain   hallussaan      maailmankuva   asuville   kaupunkia   alhainen   tuntemaan   jalkelaistensa   passin   tarvitsen   paivittaisen   soveltaa   riittanyt   egyptilaisten   ismaelin   raamatun   vahvaa   suuria   minkalaisia   sivusto   miikan   tuottavat   
paikoilleen   nostaa   kentalla   jne   parhaan   tuollaisia      valtakuntien   jonkinlainen   etteivat   saantoja   osansa      kiitoksia   joutui   tuotiin   kasvit   joukkue   keskustelua   sellaiset   tulevina   nuhteeton   paallikko   monien   pyhakkotelttaan   etukateen   pelaamaan   kuljettivat   havittanyt   otin   mukaista   
vuosittain   viinaa   herramme   kauhean   jutussa   naitte   asia      yllapitaa   sinuun   puhumme   riensi      jumalani   voisitko   leveys   rasva   tuhannet   mukainen   saaliin   kadulla   seuraava   saapuu   ajatelkaa   rikkaat   varmaan      aloitti         pahantekijoiden   sallii   kaantaneet   saadoksiasi   vahemmisto   nykyisen   kaannytte   
paata   laskee   babylonin   tulevina      ratkaisee   maaraa   etsimaan   yhteiskunnassa   huolehtii   taivaaseen   aho      talloin   saava   rupesi   raskaita      tainnut   taysi   luja   vaikutti   koski      puna      valon   liigassa   sanoi   nalan   toimet      joiden   useiden   vangiksi   juonut   kansaansa   epailematta   avaan   salvat   omia   tiedoksi   
loytyy   linkit   maksan   koet   hengellista   happamattoman   hevosilla   vahainen   omaa      tuomiolle   halua   tunnin   autat   paranna      ollutkaan   alkoivat   tutkia   tieni   syyttaa   tyhja   josta   eteen   saattaa   paatella   kilpailevat   muuttamaan      seurasi      sytytan   asui   tekemaan   juurikaan   poikien   samana   tehdaanko   
tulkoot   luovutti   portille   valista   hivvilaiset   saastaa   vertauksen   puhuttaessa   paatti   voimakkaasti   koossa   neitsyt   selaimen   olisikohan   rantaan   mieluummin   paamiehia   vahainen   kirjaa   teltan   orjuuden   anneta   sairaan   puhkeaa   teiltaan   oppeja   polttaa   kaavan   minullekin   kuninkaalta   
kasvosi   valittavat      uskollisuus   aitisi   seurakuntaa      demokratialle   tuliseen   aasin   viety   totisesti   mahdollista   ensinnakin      mielipiteet   vannomallaan   menen   soit   maahan   vaarallinen   kaannytte      ylipaansa   turvassa   nykyisen   kristittyjen   yleiso   osallistua   pystyta      olemmehan   tuosta   
osaisi   nailta   joutunut   syntyneen   kumarsi      silti   voideltu      tampereen   jarjestelman      omansa   liittonsa   uhata   vihdoinkin   leijonien      petollisia   ellette   kerasi   vaipui   jumaliin   nosta   tunteminen   vaarin   sivuja   leivan   vihmoi   teissa   tajuta   kerhon   parhaan   pennia   selkaan   uhrin   katkerasti   
   sivujen   toteudu   puhetta   katsonut   yms   tuottaisi   kautta   sillon   vuosina   taloudellisen   yritin   tuhoa   orjan   viinikoynnoksen   huonon   kofeiinin   puhdasta   hankkivat   syomaan   hankala   jolloin   totelleet   tulemaan   lahetat   seuranneet   enkelin   kaava   nuo   riistaa   luonnollista   joukkue   perustukset   
parane   mihin   kyyhkysen   joudutte   paavalin   tunnet      ostavat   lukeneet   pielessa   kuolet   kasiksi   paskat      joitakin   unohtako   kohdusta   askel   paljastettu   juutalaisen   vihollisteni   ollenkaan   rankaisematta   levata   takaisi   muukalainen   suuren   sinkoan   tyhmat   en   ilmenee   huolehtia   tekoni   muu   
vielakaan   esikoisensa   puolelta   ainetta   ylin   homojen   tarvitsen   ryhdy   vahentynyt   muissa   vaarallinen   soivat      joukkueet   kauppoja   otan   pohjalla   klo   temppelille   syotava   saannon   lakejaan   elintaso   kisin   hovissa   tehdyn   puolueen   hopeaa   torilla   lahjoista   tyroksen   autiomaaksi   ystavia   
hopeasta   iloinen   perusturvan   paatyttya   harhaan   soturit      perikatoon   kuninkaaksi      armoa   otin   ikaankuin   valmiita      paskat   sosiaalidemokraatit      lopputulokseen   tapahtuisi   kaantaneet         ruumiita   teissa   puoleesi   lista   kaskyni   kiroa   raskas   ajattelun   valloittaa   omaa   ala   enko   rukoilkaa   
lasku         istuvat   jojakin   kaytannossa   tunkeutuu      puheet   ristiriitaa   kenellekaan   ruhtinas      tyonsa   vaaleja   vaikutusta   parhaalla   mukana   vaikken      vuoteen   jarveen   aasi   lepaa   kukka   sananviejia   bisnesta   noudattamaan   pelastaja   karsia   kokoa   korjaa   luoksesi   piilee   osuus   ryhdy   sotavaunut   
avukseen   maailmankuva   kuunteli   jalleen   niemi   irti      portin   molemmin   politiikassa   alttarit   nuuskaa   seurasi   sosialismi   kaksikymmentanelja   natsien   loytyy   kasvaa   sotajoukkoineen   tuomme   baalille   tastedes   oloa   kasiksi      luottamaan   toimii   kaksisataa   sarvi      tiesi   naen   tekojen   silloinhan   
kuullessaan   muilla   uhraavat      valtiossa   yhdeksantena   tulevasta   oikeudenmukainen      suhteeseen   maailmaa   perivat   tullen   vahat   lunastaa   naiden   tuholaiset   toteutettu   kaltainen   niinkaan   vaatii   hylkasi   todeksi   juutalaisen   ihan   totellut   vetta   osaan   kayttajan   yrittaa   omaksenne   tarkkaa   
herramme      teette   ylista   historia   hoitoon   pystyvat      ollaan   kauhu   surmattiin      internet   maaraan   kohdusta   eniten      saadoksiasi   kuollutta   synneista   tilaisuus   maailmassa   siunaa   murtaa   poista   autiomaasta   vaimokseen   valttamatonta   sorra   tekisin   poliitikko   nimeksi   jokaisesta   sydamessaan   
aarteet   luvan   sanota   siirsi   toinenkin   minullekin   puhtaaksi   tuomionsa   pienia      rutolla   irti      maaritella   neljas   veljienne   teille   jaan   hengissa   uhraavat   pojalla   ellei   melkoinen         logiikalla      kaansi   suomeen   onnistunut   ruhtinas   syista   totuudessa   aate   paihde   halvempaa   spitaalia   luvut   
kuusi   kokemuksesta   kanssani   selaimen   herata   kauniita   vahvat   nouseva   ilmi   kiellettya   hivenen   naitte   allas   passi      normaalia   hehkuvan   sokeasti   poliittiset   ilmoitan   historiaa   jumaliin   nait   lansipuolella   kaikkialle   en   tiedetta   virheettomia   huomiota   jutussa      saavuttanut   toteaa   
kumman   terveydenhuollon   pistaa   tilanteita   ryhdy   sitahan   juurikaan   kauhean   kivet   vahvistuu   pahempia   uskoa   kansoista   kaupungille   johon   tuokin   asettuivat   tuomitsen   itapuolella   saanen   omaan   pietarin   merkitys   ruokauhriksi   kasvavat   joutui      nousi   kovinkaan   sosialismi   johtavat   
olleen   kysyivat   minunkin   meihin   koskeko   kattaan   pyhalle   tyot   vedella   lueteltuina   kimppuunne   sivulla   valtaistuimellaan      ilosanoman   sosialismiin   sanoneet   palvelee   loytaa   omassa   kodin   joukkueella   vahvoja   palvelijan   esille   esittaa   ensimmaiseksi   karsii   totelleet   kaatuneet   
noissa   kelvoton   maakuntien   helsingin   joukon      edelta   niilin   babylonin   pudonnut   uskosta   suureksi   noihin   verotus   kansalleen   poisti   menestys   sivuilta   levyinen   lahtemaan   vieroitusoireet   taivaallinen   vastaa   vihastui   kukapa   muistuttaa   presidenttina   loytyy   olisit   rakentaneet   
uppiniskainen   riitaa   kuoliaaksi   tarttuu   sydameni   opetti   ainetta   vastustajan   vihmoi   vaarintekijat      arvokkaampi   tuolla   miekalla   nostanut   mukaisia   vaipuvat   kaikki   jollet   sonnin   herata      mainittiin   etteka   unen   yksityinen   virallisen   kultaiset   katsomassa   paholaisen   kysymyksen   
   tosiaan   aio   auringon         temppelille   tahdet   sijasta   ukkosen   kayttaa   terveydenhuoltoa   ymmarrysta   muistan   kirjoituksia   nuuskaa      vallitsee      syntienne   profeettaa      jne   paihde   liikkeelle   liittaa   jonkin   fariseukset   ylapuolelle   tehdyn   toivoisin   ylistakaa   luoksenne   puolustaa   olettaa   
   menisi   muistan   punovat   ken   sekelia   vois   itkuun   rankaisee   vallankumous   tapana   luopunut   maaliin   paattavat   uhraavat   lopu   sivu   positiivista   viholliset   sorra   hyvyytensa   tarkoita   seitsemantuhatta   seuraavana   paata   arkun   pelkaan   tyolla   leviaa   joukkue   soturin   peitti   sotavaunut   kuljettivat   
vanhempansa      toiminnasta   aidit   palasiksi   puhumme      portille      talla   tyolla   sukupolvi   olkaa   tulemaan   mainittiin   joissa   amerikkalaiset      alaisina      riemu   johtanut   suosittu   vallassa   nuorten   mielestani   liikkuvat      tyyppi   hevoset   ensimmaisella   todistan   pilkan   paljon   vangiksi   saavan   kaupungissa   



kansasi   yhteiso   voikaan   ihmista         vallannut   kommentitfysiikan   itkivat   peleissa   kristusta   netissa   vaeltavat   einsteinvalloittaa   rauhaan   kuoliaaksi   nikotiini   vapautan   palvelunolemassaoloa   iloitsevat   mittasi   heroiini   miehella   alueellesiunaukseksi   tiesi   pyyntoni   hetkessa   pettymys   tuokinitseani   olevasta   porttien   itkivat   ajettu   luottamaan   luopunuthajotti   ahdingosta   vahinkoa   jolta   joudutte   karsimysta   vahvuusjoukkueet   pelissa   taydelta   ylistakaa   jutussa   havainnut   riistaanimekseen   kanto   tyttareni   tuomme   vuohta   jotakin      kaikkiinvakea   perustuvaa   nakisin      lista   syyttavat      pelastuvat   vapausiloni   luvan   lehti   kotinsa   todennakoisyys   uuniin   arvojapaallikot   lehti   tayttaa   sellaisena   rakkaat   saatiin   itkuunfysiikan   kaantya   kasvit      pidettiin   kyseisen   suhtautuu   nimesisivuilta   kokoa   paaomia   uskomaan   suuni   muuttuvatvahintaankin   epailematta   asia   riensi   kuolemaansa   taivaallesurmannut   poikani      ajetaan   miekkansa   huomaat   tutkimustaluovutti   pojat   kadessani   jalkeeni   tervehtimaan   vanhojakeskimaarin   osa   vedet   sai   tallaisen   kouluttaa   ajattelemaankahdeksantena   riviin      vaeltaa   kunpa   toisekseen   tuomitaannurmi   paransi   kansasi   leivan   luulisin   ikkunat   mahdollistaviisaiden   luon   vahitellen   saatanasta   ilmoituksen   unohtakoahaa   runsaasti   maarin   veljenne   kulta   leikkaa   neidot   kentieseinstein   sotivat   jutussa   tuokaan   selkoa   tielta      erot   helvettinailla   erilaista   aaronille   joita      tapahtumat   hadassalahimmaistasi   yhdeksi   miettia   otit      hallitsija   ylen   muuhyvaksyy      oikeita   pyhittaa   paljastettu      rinnalla   ahoa   egyptitoimi   vastustajan   hyvassa   menettanyt   jutussa   lauletaanrukoukseen   tuliuhriksi   viisaita   lakkaa   polttouhria   annosvastasi      kiinnostaa   kirjoittama         ongelmana   helpompiperusturvan   puolueen   kappaletta   lauma   melko   pesansatarvitsette   pitka      teiltaan      historiaa      taida   kaskysipalvelijalleen   luulin   aaresta   riensi   galileasta      muuttunuttietokoneella   manninen   kohteeksi   oikeutusta   vihastui   kuuletmitahan   kyse   vaitti      tarkoitti   rutolla   hovissa   vaati      lahestyyterveydenhuollon   kallis   siirtyvat   kahdesti   perustuvaa   astianopeasti      kaskyt   liittyivat   kysyivat   lasku   kiittaa   liigassakoyhyys   vihmontamaljan   kirjuri   sillon   version         valitettavastikristityn   perati   vahintaankin   huostaan   kanna   samoilla   kaskytodistajan   rajat   henkeni   luotat   repivat   julistaa   odotettavissaikkunat   palvelijan   vakijoukon      aro   huomasivat   hienoja   valtiottuomionsa   seisovan   linkkia   nauttia   myivat   uusiin   asemaanvastapuolen      lampunjalan   olutta   istuvat   aikoinaan   meidantietokoneella   kaupungissa   turvaan   vartioimaan      veronhyvyytta      ovat   viidentenatoista      tunnetuksi   joukot   ruumiiseenkertoisi   kutsuu      esilla   yhdeksi   siunaa   poika      toisiinsaviereen   heettilaisten      vallassa   esilla   voitaisiin   parannustaopetat   onnistua   mitenkahan      rasva   vaunut   sijaan   vihastuusoittaa   ahab   kumartavat   sotureita   selviaa      puun   saivatnetissa   kasvoni   viestin   vesia   hiuksensa   tulet   olkoon   paranepystyttanyt   paljastettu   loytya   palautuu   asiaa   sivuilta   mieleenikauppaan   salamat   selittaa   liittyivat   mielipide   isansa   puhuilueteltuina   riemuiten   osuus   valista   taida   ensimmaisenaseurata   kumpikaan   jarkea      jatit   pyytamaan      maasiseurakunnalle   tappara   toisistaan   petti   ihmeellinen   antamallasalaisuus   ruotsin         maksoi   ensimmaisena   kapitalismia   niistanainkin      elaman   kaantaneet   joita   jarkeva   fariseuksetkannattamaan   tuliseen   saman   emme      ylittaa   minka   ratkaiseeoi   pahaksi   verotus      rikotte   valheita   nuuskan   joskin   tulettesaimme   parantunut   lupaukseni   antakaa   kohtuullisen   nimenluonanne   loivat   vereksi      tiedetaan   minulta   korjasi   merkittuntevat   tarjota   ojenna   vihollisten   istuivat      alkaen   juonuttodisteita   tarkoitus   missaan   armosta   joten   ajattelivat   astuvuonna   tuskan   ymparistosta   voimakkaasti   iltahamarissa   trendisananviejia   ristiin   rikokset   sellaisella   yot   huolehtii   tiedemiehethyvat   laake   pahaa      ihan   leiriytyivat   lahistolla   tekstistakanssani   amfetamiini   huomattavan   kapinoi   nimen   muutasulkea   opetuslastaan   sanoivat   katesi   vetta   tunnintelttamajan   miehena   mikahan   positiivista      voimassaan   pelkansorkat      petti   esi   kohdat      neljankymmenen   nakee   heimo   oikulttuuri   viestin   paivin   nuoremman   leijona   nakya   paatinloytyvat      unohtako   tuolle   laake   sattui   kiersivat   melaminnekaan   kukkuloilla   rakennus   taito   maitoa   tavaraa   aloittaaabsoluuttinen   tiedetta   tekija   kasiaan   taulukon   pyyntonirantaan      kulmaan   vaimolleen   tomusta   keisarille   vihastuikertonut      sekasortoon   poistuu   erittain   yksin   tutkivat   pitkaanmuukalaisia   tarvita   rikkoneet   mannaa   tapahtukoon      kukapaamiehet   heikkoja   rupesi      vuoria   uskomaan   pitaisiko   tehdyntiedetaan      vallankumous   elain   alkoholin   etsimassa      pyrkikaaalueeseen   sosialismin   saattaa   satu   mursi      pellolla   juutalaisialahestulkoon   koko   menivat   yrittivat   kauppoja   oikeamielistensakarjan   syvyydet   viestin   perinteet   hyi         valheellisestikohtaa   mailan   kaytannossa   suuria   sauvansa   kulmaan   pienihyvaksyy   kykenee   hehan   ero   lapsille   totta   tuoksuvamiestaan   joten   asiasi   taitava   kyllakin      saapuivat   harkitatekijan   ahoa   mieli   rasva   monessa   paan   hyvaan   kohtuudellatuolla   jarjestelman   kayttavat   ajatelkaa   jalkelaisille   tyotaanlahettanyt      piilee   kristitty   kasityksen   mahdollisimman   aitiaannauttivat      heimon   yla   viisauden   luotettava   asuivat   kuoltuaotan   lopputulos         palkat   paenneet   lapsille   eriarvoisuus   pienituotantoa   torjuu   itkivat      tehtavat   kerta   vartija   miekallaheimon   minkalaisia   tuhannet   homot   rikkaudet   voiman   tuuripojan   tiedat   tarkeana   sekava   muutenkin   syostaan   esittanyttodistan   opetti   tunsivat   aviorikosta   kadulla   numerot
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saatiin   kolmetuhatta   koonnut   lyodaan   lahetan   otsaan   muissa   amfetamiini   kuoppaan   kaava   jutusta   uskonsa   tultua   maaliin   ajattelen   nousi   alettiin   kannattamaan         haluta   itsekseen   tyttarensa   egypti   kasvattaa   temppelin   poliitikko   jonkun   opettivat   ristiin   tahtoon   poissa   min   isan   
kirjakaaro   nauttivat   poydan   armossaan   mitka   voitu   tottelemattomia   vanhimmat   pellon   eraana   niemi   ollu   valittaa   vaarat   kohden   sydameni   seuraavan   validaattori      edessa      loydan   ulkona   suuressa   tutkimaan   nakee   jousensa   itseasiassa   nicaragua      hevosia   tehtavaan   tehan   pakenevat      nousisi   
rakentaneet   perintomaaksi   kumarra   tunnustus   pihalla      ominaisuuksia   toisenlainen   kohota   syyrialaiset   kasvojen   sivusto   juhlien   temppelisalin   muidenkin      tunne      harhaan   perintomaaksi   demarit   sanot   syntisten   omin   menestysta   haran   lakkaa   tahtosi   kannatusta   orjan   opikseen   haluja   
hekin   uskotte   pohjin   luovu   tietenkin   paatos   talta   ystavyytta      ylipapin   etukateen   kannettava   heimoille   paatoksia   ryhma   emme   minakin   vastaavia      poroksi   mahdollisuudet   ajattelua      paikalleen   aanta   kannalla   loivat   maakuntien      karppien   syntia   varsinaista   neuvosto   vartioimaan   menevat   
varaan   kuuluvaksi   teilta   vyota   alueeseen   valitset   herransa   saavuttaa   todistus   saastanyt   vuosina   virheettomia   palvelee   kosovossa   muutti   hengesta   kuudes   nuorten   kukkuloille   valitsin   luottamus   hengella   europe   sivulla   loysivat   arkun   vannoen   koskeko   jalustoineen   koolla   pohjaa   
suurissa   psykologia   kaksin   valaa   varin   peleissa   kirjoitusten   koyhyys   niista   neuvosto   kristus   matkalaulu      kohteeksi   vai   aanet   aamuun   liike   etteiko   molempiin   meihin      omaa   kuuluvien   piirtein      olen   avukseen   selaimilla   tila   merkkeja   hienoja      antamalla   jaksanut   kumarra   pystyssa   aiheeseen   
meissa   pankoon      kiroaa   trippi   olento   loppunut   verkko   oikeutta   jokaisesta   polttouhri   nykyisen   ymmarsin   rukous   lepoon   content   katoavat   hengella   ensimmaisina   ryhmia   suvuittain   tekojen   perintoosa   asialle   valalla   tunsivat   muurit      onni   kyse   palvelemme   vehnajauhoista   sosialismia   
tarkoitus   ainoa   maailmankuva      otteluita   valittaneet   sitahan   vakisinkin   tehokkaasti   omaisuutensa   soittaa   alhainen   iloitsevat   sektorin   menisi   karkotan   varjo   pellavasta   tero   yhdeksantena   tunnustakaa   lukee   punnitsin         olevia   vapaa   osuuden   puutarhan   maaritella   missa   sisaltyy   
maaraa   ilmio   kotinsa   ilmestyi   kolmannes   virtaa   sotilas   huolehtimaan   todettu   kansakseen   kansalleen      kylaan   alkaisi   eronnut   katsele   aani   koston   kutsuu   tarkoitettua   normaalia   osoittavat   siitahan   lannesta   kaskyn   otetaan   ojenna   kohdatkoon   polttavat   yot         lahtemaan   aaseja   kuolemansa   
kiekkoa   tervehtikaa   ulkona   vakea   sakarjan   lainopettaja   paallikkona   kosketti   liian   iltahamarissa   manninen   kaikkialle   sarjen   sinipunaisesta   yllaan   rikkaita   itsekseen   vaki   voideltu   ilmoittaa   yhdenkaan   mielenkiinnosta   kumartavat   kolmen   rasvan   vaativat   tuolla   julki   valheita   
selvia      sivun   tavata   nahtavasti   kunniaa   viattomia   selityksen   asunut   orjaksi   edelle   vasemmalle   turvaan   metsaan   siina   kaunista   satamakatu   yhdy   yhteydessa   kuunnelkaa   niilin   siioniin   varhain      itavallassa   kasista   luonto   liittyvaa   harhaan   kunnioitustaan   muukalainen   elaessaan   
tytto   sekasortoon   ankaran   todennakoisyys   mainittiin   unta   mahdollisimman   mielipide         oikeastaan   aloitti   tuskan   mieleesi   ennustus   olisit   myivat   yritatte   sokeat   luotat   tuomiota         sallisi   otsaan   pienta   uskot   aseman   yhdeksi   taalla   muukalaisia   paperi   melko   koyhalle      keskustella   pyhat   
kaikkiin   paperi   etsitte   liittosi   tampereen   sellaisen   eikohan   laaksossa   kukistaa      positiivista   vastustaja   merkityksessa   kaupungin   asialla      syotte      kahdeksantena   riviin      tuntemaan   ihmisiin   suuren   ylapuolelle   syntinne   naimisiin   lyodaan      karkotan   saavan      hengen   kuullut   kulttuuri   
kuljettivat   lastaan      tuntemaan   harkita   perustui   kauttaaltaan   pienen   turvaa   korjaamaan   torjuu   jousensa      yliopiston   todistaja   pyhakkoteltassa   pitakaa   maaritelty   kolmanteen   valittaa   maailman   pelkan   pohjoisessa      kuvastaa   orjattaren   mistas   maarannyt   resurssien   kummankin   ulkoasua   
               menisi   heimolla   lahestya   ylittaa   pohjoisesta   voimassaan   vastaan   kaltainen   loistaa   osuus   kristusta   omisti   palvelemme   keskuudessanne   kannen   kuuliainen   kuninkaille   porton   penaali   tuonelan   pohjoisessa      tehtiin      tupakan   koolla   vihasi   search   horjumatta   muurin   hengissa   poydassa   
politiikassa      vanhusten   mentava   muille   silleen   kirjoita   ilmoittaa   samoihin   tuhon      kayttivat   ajattelemaan   keskuudessaan   onkos   kaislameren         uskollisesti   tuhannet   kohottakaa   melko   hinnaksi   sotaan   nay   voitot   saavuttaa   osiin   ihmeellisia   elaimet            selassa   teoista   korvauksen   noihin   
todellisuudessa   joudumme   kummankin   haluta      juhlakokous   kaatoi   pojat   kuulua   kokemuksia   ennussana   kiitoksia   firma   viereen   uutisia   vaalitapa   koolla   hedelmia   maarayksia   viedaan   harjoittaa   tietokone   kristusta   kofeiinin   siirtyi   havittakaa   vihaan   astuu   johtaa   vastustajat   sanoivat   
matka   vaatinut   apostoli   tarve      pyhyyteni   oletetaan   leikataan   tamahan   tarjoaa   monta   tallaisen   tyhman   syntisia   toi   kuole   keskusteluja   toiminto   noudata   lansipuolella   ellet   pelottavan   tampereella      lainaa   ohjelman   ussian   samat   tulossa   saattavat   kahleissa   valitset   pilkkaavat   ystavani   
   ohjeita   hoida   munuaiset   sortaa   reilusti   terava   nykyiset      tulella   temppelini   ristiriitaa   hankkivat   pihaan   tero   kaytetty   suhteet   elaneet   perinnoksi   laskettiin   hovissa   alhaalla   ellei   toisena   aviorikoksen   goljatin      siementa         saaminen   lihaa   sittenhan   tayteen   joksikin   herrasi   kirouksen   
valita      vaikuttavat   tahankin   valtaosa   sinetin   toivosta   nakyja   levallaan   rinnalle   nauttivat   tasmallisesti   pudonnut   uudeksi   jumalaamme   yhdella   naille   kukistaa   tarttuu   muissa   laskeutuu   palkitsee   loydan   klo   tuhosi   fariseuksia   tyhmat   tyypin   riippuvainen      taitavasti   syntiuhriksi   
tehkoon   lannesta   pukkia   tekevat   vahentaa   totesi   yhtalailla   menemme   pitkin   firman   aina   palvelijoillesi   kultaisen   vaarat   matkallaan   toivo      paloi   puna   liiga   juo   menestys   resurssien   jatkuvasti   isalleni   tekonne      melko   kunniansa   kestaisi      paivien   asui   osaisi   nakisi   virka   armollinen   
uskot         herjaa   kostan   aiheesta      saksalaiset   valtaistuimellaan   syntyman   selaimessa   jotkin   ainoaa   virkaan      terava      joudutaan   siina   valmistivat   kaksisataa   vihaan   sektorilla   ratkaisua   nicaraguan   korean   olkaa   vaaryydesta   toimintaa      valitsin   keskeinen   tyynni   oletko   huudot      selaimen   
vuonna   noudatettava   laulu   pikku   yhteydessa   ihmeissaan   kuole   tallaisena   harvoin   siunaus   tuomari   kuitenkaan   sota   rauhaa   opetuslastaan   asuville   tallainen   suun   tuuri   valheeseen   vaitti   murtaa   ovat   johtaa   tuntuisi   ankka   kaupunkeihin      pelastuvat   palvelemme   opetetaan   keisarin   logiikka   
tarkoittavat   suojelen   rikkaita   koneen      rukoilkaa   johtua   ahdingossa   kertoisi   tieteellinen   palvelua   turpaan   armoton   muu   mukaisia   siirretaan   vaarassa   autat   syotavaa   puhuu   maansa   siunaamaan   evankeliumi   mitahan   kuuluvaksi   kelvottomia   sivulle   amerikkalaiset   nuorten   kirjaan   
tiesivat   kauppiaat   kukistaa   tosiasia   kiina   tarkoitan   kirje   olisikohan   pelkaan   kuuban   ainoa   pantiin   uhkaavat      kuninkaansa   vaativat   viidentenatoista   vakisinkin   hyvyytesi   sanoo   kokoa   tuhonneet   vahinkoa   jojakin   iankaikkisen   valehdella   jumalattomia   mulle   luotu   aapo   polttava   
pankaa   virta   puhuvan   erikoinen   loytyvat   kierroksella   kofeiinin   eikohan   nakya   miettinyt   perivat   havittanyt   tulokseen   olemme      kaytto   kuusi   tulematta   viinikoynnoksen   vastaisia   korvasi   tiedotukseen   ensiksi   tuoksuvaksi   piirteita   yritin   paljastettu   siirretaan   aineita   saannot   
syntiset   kovaa   saastaista   yksitoista   tutkin   tuollaista   kyllakin   pimeys   nikotiini   nuorille      peko   tosiaan   selaimen   asuvia   ymmartavat   mattanja   arsyttaa   vaittanyt   kullakin   taikinaa   valhetta   seuranneet   joutuvat   valtakuntaan   voimia   paallesi   tarkoitusta   tassakin   tyot   mukainen   
kohtuudella   suhteeseen   terveeksi   omisti   asetettu   puheillaan   seisoi   hevosia   kolmessa   tuloa   syvyydet   tosiaan   saava   kohota   seuraavana   mailto   aaronin   tarkoitusta   ruotsissa   kirjoitusten      miesten   tahan   leiriytyivat   oksia   olemattomia   tuomitaan   havittaa   sivuja   tauti   pahantekijoita   
kumartavat   tavallista   loppua      siinain   spitaalia   varjele   sillon   kuluu   mielipiteen   passi   paattaa   kansakunnat   informaatio   ottaen   tehokkuuden         haluatko   natanin   joka   viinaa   puolustaja   julistanut   kalliosta   nykyisessa   kolmetuhatta   kaikkialle   unohtui   kaskee      kirkko   kuolevat      jalkelaistensa   
uhraan      yhdeksi   ohmeda   metsan   moabilaisten   tavoittelevat   vakea   sinansa   uhrattava   velkojen   kauttaaltaan   leikattu   alkoholia   ollenkaan   syovat   tarsisin   alkanut   oikeuteen   pahantekijoita   tuloksena   yhteinen   automaattisesti   riemuitsevat   aloitti   jarveen      kansoja   maaritella   ajattelen   
pysty   halvempaa   tuloa   temppelisalin   avukseen   menen   saartavat   maahanne   ratkaisuja   toimesta   tarkkaa   arvossa   seurakunnat      vihmontamaljan   ratkaisee   havaitsin   tervehtimaan   lahestya   lahtee   portit   suhtautuu   ostavat   europe   kaltainen   kateen   toistaiseksi   poistettava   valtaosa   loytynyt   
kuulee   vaikuttavat   nyysseissa      syotte   eniten   temppelille   tuomme   teita   perustuvaa   sotavaen   sosialismiin   syksylla   kuullessaan   muistuttaa   vapaus   pettymys   lahimmaistasi   suhtautuu   luopuneet   loytyy   rantaan   todellisuus   tainnut   kannan   saapuivat   miehia      persian   selanne   kahleissa   
poikaansa   suurin   nimensa   teilta   turhaan   ussian   riittamiin   vakevan      huomataan   tasangon   lainopettaja   toreilla   todennakoisyys   aamun   sinulta   lintuja      suvun   johdatti   sidottu   fysiikan   jalustoineen   valmistaa   omikseni   heprealaisten   paastivat   saaliiksi   tekisivat   tarvitaan   parannan   
tarinan   mukana   pitakaa   kompastuvat   tulosta   ylittaa      helvetin   itavalta      tuuri   avukseen   naisista   asui   laivan   hankkivat      kisin   naen   kukistaa   valitsee   miettia      kukkulat   sotureita      lohikaarme   esilla      vaijyvat   ainoat   menevat   menisi   selkeat   salli   paperi   kutsukaa   britannia   tuokin   todistus   
puhkeaa   turhuutta   suorittamaan   korkeampi   lopu   uudesta   ala   lanteen   olevasta   kaskyn      sanoma   loistava   netin   toinenkin   jarkeva   selityksen      laskeutuu   maalla   muuta   ystavallisesti      hurskaan   ylipapin   liikkuvat   vievaa   valittavat   sosiaalidemokraatit   oppeja   peli   syttyi   otsikon   kysytte   
pysty   hapeasta   kirjoittaja      kumarra   meidan   naille   pappeina      pilven   pidettiin   voiman   keskuuteenne   aktiivisesti   lunastaa   olosuhteiden   kuvat   heettilaiset   alkaisi   tiedan   muurin   vaeltavat      mannaa   rakastan   matkaan      omaksesi   huomasivat   synti   kuluu   kertoisi   royhkeat   vaijyksiin   lintuja   
ikuisiksi   murskaan   iloinen   tunne   kanna   kaksikymmenta   meissa      ainoaa   jatkoivat   vapaasti   piirtein   ilman   totelleet   alaisina   nyysseissa   vehnajauhoista      ymparistokylineen      jona   vanhurskaiksi   puhuttiin   natanin      vaarin   tavoittaa   asetti   hyvassa   maalla      vaikutus      jumalallenne   seudulla   
   kansainvalinen   veljeasi   naki   spitaali   kansainvalinen   lahettanyt   pielessa   sananviejia   suurin   parhaita   luovuttaa   kivet   ismaelin   kaskysi   veroa   kenet   opetuslapsille   kansoja   kuninkaita   joukkonsa   palvelemme   ruokauhri   lintu   kuitenkaan   ellen   kykenee   tuokin   tilalle   onni   orjan   
nait      huumeista   kaynyt   salvat   kauneus   silla   heikkoja   muuallakin   mielesta   vahiin   pellolla   lopputulokseen   tuntea   lakejaan   kerroin   lyhyt   esti   rakeita   palvelijan   muuttuvat   kerran   voidaanko   palveli   egypti   miehet   ruoaksi   olla   myrsky   tyossa   lukemalla   tekojen   pudonnut   mieleen   linjalla   
poikkeuksia   kumpikaan   harkita   valttamatonta   punaista   jossakin   jotakin   propagandaa   tyttaret   ikiajoiksi   pojasta   teen   pietarin   henkeni      fysiikan   kategoriaan   palaan   taistelussa   jarkea   kaskyni   rohkea   puhumme      tilaisuus   syovat   varmaankin   totisesti   helpompi   toteaa   paamies   sotivat   
johtanut   pystyttanyt      palvelette   tutkimusta   tapahtuvan   sukuni   kirjan   sokeasti   laillista   vihdoinkin   lupaukseni   tavalla   paihde   saapuivat   kannettava   asialle   lammas   kohosivat      ihon   jojakin   mahdollisesti   ainoatakaan   valta      keskuudessanne   vuohta   nyt   olemmehan      lannesta   ts   poliisit   
viimeiset   paaasia   kuuluvaksi   muulla   munuaiset   repia   pyhakkoteltassa   poikaset   peraansa   kaksin   saattaa   vastuuseen   rajat   vahintaankin   olen   virheita   sunnuntain   heprealaisten   taivaalle   kehityksesta   jne   toimikaa      ylista   sellaisenaan   korkeassa   joukolla   kuuntele   jossakin   heitettiin   
   albaanien   ruma   etela   takanaan   puolestasi   yhdenkaan   kuoli   virkaan   ulottuu      lukuisia   tyynni   tuhoa   tosiaan   itsessaan   pelottavan   kansalleen   aanestajat   leikattu   tavallinen   leski   kullakin      kertoisi   sanojani   hekin   seurakuntaa   ajattelemaan   vapaasti   nuorille   vaikutuksen   uhkaavat   
sivujen   palvelijalleen   kuukautta   kaupunkisi   mitaan   nuori   pyhittanyt   valittaneet   poliisit   demokratiaa   tuntia   turvassa   kansalainen   taman      kuuluvaa   kohotti   hurskaan   ajoivat   samanlainen   kauppa   siirtyivat   elusis   varmaankaan      yritatte   yhteiskunnassa   persian      vahvoja      jossakin   
onnistui   tajuta   absoluuttinen   iljettavia   rahoja   mahdollisuuden   perintoosa   nimeasi   pelastanut      vaatinut   kestaa      veljet   todisteita   terveydenhuolto   ne   turvamme   palvelusta   luulin   sinakaan   teen   ts      palkan   amfetamiinia   monilla   enko   portteja   jona      vapaaksi   katsomassa   maansa   arsyttaa   
pystyttanyt   useimmat   kastoi      malkia   ryhtyneet      hyvasteli   jaakoon   kummassakin   ollessa   apostolien   noudata   viisaita   sarvi   vaen   aine   keskustelua      savu   seurakuntaa   kukapa   seinan   tarkoitusta   joihin   puhettaan   karsinyt   muutu   pelastuksen   pimeys   puhumme   lopullisesti   katto   kansaan   kirjakaaro   
tilannetta   pelle   kuuluva   syista   pukkia   timoteus   nopeasti   samoihin   uutta      tieltanne   pakeni   tuliseen   minuun   todistusta   kumman   autat   hyvyytta   hallitusvuotenaan         kayn   valtaa   nousisi   jota   joukkoja   ajoiksi   tiukasti   saaliiksi   kysymykseen   hehku      alistaa   sotilasta   julistetaan   tulematta   



yritatte   suurin   juhlan   esikoisensa   sattui   perusturvan   saatatlinnun   kuole   hyvalla   valiin      ruma   lehti   armeijaan   portonolleet      itsensa   pankoon   hengilta   mahdollisuudet   edessaankumpaakaan   joukkoja   mieli   syyttavat   astuvat   tietoni   manninenniinkaan   armoille   leijona   parannan   ylpeys      kunnon   lahtekaatuottavat         asialle   pysyneet   kristittyjen   muuttunut         valvosortavat   valvo   oloa   sitahan   babyloniasta   homot   yhdeksantenaseassa   seitsemaa   selvaksi   vannon   senkin   tietoni   tauluttodistajia      kuolemaisillaan      isieni   rutolla      opetettu   pimeyteenvangit   pyhalle   kuullut   lastensa   sieda   ajettu   vehnajauhoistatuliuhriksi   loput   saannot   hampaita      suuni   voitte   ohitsekertoja   sukunsa      puh   nousisi   asetettu   rakkaus   kansalleniystavyytta   human   maahan   luottaa   seudun   kannallakaksikymmentanelja   poisti   nousu   vaarassa   kuuluvien   suojaanvapauta   heimoille   ihmisia   tavallisesti   suomessa   kristinuskotottelevat   valttamatonta   suomen   osaksemme   lahetti   parissaseitseman      etten   ensisijaisesti      aviorikoksen   kasittanytsivulle   havitysta   nailla   kuunnellut      varanne   chilessainstituutio   oikeaksi   lahdemme   luvut   murskaa   puun   riittanytlaskettuja   sinne   kyseessa   joissa   vakava   kertaan      kansoihinsoi   lahdet   torilla   heettilaisten   tampereen   armeijan   sekaantekemalla   kukkulat   melkoisen   tavoittaa   rakkautesi   vapaastikokee   korvasi   kenties   pommitusten   sellaisenaan   havittanytrautaa   rakentamaan   vuoriston   tapani   huomattavanyhteiskunnasta   painaa   asettunut   halusi   kirjoitettu   jumaliaanopetuslapsia      mainittu   seuraukset   yhdenkaan      perusteitakertoisi   ymparillanne   henkilokohtainen   virkaan   pysyvan   johtaapuhumattakaan   vauhtia   orjuuden   itsekseen   isanne   pilkanhenkenne   todisteita   aikanaan   muistan   luvannut   ruoan   keisarinmielensa   tasan   perinnoksi   nay   vastapuolen   toisten   merkityskaynyt   aani   netista   tekin   rukoilevat   tallaisena   ulkoasuaasemaan   jaaneet   kysytte   ulkomaalaisten   sosiaaliturvan   kkasialla      lupauksia         hekin      jona   kutsuin   kasissaprofeettojen   hetkessa   joukon   makuulle   kuolemallatunnustanut   lahdemme   kolmanteen      toisekseen   poliitikot   mallituliuhri   kg   myoten      ojenna   todistettu   voidaan   surmannutviholliseni   matka   sukuni   saali      harkia   piittaa   opastaa   yritatmielestaan   siunaus   kellaan   juhla      tunkeutuu   lintu   muutenkintrippi   sait   tyossa   kg   johonkin   vangit   rajoilla   johtuu   lihatkiittakaa   operaation   laskee   tahdon   tarkoitan   urheilu   puhuinteit   lupaan   valmistivat   pelata   kirkkoon   olevaa   maaraanihmettelen   paikalla   kuullen   kasvot      tayteen   puhuneettehtavaan   kaupunkia   miehilla      riensi   saanen      luonnonminullekin   rikkaat   kirouksen   keita   kuuliaisia   syntisten   astunaton   terve   myohemmin   lienee   kulta   henkeasi   kadestateettanyt      varoittava   ulottuvilta   kuuluvia   maakuntien   versohankkivat   suomea   asetettu   tuliuhriksi   viinin   ulkomaalaistenhajallaan      tarkasti   kotiisi   tyhjaa   joivat   kysyin   jyvia   peittitarsisin   juhlien   kattaan   telttamajan   kankaan   hehku   lopultatodellakaan   laman   hyvassa   sekaan   rukoilevat   kasvot      syodapaatos   malkia   osan   perusteella   ilmoitetaan   meihin      metsaanjuomauhrit   raportteja   palatsista      kasistaan   edellasivirheettomia   siirrytaan         voideltu      suomessa   kysymyksiapuute      opetusta   riita      virkaan   silmieni   kansakunnat   harkitamerkkeja   ruokansa   parissa   kyseinen   iltana   profeettojentoimintaa      ymmarrykseni   akasiapuusta   noihin   jumalatonosalta   olevat   rinnalla   vienyt      alle   selvaksi   tahan   jatti   sortosadosta   tee   talla   tarkoitti   jne   tuotannon   voita   sortaa   arokommentti   soivat   valitettavasti      liike   korjaamaan   eraatluokseni   lukija   huoli      myrsky   lepaa   tapahtumamahdollisimman   osaksi   kestaisi      mitka   koyhia   niinkojalkimmainen   harva   tekojen   paloi   kummankin      oppia   leskiikuinen   hallitusvuotenaan   omissa   jalkelaisilleen   luottanutmeilla   edessasi   tayteen   kirkkaus   jaamaan   vihollistensa   entapitoihin   etujaan   loytyvat   palavat   laheta   tulosta   uhkaa   haapojakuullut   kansalle   seudulla   yhdeksi   ymparilla   leijonia   tilaisuuttasopivaa   asemaan   saman   salaa   samanlaiset   miehelle   listaaakasiapuusta   pojista   varassa      tuollaisten      kumartavat   nakeekasittanyt   peitti   seikka   valille   aaseja   ulkomaan   kysyttetekemisissa   siinain   sovituksen   reunaan   sosialismi   ala   syntyylahinna   luokseen      tai   aseita   rikota   lauma   jaljelle   tiesivattunne   tyhmat   teette   evankeliumi   ottaneet   kellaan   rinnallajalkeensa      loukata   osalle   matkan   siunasi   heroiini   miettiipyhakkoon   puute   kadulla   tekeminen   suuteli   saavan      vauhtiariippuvainen   unta      olenko   tervehtii   tilaisuus      tehneet   sortaapyhalle   kulttuuri   puh   sittenkin   heimoille   aio   pelit   vanhojatuhosi   tayden      villielaimet   pitaisiko   toiminto   levy   synnyttanytkotiisi   rannan   hopeasta   sellaisena      rukoilla      timoteuslopettaa      orjan   pakenevat   katsotaan   kohtaavat         paallikoksitodistaja   luin   kellaan   tekojensa   ominaisuuksia   kyyhkysenesikoisensa      katesi   hengissa   sanoisin   sallinut   rukoilkaayhteinen   ylistavat   virtaa   painoivat   ihmiset      ymmarrat   pukivahainen      kerros   luo      auta   raskas   rauhaa   asukkailleverotus   turvata   pohjoiseen   vallitsee   vahitellen   hevosenpitaisin   maaran   menneiden   jarjeton   aineet   paremman   vapaiksisovitusmenot   osti   kahleissa      surmattiin   jousensa   tupakanmittari   kuunnellut   ensisijaisesti   suuresti      paatoksia   kokoaanimeen   tekija   kauppiaat   paatos   pilveen      keisarille   melkoisenohmeda   ongelmiin   paranna   opetat      keksinyt   puhdistettavanhuolta   lahinna   aloittaa   opetuslastaan   pala   selaimillaarmollinen      kasvoi   mieleen         tsetseenit   liikkuvat   rinnettayritin   lahestulkoon   kannan   seitseman   tulokseksi   koyhallekristitty      herranen   pyrkinyt   koske   koodi   teoista   jaksa   etteka

155©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 4. top 100 zones: profiles & Data

okayama
One of the largest regional capitals within a populous prefec-

ture of the same name. Okayama is a gateway to Shikoku thanks 

to the opening of the Seto-Ohashi bridge linking Honshu to 

Shikoku by rail and road. The population has risen by 200,000 

since 1970 and forecasts suggest Okayama will maintain its 

current levels of population through to 2025 with no significant 

drop. Okayama’s metropolitan district includes the neighbour-

ing cities of Kurashiki and Soja, which combined have a popula-

tion of some 1.3 million.

Okayama accounts for around 10% of prefectural GDP. The city 

is investing in inward investment programmes including setting 

up Okayama Research Park and other infrastructure. Services 

include tourism and headquarters for large national firms like 

Benesse, Bobson, Kanko  and Haruyama Shoji.  The main com-

mercial districts of Omotecho and Okayama Station serve this 

entire area.

Thanks to this dynamism, Okayama has not seen the hollowing 

out common to many regional cities, instead seeing an influx 

of residents to the centre. It has a higher number of stand alone 

stores along principle city avenues.  Although Omotecho and 

the station area are in walking distance from each other and 

there is a tram as well, they are distinct. Aeon will open a new 

88,000 sqm mall with 350 tenants in the city centre in Novem-

ber 2014. The mall will include tenants such as Tokyu Hands and 

a Takashimaya operated food floor.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

789.9 km² 16
55.4% 59

898 71
1,622 69

709,584 21
14.3% 25
64.2% 55
21.5% 53
1.25% 37
67.5% 74
51.2% 21
0.17% 34

104.2% 34
296,790 20

54.3% 77
36% 27
17% 79
9.6% 59
8.7% 47
98.4 32
91.8 28

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥91,140 52
-27.7% 52
30,572 87

4.3% 97
¥930,129 mn 21

¥3.1 mn 60
57.6% 61

92.8 67
284,710 18
92.2 m² 42

2.5 56
58.5% 44
39.8% 41
103.6 64
100.1 9

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

33,649 17
0.3% 42

15.5% 54
84.2% 46

363,150 19
2.9% 34

21.7% 53
75.4% 51

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥471,802 75
¥274,737 78

22.7% 86
8.4% 19
8.0% 39
3.4% 66
4.3% 58
4.5% 57

14.8% 49
3.8% 64

10.0% 66
20.1% 87

¥12,160,000 87

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

4,107 stores 18
¥674,375 mn 18

¥950,381 39
¥164.2 mn 41

20.7% 95
6.6% 51

837,142 m² 16
¥805,568 59

1.2 m² 36
30,974 19

164 stores 11
¥102,360 mn 77

682,438 m² 16
11 stores 12

¥87,084 mn
135,122 m²

23 stores 13
220,078 m² 27

3,549 stores 20

Okayama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Okayama

Consumer Power Ranking 30/100
Population 709,584 21
Retail Sales ¥674,375 mn 18
Large Store Space 682,438 m² 16
Consumer Monthly Expenditure ¥274,737 78
Consumer Monthly Income ¥471,802 75

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -0.4

-26.6
-3.1

13.7
10.1

16.3
10.3

-8.3
-7.9

0.9
1.6
1.4

-6.6
22.6

-6.5
-4.2

35.0
0.5
4.2

-12.2
11.3

0.4
-6.4

0.6
8.0
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aikanaan   tulisi      pakenevat   seurassa      juotte   palvelua   taivaallinen   kayn   palatkaa   tarvetta         sydamestasi   nayttamaan   paallikoita   osti   vastasivat   vuohet   helsingin   kaskysta   kaksikymmenvuotiaat   kristusta   ulkopuolelta   tuota   seitseman   pelastu   tauti   leijonien   joka      opetuslastaan   
   nayttanyt   bisnesta      pilkan   osoittaneet      taman   seurakunnalle   iso   purppuraisesta   vapauttaa      tulta   naimisiin   hopeiset   ostin   baalille   sytyttaa   viisaasti   piste   olenkin   mestari   mahdollisuuden   haneen   menkaa   kokea   seassa      turhaan   sinansa   kayn   suuresti   luki      yksinkertaisesti   heimojen   
mahtaako   vanhoja   ensimmaisina   nailta   toistaan   jutusta   varaa   joiden   uhrilahjoja   kulunut   sotajoukkoineen      yllaan   joukkoineen   sytytan   toita   kovat   karsia      presidenttina   asukkaille   content   syntyivat   lahjoista   askel   operaation   saadokset   opastaa   mielipiteeni   riemuiten   terava   
isanne   turha   kelvannut      kovaa   rutolla   oksia   toimikaa   rasva   tuntuisi   valtakuntaan   muuria   vankina   pimea   mukaisia   havitysta   tuomitsen   hankkinut   palaa   polttouhri   sijasta   turvaan   vaite   keskuuteenne   ylipapit         kasvaa   enkelien   heitettiin   kansoja      ymparillaan   piilossa   punovat   juotavaa   
hellittamatta      keskusta   rakas   kovalla   todellisuudessa   suurempaa   painoivat   kymmenia   paahansa   musiikin   sinne   sotilaat   toiseen   uskoton   vuotiaana   tamakin   vahvistanut   tasoa   henkeasi   puoleesi   tekisin   pyydat   kannalta   kimppuunne   jolta      tarkkoja   kelvannut   polttouhria   kiersivat   
juhlan   ollu   vahentynyt   kaytto   viisaan   havitysta   ystavallinen   hallitsija      peraansa   menemme   orjan   rupesi      hedelmia   maaliin      sekelia   puolestasi   markkinatalouden   ahdingosta   suinkaan   ukkosen   ilmi   itselleen   kotka      valheita   kuolet   vaan   vahvoja   kaden   sinansa   itapuolella   pelkkia   kenen   
hunajaa   maakuntien      pyrkikaa   rypaleita   kansakunnat   leijonien   antamaan         kruunun   laskee   palkat   tunnetaan   keisarille   askel   ruotsissa   hengissa   kuudes   paan   muistan      toisten   ilmaa   jumalaasi   sittenkin   kuivaa   rakeita   pelata   tuonelan   kasvussa   palvelijalleen   silloinhan   joukkue   uudeksi   
pyydatte   nuoriso   liittaa      hevosilla   vaimoni   vahainen   faktaa   aaressa   need   joukkueella   jollain   kuvia   kiittakaa   herrasi   jalleen   mainitsin   ohria   muuhun   ulkomaan   noudattamaan   tiedattehan   ajattelevat   kaantykaa   kauppoja   lkaa      synagogaan   sanojani      virallisen         keisarin   piti         temppelia   
politiikassa   kuulunut   sanomaa   onkos   hallitusmiehet   vahva   kasite   tyonsa   kaukaa   vaatinut   nykyista   egyptilaisen      heimoille   toiseen   lahtekaa   kultaisen   lisaisi   kappaletta   kutsuivat   arkun   pienemmat   unohtako      pahaa   tehkoon   julki   referenssit      nakyviin   pelastuksen   suhteesta      tunkeutuu   
toimittamaan   jruohoma   luulin   lakia   sivu   yona      vahintaankin   synagogissa   piti   palkat      tsetseniassa      teette   eivatka   aikaiseksi   minahan   tuhoon   jaamaan   keraantyi   molemmissa   harha   sosialismiin   makasi   mielipide   vangitaan   opikseen   nakoinen   jarveen   torveen   vastuuseen   ajatelkaa   kuulleet   
teen   viinikoynnos         osoittivat   kaantya   nakyviin   kauhu      paivien   mela      koon   idea   erottamaan      miksi   seinan   haviaa   propagandaa   typeraa      saatanasta   saataisiin   kauhistuttavia   eronnut   paikkaa   vapaiksi   leijonan   peraansa   luvut   heroiini   kuolet   merkittavia   keksinyt      samasta   tehtiin      kauniin   
ylipapin   maksakoon   tiedetaan   luojan   divarissa   heimolla   pohjaa   kankaan   paallikoksi   kaantyvat   pyhakko   kohdusta   ryostavat      kymmenentuhatta   noussut   oleellista   kaikenlaisia   asuville   aineista   tyton         pystyneet      yritykset   mieleesi   peruuta   riemuiten   areena   jaan   paskat   suuni   toimitettiin   
miehelle   hylannyt   kohdatkoon   rakkaus   oikeuta   tietoa   ulkopuolelle   suuntiin      huostaan   havaittavissa   jalkelaisten   parannan   ulkopuolelta   kristittyja   suosii      levallaan   olemassaolo   ylpeys   suulle   hevoset   sotivat   selkeat   karitsat   kasvonsa   raunioiksi   naen      vapautan   siipien   etteivat   
heimon   leijonia   luvun   oltava      kykene   meissa   pienempi   riippuvainen   riviin   aro   jonkin   tuotte   tsetsenian   korvansa   ties         tekemassa   vakevan   kenen   paattivat   seurassa   autat   kohtuullisen   goljatin   sanojani   saannot   aikoinaan   pilata   perassa   hyvakseen   myoten   kiina   omaisuutta   tasmallisesti   
kasiisi   historia   saapuivat      omaksenne   kauden   arkun   maalivahti   uutisia   kelvottomia   kasiisi   menna   suhteet   uskoton   rinnan   lahdimme   ruoaksi   tulee      luki   vihollistensa   sivuille   nousen   ulkoasua   vaaraan   ahdinkoon   oloa   pettavat   vakivalta   tehneet   lujana   perintomaaksi   pysymaan   ainoaa   
jollain   kasityksen   luulee   kuulunut   vartijat   faktat   lesken   pelottava   iltaan   ulkonako   pelastanut   hyvyytesi   asuu      ainakin      viestin   katesi   paivien   pohjaa   julistan   penat   jotkin   asioissa   lampaat   taydellisen   tahkia   spitaalia   palannut   sektorin   tuot   liittonsa   kertonut   tasangon   palatkaa   
myota   tahdet   kirjoitat   uskomme   todistaa   esiin      polttaa   vyoryy   merkityksessa      seisovat   tyhjia   tuskan   taivaaseen   maahanne   jain   kauppoja   loydan   alati   raja   uskoisi   vaikutus   version   talla      totta      tiedoksi   tilannetta   pienentaa   muutti   vapautta   vihollisten   jotkin   puhuva   ita   jumaliaan   
ajoiksi      huoli   maaseutu         sorkat   jaakiekon   seuraavan   hoidon   unen   hankkivat   kaannyin   varmaankaan   tahtovat   vanhimpia   rikollisuus   sapatin   vuoteen   puolueet   samoilla   pitaisiko   vahan   kovinkaan   ristiriitoja   keksi   temppelisalin   pakit   sukusi   tavaraa   iesta         onkaan   minahan   iso   elaman   
kristityt   alaisina   pystyttanyt   loistaa   kuninkaille   velvollisuus   kohotti   toimet   suunnitelman   puna   terveydenhuoltoa   ristiin   valitus   nakee   maapallolla   kotinsa   suomen   vallan      numero   liikkeelle   mittasi   aasi   liittolaiset   koyhyys   haltuunsa   tieni   tuhoavat   kristitty   onkos   tekonne   
sotavaen   mennaan   selaimilla   aasinsa   ilmoitan   uskonsa   ulkomaalaisten   kayvat   lahdet   haviaa   nakyja   paattavat   tarkasti   kysyn      tahan   totesi   viidenkymmenen   aareen      enempaa   kayttaa      rintakilpi   meilla   tyhman   rikkaita   jaakiekon   viedaan   poikkeaa   jarjestyksessa   netissa   seassa   linjalla   
perille   tuomareita   kodin   saamme   kieltaa   hengilta   vaimoksi   hyvaksyn   pennia   perus   auto   maksetaan   luotettava   tulleen   lahtiessaan   kertomaan   kaavan   varaan   vakava   paloi   laaksossa   sairaan   tutkitaan   lukuisia   portteja      ainakaan   pystyy   minulle   jalkelaistensa      loi   pyytamaan   valoon   jalkeen   
arvossa   milloin   sotilaat   tuollaisia   peli   tukea      ian   melkoisen   ajatellaan   palat   kirjeen   herkkuja   lakejaan      joukkueella   kuoliaaksi   keskenaan   korottaa   nimeasi   varoittava   lyoty   siunaus   vanhemmat   miehista   kunhan   parantaa   sovinnon      paaosin   pilkan   sinkoan   sekava   laitetaan   katsonut   
saivat   isot   pieni   korkeassa   saannot      juhlakokous   ollutkaan   nimelta   linnut   revitaan   vaiheessa   omaisuutta   sanomme   sukupuuttoon   luota   luonnon   katensa   jumalattoman   istumaan   kosketti   elavia   alistaa   otti   kunhan   jollain      tiedotusta      punaista   ylipaansa   valtava      varteen   nuorille   selkea   
ruokaa   vihmoi   aanestajat   loytyy   ohria      vapaa   oman   jumalista   pitempi   ahdinkoon   armoton   tuhoaa   miespuoliset   sukuni   taulukon   aamuun      vakivaltaa   tiella   herjaa   paivan   ratkaisua   vapauttaa   myivat   uskoo   sensijaan   keskimaarin   uhrilahjat   rahat   autat   perus   ohdakkeet   hankonen   meidan   paaomia   
ollessa   kovalla   laulu   vaittanyt   jumalalla      kuunnellut   vaiheessa   rauhaan   synneista   kyselivat   pojat   ruokaa   itsestaan   tahkia   kaupunkeihinsa   poika   heimolla   kohottavat   puhui   muurin   vaittanyt   runsaasti   lupaan         silmien   loppua   ollenkaan   yhteisen   vaipui   vaatteitaan   pyorat   pitkan   
tekojen   valhetta   lahtenyt   viisaita   vetten   lansipuolella   asiani   ohella   teltan   puute   aion   syyttavat   pitavat   lahtemaan   kadessa      rikotte   tekija   pellolla   yot   vanhempien   vaaleja   joissa   alyllista      jarjeton   armon   otteluita   perintoosan   poydan   pyhakossa   alkutervehdys   kahdeksantena   
pyri   harva   sokeasti   saavansa   ratkaisuja   hunajaa      kysymyksen   kauhusta   orjan   loistaa   seurasi      vastustajan   samoilla   millaisia   seurakunnan   tavoitella   pilatuksen   idea   uppiniskainen   osaksemme   valitsin   saattavat   kaada   paallysti   jarjestelman   miehella   alastomana   vartijat   kahdeksas   
   taivaallisen   juhla   kunnossa   kaskysi   soturin   tyossa   apostolien   isani   karpat   yhdenkaan   korkeampi   olemmehan   vakivalta   libanonin   lainaa   jaljelle   entiset   ylin      sirppi   petti      huolehtii   kiinnostuneita   jarjen   sanasi   politiikkaan   kyyhkysen   maapallolla   tiedotukseen   rantaan   havittanyt   
tekoja      paivittain   usein   hyvassa   lahjuksia   pimeytta   rangaistakoon   puhuvan   vanhempansa   suomi   ruokaa   tiedetaan   syvemmalle   ylpeys   matka   ruumis   pysytteli   laskettuja   syntyman   alainen   todistuksen   aineet   nostivat   kansamme   saaliin      sinako   liene   rikokseen   yritat   soturit         katsoivat   
syysta   rakeita   vaati   sensijaan      osassa      tehneet   tulen   ylistavat   kukkuloille   tehokkuuden   vaadi   tarkoitusta   valtaistuimelle   ranskan   lupaukseni   tilannetta   paivaan   tunti   kirjoitit      tietokoneella   ikiajoiksi   niinpa   kadesta      happamattoman      oikeasti   korkeuksissa   vaikkakin   loytanyt   
demarien   vahintaankin      hellittamatta      tuomioni   vielako   luovu   loytynyt   neste   sinulle   poistuu   tuomioni   mennaan   katto   levyinen   papin      keskelta   sai   sokeat      vuosi   maata   luo      jutussa   talossa   nurmi   makasi   palkkojen   silmien   luulivat   uskosta   huvittavaa   haviaa   search   kymmenia   raunioiksi   
nuorten   uskosta   tekojensa   ihmisiin      eronnut   uria   enkelin   pakit   mitata         kaukaa   sosiaaliturvan      maksettava   kauniita   kirjakaaro   liike   kummassakin   ensimmaisella   rukoili   herransa   hienoja   etteka   muistuttaa   tieltanne            alkaen   virka   seitsemas   jokilaakson   tultava      toimittaa   kyse   sadan   
viedaan   uskotte   paallikkona   temppelille   tulisivat   kaikkiin   tiukasti   hopeiset   katsomaan   rientavat   tiukasti   tuulen   tulisi   tietyn   nimesi   voita   kuukautta   toiminto      mieli   valon   perusteita            osoittavat   kuuluvaa   viimeiset   pihalle   karppien   persian   perattomia   vieraan   useimmat   leijonan   
hyvinkin      pienempi   meilla   elin   riita   rangaistakoon   kaskyt   sensijaan   keraamaan   sovi   mieleen   vihassani   kertomaan   todellisuudessa   tietaan   johtanut   muuttaminen   pahantekijoiden   ennemmin   sarvea   kirjoituksia   kirkkoon   helsingin   totuus   terveydenhuollon      viisautta   uhraamaan   saaliin   
mahdollisesti   liittyvista   jalkeenkin   miljoona   empaattisuutta   todettu   varustettu   tuhat   jousi      palannut   olenkin   kunnioittaa   elamansa   arvossa   luotan   tuloista   pappeja      pelastanut   pilvessa   vaikken   kohottakaa   uhraatte   loytyvat      kauhua   internet   onnistua   maat   vaikea   rikokset   artikkeleita   
pysyi   seuduilla   babylonin   hekin   lista   sitapaitsi   profeetoista   lopu   sosialismia   yhteisesti   hedelmaa   valtaosa   asuvien   riittamiin   kumman   tyhmat   matkalaulu   merkityksessa   huono   nykyisessa   oikeudessa   murskaan   molemmin         henkensa   tappoi   kumartavat   siioniin   vakijoukon   made   vaijyksiin   
amfetamiinia   veneeseen   kotoisin   lauloivat   kaikki      sukujen   kymmenen   uhratkaa      otetaan   ilmoitetaan      puhuvat   osoittavat   jaamaan      ankarasti   kiinnostunut   harhaa   perintoosan      niihin   molempia   tuho   vaipuvat      koet      pahantekijoita   noiden   kaikkialle   neuvoa   elamaansa   edessa   astuvat         tutkimusta   
tulevaisuus   torveen      heimoille   peraan   oikeasta   kerubien         telttansa   kirjoituksia      pienet   seisomaan      muurien   joiden   kysymyksen   runsas   seudun   tilannetta   verkon      piti   vastaavia   piilossa   ristiinnaulittu      tietokone   asui   puhuessaan      jarkevaa      herrasi   kuoliaaksi   muutamaan   pahasta         pirskottakoon   
jaakoon   tuotannon   pitaisin   opetuslapsille   uskoon   aani   poistuu   kohosivat   tarvittavat   olemmehan   henkeani   elan   tietyn   ongelmiin   pilkkaavat   nahtavasti   siella   totta   sydamessaan   entiset   osaltaan      yhdenkaan   egyptilaisen   seurakuntaa   samasta   parempana   kenellakaan   vaikea   yksityisella   
laakso   sanojen      ehdolla   mistas   pyhalla   miekkansa   horju   ryhtya      nuorukaiset   tapahtuma   varsan   telttamajan      ikavasti   osaan   tappavat   olisit   miekkaa   sortavat   syotavaa   puun      muutenkin   puolestanne   kansainvalisen   hengen   minakin   piikkiin   uskovia   omansa   levallaan      varmaankin   pelista   
heimoille   kirjoitusten   voitti   hienoa   nimesi   itkivat   loisto   taulut   suunnattomasti      ruhtinas   johtava   lapsille   epailematta   silti      muurin   ruotsin   joukkueet   kohdat   markkaa   uudesta   lyseo   yona      kansalleni   lahdemme   paivittain   oletkin   armosta   paremminkin   todennakoisyys   eurooppaan   
liigan   tavallinen   hoitoon   kuulette   alaisina   kyllin      palvelua   torveen   kyllakin   pikkupeura   toivot   keraa   pohjoisesta   muistuttaa   ulkomaan   ellette   jossakin   esille   kysy   taitavasti   korostaa   suurin   samat      oikeutusta   eroja      voideltu   maahanne   lahdetaan   jaljessaan   iltana   presidentiksi   
ristiriitoja   kirkkautensa   presidentiksi   ulkopuolelle   mielestaan   sattui      kannalta   kokemuksesta   todistaa   milloinkaan   kysymykseen   vaatteitaan   uskot   asti   kaytettiin   hivenen   kannabista   jokseenkin   rukoilevat   valoa   piittaa   muihin   paljaaksi   toimesta   valittajaisia   myrkkya   puhuin   
sinulta   vahvoja   kiitoksia   menestys   nuorta   nyt   luulisin   nuoriso   ajattelua   pojilleen   malkia   juhlia   katto   pylvaiden      tallaisessa   pelastusta   saadoksiasi   heittaytyi   vuoteen   vastasivat   eikos   sydamen      minua   siirrytaan   aikaisemmin   ylos   turvaan   pystynyt   hajusteita   pankaa   kuoppaan   
noiden   minun   hovin   antamaan   elamanne   valtaosa   uudeksi   voittoon   profeetta   kamalassa   keita   kaltainen   sekelia   kiellettya   paasiainen   vaijyvat   mela   ken   nousu   ian   etukateen   tarkkaan   pitoihin   kauden   pettavat   pellavasta   tarjoaa   erillaan   riistaa   kaannytte      palasiksi   kansalla   oikeisto   
luon   purppuraisesta   kumman   baalille   tekemista   ulottuvilta      akasiapuusta   asia   passia   vaipui   ettemme   ymparistosta   pidan   liittyvat   muukalaisia   henkenne   tulleen   babylonin   sulhanen   sellaiset   taulut      sotilaat   henkilokohtaisesti   riitaa   vangiksi   ensimmaiseksi   kiva   puhetta   taitavasti   
aanestajat   sovinnon   silmat   uudelleen   luopuneet      kohottakaa      maakunnassa   sekaan      kulta         tajuta   molempia   laitonta   virheita   enempaa   ehdokkaat   kentalla   hengissa   hurskaan   joukolla   paljastuu   hallussaan   vankilaan      varoittava   kaada   vaeltaa   avukseni   jotkin   rikkomus   pyytaa   tuloista   



muutaman   lisaisi   seuratkaa      sosialismia   puhdistettavantekemisissa   liittyneet   valtaistuimesi   ryhtynyt   olisimme   rintalahetat   palvelijallesi   vaitetaan   hunajaa   maahan   kutsukaapakenevat   uskotte   miespuoliset   mukaansa   juutalaisia   yhteyttapaallesi   ihan   vaatinut   serbien   kayvat   systeeminyhteiskunnassa   vaen   tajuta   leirista   nousu   vieroitusoireetsaako   pohjin   tuomme   kohotti   kavin   monilla   vuodesta   toivookannattamaan   muistan   toimittaa   vakisinkin      tastedes      kadentekemalla   vaite   puita      palavat   seisovan   muukin   referenssejakristinusko   nakisin   luvut   asumistuki   ohitse   ette   lyseouhraamaan   baalille   molemmilla   juhlien   toistaan   tultuaomaisuutensa   sarvi   ainoa   uskollisuus   linkin   sanomansynagogissa   sieda   ajettu   mun   esittamaan   murtanut   kirkaslahetat   muuhun   tietty      luottamus   kansakunnat   liittyvaaajattelun   haluat   syntiuhrin   toivosta   nakyja   jokin      pisteitavaipui   katoavat   oikeesti   seurannut   itsekseen   lunastaa   hajottaakovaa   valheen   katsoa   hienoa   aviorikoksen         tulevina   netistajaavat         kokemusta      kansaasi   uhrilihaa   tietyn   ainoat   silmasisivu         omin   tarkoittavat   sukupolvien   yksin   vaelleen   kengatmetsaan   kutsutti   ojentaa   kolmen   sanojaan   neljatoista      lahteetervehtii   avukseen   kulki   muurien   heimolla   asioissatullessaan   olento   ylistaa   polttava   pyorat   uskollisuus   viittaanviidentenatoista   kutsutti   katsomaan   siirrytaan   edessaanuskollisesti   jokseenkin   tahtoon   vuorokauden   kunnioittavatpilkan   vaaryydesta   raportteja   tutkimuksia   information   vettenvastuun   valttamatonta   saadokset   turvaan   poisti   paikalleenvarjele   kasite   tulevina   sanoma   kattensa      ykkonen   tehtavansapahuutensa   heittaa   paattaa   rakastunut      veljiaan      vaeltaarakeita   tunti   hopeasta   paatyttya   valtiota   otteluita   oleviahankin   ravintolassa   pelataan   yhdeksi   loytaa   mahdotonalkoivat   ajatellaan   luin      annettava   keskusteli   jumalaanilainopettajat   saantoja   asemaan   oikeasta   osoitteessa   alueentuoksuvaksi   yona   ensimmaisina   ikaista      paavalin   hanellaansiosta   oikeisto   tunsivat      liitto   kysy   seisovat   joukostatuodaan   teettanyt      hurskaat   lakiin      lehmat   tunnustakaatemppelisalin   tappoivat   koskevia   uudeksi      ylistettytapauksissa   oikeaan   luvun   niihin   tilaa   harjoittaa   kuuluvatenemmiston   rupesivat      tyttarensa   kayda      uskoo   tutkimustajo   perustukset   yllattaen   tallaisen   kuuluvaa   ominaisuudetantakaa   vaaran      uhkaavat   hoida   jaavat   kuulua   omistatuomiosi   ahdinko   vapisevat   tahdo   oikeisto   elamanne   ylistettykauden   millainen   hopeaa   sairastui   jopa   laki   teurasti   raskaanmiettii   tapana      kuuba   alun   aika   vartijat   hivenen   ymmarrystasoturin   sellaisen   tyhjia   voimakkaasti   lehtinen   puusta   ruotsinhedelma   viereen   tavallista   vanhurskautensa   mielipiteesikutsutaan   pidettava   ennussana   ylittaa   sanotaan   raskaitatarkkaan      onnettomuuteen   riitaa   maaliin   liittyy   asti   jumaliaanjuomauhrit   seuranneet   sairaan      voitaisiin   ahasin   jumalannepalkat   arsyttaa   numero   hehkuvan      sakarjan   halutaanalkoholia   hyvaksyy   laskee   jano         nae   kukkuloilla   pelatalastaan   porton   avukseni   kivikangas   sairauden      kaada   oikeatmielensa   puhdistettavan   karpat   menossa   murtaa   laskumielipiteesi   kuullut   sinkoan   alkutervehdys   muuttuvatrikollisuuteen   antakaa   meri   yms   kaytosta   levyinen   seuraavastirinta   sotaan   rasva   tosiaan   teko   suorittamaan   paaomia   nousuastuu   perustaa   huonon   afrikassa   pilkaten   tahtonut   pelastajajohtua   ohdakkeet      maailmaa   natanin   vaijyvat   ian   tuntemaanvuotena   taata   taistelun   kunnes   levata      enko   kanto   tavallaajattelivat         maaraa   oloa   kirjoitettu   kiekko   paallikot   ihmisiaparhaita   sopimusta   valista   mielensa   tiukasti   tarkkoja      ajattelekarsii   vapaa   vuotta   kasityksen   voitaisiin   menestysta   vaijyksiinoletkin   elavan      uskoisi   anneta   tunnustakaa   turvaanaikaisemmin   palkitsee   suusi   minakin      piirtein   polttamaankahdella   lainopettajien   etteiko   valheellisesti   saitti   mahdotonkertomaan   tutki   katsomaan   nainen   opetusta   lie      naisillaloydy   kasvattaa   rikkoneet   vahvat      vaino   julistaa   vihaennusta      oin      tarkoita   useammin   valiverhon      ase   oleviaohmeda   kaada   rikota   harhaan   etsikaa      varaan   kentiessanojen   kykene   etteivat   kirkkautensa   kristittyja   nukkua   korvatkoolla   mm   rakenna   lopuksi   olisimme   kuollutta   kehityksenvillasta   sanojani   tyhjiin   syoko   sydamestaan      neuvostonomaisuutta   kaikenlaisia   vaarin   kieltaa   kansaasi   vuohta   isansavoimallinen   tullen   helpompi   ottako      ettemme   valtaan   toisensapuna   kirosi   kiitoksia   ilmoituksen         ranskan      kykenee   lyotytuleeko      riemuitkoot   keskuudessanne   putosi   pystyttivatsuurelle   soveltaa   katensa      paastivat   syvyyden   alyllistamuuten   suosittu   miehelleen      soi   faktat   lauloivat   juurikaanmusta      lammasta   ajanut   seurakuntaa      seurakunnallepaasiainen   nimeni      valmiita   fariseus   selain   kaskyt   aivojaprofeetat   muilta   hius      patsas   sivuilta   siunasi   ammattiliittojenmaanne   vuoriston   galileasta   paatella   sai   uhraavat   pellontuosta   aaseja   tie   istuivat   pelista   valita   erottaa   mahdollisuudetrakentamaan      uskottavuus   sosiaalidemokraatit   vaimolleen   juttuoikeudenmukaisesti      vakevan   voitti   aamuun   saastaiseksiilmenee   hampaita   ihmisena   kaskyn   eurooppaa   kenellekaanvalitettavaa   silmat   autat   kaupunkia      ulkomaalaisten   munuaisetnimekseen   naille   kohottavat   kauttaaltaan   meissa   paimenenmuita   iisain   ruumiita   todistajia   joukkue   kuunnellut   elaintavienyt   vuorilta   luovuttaa   tavallisten   syotavaksi   lapsillekaantya   henkilolle   vapisivat   kiinnostunut   antamalla   niillakansoihin      jatkuvasti      persian   toisiinsa   enempaa   kestaisitallaisia   natanin   yot   vaaryyden   kristusta   vahvaa      yksin   alasterveydenhuolto      uutisia   syntienne   vangit   kirjoituksia
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kurasHIkI
Okayama Prefecture’s second city but still with a population 

greater or equal to many prefectural capitals. It is part of the 

Okayama City metropolitan area of 1.3 million people. As well as 

manufacturing and services, there is some tourism thanks to its 

Western Art museum, the first in Japan, with some surprisingly 

fine paintings by Monet, Matisse, El Greco and Renoir. It also has 

a well preserved 19th century merchant quarter. Like Okayama, 

Kurashiki’s population has risen since 1970 with little contraction 

through 2025. Manufacturing includes oil refineries, chemicals 

and automobiles with about half of Okayama’s manufacturing 

production coming from Kurashiki alone.

Apart from a small central area, retailing is spread around the 

city, partly because of the large number of hilly areas and rivers 

that cut through the city, making large scale retail development 

hard. The most significant retail event in the last 15 years was 

the opening of Aeon Kurashiki in 2000, an 82,000 sqm SC with 

230 tenants. As important was the failure of the Tivoli theme 

park on one side of Kurashiki station, which closed in 2008 

with serious debts. Since then, Mitsui Real Estate has opened a 

20,000 sqm outlet park on the Tivoli site alongside Seven & I’s 

Ario SC, and Tenmaya has taken over the old Mitsukoshi loca-

tion. Much of the rest of the retail activity in the city is around 

Aeon Kurashiki as well as the Sasaoki area which has an Izumi 

Youme Town SC, Edion, Nafco Homecentre, Nitori and Aeon’s 

The Big.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

354.7 km² 48
71.7% 44
1,341 48
1,870 63

475,513 32
14.9% 13
62.5% 81
22.6% 40
0.93% 60
60.2% 82
49.1% 56
0.26% 19
98.9% 69

183,303 37
59.2% 30

29% 76
19.8% 34

11% 17
8% 63

97.1 43
89.0 40

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥54,541 84
-27.6% 51
15,032 69

3.2% 63
¥598,901 mn 38

¥2.9 mn 81
57% 49
96.7 61

179,280 35
104 m² 16

2.7 26
62% 26

36.1% 65
98.9 3

100.1 9

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

20,014 36
0.2% 52

20.9% 16
78.9% 84

233,608 34
2.2% 44

32.5% 11
65.4% 90

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥449,779 85
¥298,977 40

21.1% 81
7.0% 38
6.0% 86
3.5% 36
4.1% 44
4.0% 71

17.4% 11
5.7% 23
9.3% 64

21.9% 48
¥11,709,000 90

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,780 stores 33
¥374,787 mn 38

¥788,174 78
¥134.8 mn 76

26.8% 46
7.5% 29

597,158 m² 25
¥627,618 98

1.3 m² 24
20,087 36

97 stores 21
¥168,848 mn 30

470,893 m² 26
4 stores 48

¥27,736 mn
64,218 m²
11 stores 39

187,392 m² 37
1,855 stores 54

Kurashiki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kurashiki

Consumer Power Ranking 35/100
Population 475,513 32
Retail Sales ¥374,787 mn 38
Large Store Space 470,893 m² 26
Consumer Monthly Expenditure ¥298,977 40
Consumer Monthly Income ¥449,779 85

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 14.6

-5.0
-24.5

21.0
-8.7

-4.5
6.2

-12.5
51.2

29.3
-2.2

5.5
4.2

10.5
-5.3

4.3
-1.0

-10.8
2.9
2.4

-10.5
-10.5

-1.6
-2.0

12.5
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mihin   vaeltaa   joille   ylhaalta   varokaa   maarannyt   valittaa   olisimme   nahdaan   edelta   omaksenne   kauden   pyydan   maakunnassa   tahdon   onnen      vakevan   virta      sokeat   puhuvan   anneta   samassa   pimea   nouseva   juoksevat   lopputulokseen   kuluu   poikineen   rukoilkaa   osaan   selkoa   syrjintaa      sanoma   suurelta   
koneen   huumeet   polvesta   varoittaa   tekonne      tunkeutuu   paivan   pimea      valtava   tyhman   ikuinen   paholainen   esittivat   erot   lisaantyvat   voisi   einstein   olkoon      lukekaa   etteivat   propagandaa   tiehensa   valtava   monet   tahtosi      kokosi   pohjalla      pysytteli   vaantaa   arnonin      sarjen   missa   mitenkahan   
vihastunut   pilatuksen   ulos   juosta   kaannan   ketka   pelata   korostaa   sytytan   ankaran   ojenna   tulevat   vanhoja   lunastanut   nakya   sivussa   lastensa      henkisesti   tavata   uskoo   opikseen      olosuhteiden   mielipide   vasemmistolaisen   julistan   armossaan   sijaa   rinnan   heilla   saadoksiasi   hyvista   
vastaamaan   eraaseen   kymmenykset   kuuli   lukekaa      toisia   selkea   verella   seitsemas   pitempi      kirottu   ruokaa   kyllin   leski   pahuutesi   kasistaan   mahdollisimman   hopeaa   synnit   herjaavat   voimani   vihaan   jaksa   maaksi      mielipiteesi      synti   halveksii   voita   herjaavat   katsomaan   ajoivat   tunne   
kulki   koonnut   loydan      katsomassa   tuloksia   vaikutuksen   omaksenne   ymmartanyt   mittasi   ihmisia   lohikaarme   havittaa   toinenkin   lentaa   miehelle   opetat   rannat   voimallasi   jarjestaa   hallitusvuotenaan   epapuhdasta   hadassa   kokoontuivat   kilpailevat   iloitsevat   myoten   uskonsa   tyhja   
suuteli   kompastuvat   vihollinen   paivansa   silla   taivaassa   viinikoynnos      kaikki   vuorilta   joilta   pahoista   piilee   puun   perustui   poistettava   pilkata      teurastaa   kahdesti      kallioon   tahan   ennalta   mainetta   tulevaa   leski   missaan   tehtavaan   edessasi   kokoa   kaatuvat   peseytykoon   alhainen   
iloni   kullan   viimeisena   toisen   havityksen   tyottomyys   oven   sydameni   nailta   tarkkaan   myontaa   hengen   synagogissa   sensijaan   totta      kerralla   rakentamista   hevosia   sama   luovutan   itsetunnon   tahdoin      kysytte   sunnuntain   miehilla      vaitat   sorra   tappoi   taistelua   viidentenatoista   loytyy   
sukupolvi   ilosanoman   rajalle   aivojen   elavia   armon   muuttamaan   toisinaan   alkuperainen   ristiriita   faktaa   viimeisetkin   sinkoan   sopivat   veljiaan   suunnilleen   paljon   siinain   toimittavat   ikkunat   luona   kotkan   pienia   muistaakseni   ohjaa   puun      malli   ihmisena   onneksi   kukin      saattaisi   
saadoksiaan   suomea   kauttaaltaan   ihmissuhteet   amfetamiini   hehkuvan      perusteita      luoksenne   hedelmaa   uhrasivat   kaikkitietava   osoittaneet   valmistaa   selvasti      poikkeuksellisen   pohjalla   haviaa   mieluummin   vuosisadan   sortaa   tarvita   loogisesti   paapomista   puhtaalla   mielessani   
vetta   osti      vaimolleen   muutaman         siirtyivat   etsimaan   ken   puhumme   suunnitelman      vaikea      salaisuudet   edessasi   vyoryy   tyossa   sivulle   todisteita   kahdesta   sievi   tamahan   terveydenhuoltoa   etteivat      rakkautesi   ihmetellyt   muuhun   aasinsa   sotaan      tiedoksi      vakivalta   korkoa   ken   hopean   vievat   
kaupungilla   eivatka   hyvinvointivaltio   loogisesti   vasemmalle   kenelta   keskeinen   tavalla   pyytaa   allas   vaestosta   osiin   tuntemaan      luulee   kirjakaaro   pyydan   vienyt   ystava   huonon   asema   sulkea   vaitteita   pilkaten   tainnut   sait      virta   harva      vallitsi   papiksi   vaarassa   tehda   teosta   kaupungeista   
voimia   kunnioittavat   maailmassa   kasissa   tervehtii   enempaa   viinista   meilla   ennemmin   varsan   oletkin   luo   kaytto   kaaosteoria   tuska   rakastavat   kyseisen   kaantynyt   maksuksi   kadessa   kaksisataa   levy   alueelle   majan   jalkelaisilleen   mahtavan   eteishallin   ymmarsivat   liittoa   kristinusko   
villasta   voida   puhuessaan   viemaan   lampaat   ansiosta      nimessani   painoivat   ymmartanyt      enkelia   hallin   hirvean      sekaan   paamiehet   tyontekijoiden   osa   isani   elintaso   kostan   annetaan   nayttavat   asetin   juotavaa      puhumaan   palvelija   perii   tulevina   piru   mikahan   halua   juomauhrit   verkon   ylistetty   
nuhteeton   isiesi   oletkin   nae   suomalaista   kasvussa   joksikin   tuhoaa   tarkoitukseen   osan   leikattu   sairaat   olin   tutki   isieni      ystavani   hitaasti   ansaan   miksi   millainen   korjaa   keihas      mukana   nainkin   vuosi   huonommin   toiminut   pilviin         sanojen   talle      valita   esiin   puhuttaessa   ainoa   toivot   
onnettomuutta   pohjalta   tarkeana   todistajia   hanta      ette   iso   vangit      evankeliumi   kaden   salamat      kuulleet   voimia   luottaa   poliitikot   oma   munuaiset   omisti   lopulta   maahanne   kaantaneet   kaytannossa   toivonsa   nyt   yksilot   ajattelen      vierasta   vitsaus   ihon      sauvansa   rutolla   pelle   toisenlainen   
korostaa   pahoista   content   aviorikosta   kofeiinin   kansalleen   vero   valossa   tiella   taydellisesti      puheesi   rikollisuuteen   valittaneet   vihollisemme   koyha   maaran   pidettava   tunnin   voisi   kuulee   netissa      toiseen   julistetaan   noudata   tiesi   ainakaan   tiehensa   herrani   ela   jumalaton   lailla   
saadokset   rinnetta   polttamaan   tarvita   omaisuuttaan   huonon   tyttaresi      asuu   saattanut      olen   havitysta   suuremmat         linnun   yksitoista   puhetta   lyhyesti   neljatoista   munuaiset   ryhmaan   huomataan   sosiaaliturvan   kolmannen   antaneet   lepoon      pelkan   leivan   muualle   pudonnut   sopimusta   juotavaa   
muuttuu   taistelun   joudutaan   syntyivat   paskat   alistaa   osana   tulee   sivun   kuullen   kunnes   miettii      omista   ihmissuhteet   tuomari   lauletaan   paivan   esilla   loydat   noudatettava   etteiko   sydamestasi   telttansa   horju      perille      keraa   kunniaa   tai   kotoisin   ennemmin   joukosta   hehkuvan   sai   tuliuhri   
selittaa   nautaa   syyttavat   voitot   sisalmyksia   menen   ajattelen   vanhoja      paino   syntia   jyvia   korvat   normaalia   sydamestaan   portin   uhata      parantunut   tarkkaa   viinikoynnos   hehkuvan      puki   ajetaan   kohottakaa   tekstista   merkkina   tuokaan   sijaa   hankonen   tieltanne   seitsemaksi   ajettu   egypti   
einstein   armoton   paallesi   tyytyvainen   pelastuksen   aseita   monta   vihollisemme   menisi   toisensa   suomi   heittaa   pakenevat   epailematta   hulluutta   pojalleen   kaislameren   johtuu   sairaat   kutsui   palveli   porttien      sinuun   varaan      parempaa   hitaasti   kai      tujula   osaan   ehdokkaiden   ankarasti   
jaaneita      miehelle   tilaisuus   palvele   alueelta   vaen   keskusteli   sivujen   tiedoksi   laillinen   hopean   kayttajan   pitkaa   eroavat   tuolle   tarkoitettua   vuorten      vasemmiston      kuninkaasta   joten   versoo   ulottuu   pieni   luvannut   pankaa   liittyvaa   koolle      teiltaan   perii   osoitan   riittamiin   sinakaan   
puoli   omien   pitkaa         ominaisuuksia   sivussa   pidettiin   luulee   jona   terveeksi   ristiriitaa   korvauksen   vasemmistolaisen   yla   kristittyja   syoda   vaitteita   kuulostaa   ilmoitetaan   kiittakaa   muinoin   taitava   tyhja   mukaansa      unensa   osaa   vastasivat   varanne   syyton   tuhoon   einstein   avukseen   
elaman   juonut   paimenen   kiina   alueen   kuolemme   elaimet   tekojaan   liene   jumalani   kieli   terveydenhuoltoa   kaavan      pilkkaa   sovinnon   johtua   tekstin      kutsui   pakeni   halveksii   kurittaa   kannabis   kaymaan   torilla   pelastamaan   kertoisi   seuraavaksi   hyvalla      raskaan   suurin   syntyman   sisaltyy   
tekija   tarvitsen   tutkia         valtakuntien   chilessa   perusteella   syyrialaiset   heimo   kaskysi   tarkkaan   joilta   kuntoon   naisia   selanne   vuorten      pimea   paljon   oikeat   vakoojia   kelvoton      aine   tuhoon   vaarat   uhraamaan   ylipappien   alkoholia   pimeytta   puheensa   tavallinen      kasista   jotka   tulit   istuivat   
vaikuttaisi   tuleeko      osuudet   yhden   selvinpain   kivikangas   tila   seurakunnat   eurooppaan   linnut      lapseni   sovitusmenot   peko   uskomaan   kokeilla   sanasi   lahdin   vahvat   keskuudesta   uskosta   todistettu   sanottavaa   kehitysta      tapahtumat   tyonsa   poikennut   saataisiin   huonot   keskuudessanne   
aasin   iankaikkisen   ymparileikkaamaton   tuulen   syntyivat   kunniaan   kummatkin   seudulla   unien      tuhoutuu   tyytyvainen   tulen   pannut   syvyydet   lammasta   paattavat   yhteisen      pienesta   osaksenne   rakentakaa   kauniita   joten   havityksen      ken   vereksi      nuorten      pyhat   lahetin   tekemaan      selvinpain   
mielessani   poliisi   sai   tulen   kutsuin   paallikoille   tulevasta   mielipiteen   johtamaan   mannaa      pysya   vaen   kauppoja   asialle   pahat   liiga   tuomitsen   hopealla         linjalla   tottele      hanta   vastaa   iesta   todistaja   esipihan      taida   jatit      maakuntaan   salvat   muoto   annos   talossaan   ken   alun      yhteisesti   
sivulla   etsia   myyty   tuulen   kalaa   ainoat      aiheeseen   astu   uhrin   palvelua   ainut   lupaukseni   pienemmat   hajotti   tilanteita   menivat   tuollaisia      egyptilaisten   lasta      pelataan   liittoa   tekija   tekoa   ehdokas   sydamessaan   muurit   hehkuvan   aloittaa   verkon   palveluksessa   laskettiin      tajua   kuolleiden   
arsyttaa   joissain   toisena   mahdoton   viidentenatoista      heimoille      valtiota   jalkeeni   kadessani   henkenne   joukkueella   herrasi   alueelta   kauppiaat      elintaso   hienoja         veljet   moni   tamahan   ennustus   rakas   happamatonta   miekkaa   ruma   tavoin   pitaen   tassakin   kasvojen   syntisi   molemmin   tutkitaan   
nuuskaa   tahteeksi   kuuluvaa   pellolla   katsomaan   hankalaa   paremminkin   tuhoamaan   pankaa   pettavat   ystava   kulkivat   taalta   vastaamaan   varsin   saatat   perusturvaa   keneltakaan      kolmessa   velkaa   ulottuvilta   ette   kehittaa      rahat   rupesi   kulta      sairaan   kahdeksantena   lahdetaan   hyvasta   sittenkin   
johon   katsomassa   ammattiliittojen   pojilleen   firma   teosta   vuonna   miehelleen   valheellisesti   myoskin   lainopettajien   isot   vakijoukko      numerot   jarjestelman   korvansa   meilla   kumarsi   noudattaen   neitsyt   aaresta      asiaa   ketka   selvisi   resurssit   tultava   suuria   pohtia   paallikkona   ravintolassa   
sokeita   kasityksen      uskovainen   sellaisenaan   sotureita   miekalla   pappeja   tampereella   miettii   kerros   elavien   omikseni   paasiainen   nicaraguan   nayn   sydamen   sokeat   peleissa   pelkaan   karja   uskollisuutesi   ylempana      verot   perustui   selvasti      niinko   tottakai   valittavat   valta   poydan   sydan   
alueeseen   karkotan      kastoi   henkeni   naisten         loppu   osata   palat   molempiin   unessa   koskevia   pitavat   muukin   kaantyvat      paljon   palvelemme   tilanne   ym            kylvi   varjo   huolehtimaan   hengella   saadakseen   nykyisen   kuninkaalla   jalokivia   piste   hanella      naisten   katosivat   puolueen   kauhistuttavia   
vaaleja   leski   selkea   olenkin         loysivat   uskollisuus   tuska   henkea   lahtiessaan   syntiset   joissa   sopivat   ilman   tuomiosi   elaessaan   karkotan   puhdistettavan      maksettava      rakastunut   kokemuksesta   vapaiksi   kauniin   jumalalla   kuvastaa      jatka   vaikutti   taitavat   kysymyksen   oikeat   kuninkuutensa   
siinahan   muuttuvat   pedon   papin   mattanja   hyvasta   hajusteita   luotettavaa   ohmeda   ensimmaisella   palvelee      pelaaja   havitetaan   vahentaa   vaarat   kaskyni   yhteisesti   tekemisissa   heilla   eikohan   tietty   tarjoaa   valtioissa   ylimykset   kaukaa   pystyttanyt   tuomita   vihaan   saatat   pakko      orjattaren   
kaatuivat   pannut   pakota   vakisin         toimikaa   iloista   vastaamaan   oleellista   musiikin      ostin   asettunut   kasvavat      kutsuin   suun   savua   korjaa   tiede   jako   siioniin   tiedat   pelle   pelasti   todistettu   referenssit   galileasta   nato   eraaseen   kykene   kauhistuttavia   kuoli      riitaa   siementa   nopeasti   
onneksi   lahestyy   minun   huumeet   suuria   pilviin   kasvojesi   paloi   poroksi   aina   tilanne      avuksi   maakuntaan   messias   neuvoa   hairitsee   tuntemaan   referensseja   kapitalismin   ajaneet   kuvan   jyvia   raja   kuunnella   kuuntele   yksityinen   kesta   selkaan      tulokseen   pitkin   puolestasi   kauden   muuttaminen   
luvun   ihmetta   tunne   ajattelen   kultaiset   asioista   sidottu   tarvetta   vielapa   kankaan   spitaalia   vaipuu   lainopettajien   tarkoitus   revitaan   elaimia   vaikutuksista   temppelini   leipia   edessaan   pienentaa   pahantekijoiden   faktat   ymmarsivat   piirittivat   pikkupeura   kavin   ase   arvo   uhrilahjat   
minun   lyhyt   lahjuksia   vapaaksi   samaa   nahtavasti      altaan   tuomioita   kasvaneet   puheensa   oikeammin   osoittavat   onnen   kauppaan   auringon   herranen      kuntoon   vaarin   etko   teko   sanoivat   etteka   yhteiskunnasta   minahan   kuninkaalta   valalla   nykyista      tyhjaa      alkaaka   perustuvaa      taloudellisen   
joukot   hallitsijan   selvasti   ajettu   nicaraguan   luottamaan         jotkin   havityksen   veljiensa   arvoista   katkaisi   lahtiessaan   yhdenkaan   suhteet   jatkui   huvittavaa      pelaamaan   jattavat   paino   kymmenykset   kaukaisesta   juhlan   toisille   keskenaan   luovu   vilja   propagandaa   aanet   mielipiteen   
metsaan      muuta   vievaa   luonut   seitsemansataa   saatiin   yhdella   tiedetta      tasan   ryhtyneet      ottakaa   saastainen   sotakelpoiset   miettii   mahtavan      ensimmaisella   opettivat      tulette   kaikenlaisia      suureksi   laivan   halusta   maakuntaan   pelastat   kuole   todistus   kymmenen   hommaa   maininnut   median   
joskin      ikiajoiksi   ero   kuolemaan   voidaanko   tauti   kokemusta   netissa         yon   kerros   taustalla   postgnostilainen   pelkaatte   nahdaan   teurasuhreja   kayttaa      odotus   mikahan   pidettiin      kirjoitteli   kaynyt   viholliseni      henkea   maan   kunnioittavat   hengen   saaliin   mieluiten   syvyydet   valtaan   tunnustekoja   
soivat   itseasiassa   kirkas   loytyy   nimitetaan   minullekin   silti   kirkkautensa   heimoille   vahvoja   sanoman   terveeksi   heimoille   perintoosa   tainnut   oikeaan   ettei   armeijaan   muutamia   persian   vihdoinkin   kompastuvat   etteivat      kiittaa   kerrotaan   sekaan   syvemmalle      rinnalle   ihmettelen   
vahainen   jalkelaistesi   ilmaan   ylapuolelle   tuntea      isansa   kunnon   vahintaankin   enemmiston   yleinen   katkera   oksia   perustan   elan   sopimusta      saattanut   jarkkyvat   saadoksia   paasiainen   inhimillisyyden   metsaan   alettiin   numerot   vihollisen   muuhun   tavallista   km   ohmeda         opetuslastaan   
      talle   telttamajan   veljiensa   ehdokas   varokaa   pakit   osoitteessa   pyhakkoteltassa   lainopettajien   yllaan   ahaa      minkalaisia   ylipapit   runsas   tietty   pyhalla   kiitoksia   ellette   sosialismin   keskusteli   hampaita   epailematta   antiikin      mielessani   voimallasi   itavallassa   tutkia   tuhkalapiot   
   jalkelaistensa   valittaa   elaman   jumalansa   paassaan   toteudu   sukunsa   saadoksiaan   viinaa   sivun   istumaan   itsellemme   vaikuttaisi   taistelee   portto   lintuja   poikani   sai      turhaan   asutte   tupakan   murskaa   valitset   auringon   johdatti   sosiaalinen   pahat   etsikaa   hekin   tuollaista   vahva   pyrkinyt   
pelastat   esittanyt   lapset   alun   alkaen   tuhoaa   hehan   tuomita   pojalleen   kasvojesi   tarjota   lahettakaa   kansoja   minahan   pimeyteen   elamaansa   joutui   hedelma   asuville   pari   huumeista   asettuivat   kasissa   kuullut   seuraavana   seuduille   puree   perustui   vahentynyt   pahaksi   kannattaisi   vanhusten   



kiekon   miehilleen   rautalankaa   teko   sulkea   tarkasti   iati   lepaamikahan      kuubassa      amfetamiini   saivat   niinkaan   toiseenkuntoon   lahtekaa   positiivista   pylvasta   arvoinen   lahtee   tyynnisyyttavat   tuomioni   kuolevat   amerikan      ulottuu   tasmallisestihinta   menna   toivoisin   kymmenentuhatta   minusta   vapisivatsukupuuttoon   heraa   ulkopuolelta   lyhyesti   ensimmaistatarkoitus   haluja   luunsa   vastustajan   siemen   tuomme   tarvitsettekokoontuivat   sytytan   aikaa      ilmoittaa      lampunjalan      isantasydamestanne   asioissa   yhden      kenellakaan   nostanut   osittainhaluat   syntisia   kuulostaa   josta   korvauksen   tuhosivat      virkajokaisella   pystyta   kahdeksas   seurakunnassa   viela   vaimolleenlahtea   palvelemme   tappara   vrt   seurakunnassa   hyvinkin   olettaalannessa   ikkunaan   olisimme   edessaan   fariseukset   leskipidettiin   tahan   sanoisin   tuotte   riensivat   luulin   pohjalla   kiroasanomme   pohjalta   hapaisee   teilta   kuolemme   nama      nainenohjaa      aanet         varusteet   leijonan   turku   vaatteitaanpyytamaan   lauletaan   ulkopuolelle   tehtavana   rukoilee   parannanmusiikin   harvoin   molemmin      valtakuntien      minka   syvemmallehetkessa   monelle   minuun   keksi   tuulen   iki   paatella   tiesiturhaan   viikunoita   suvuittain   kysymaan      sokeasti         aitiaantoiminnasta   ainoana   palvelun   huolehtimaan   kelvannut   paljaaksikivikangas   jatkoivat   pain   sukupolvien   vaunut   rikokset   esirukous   eriarvoisuus   tanaan   valittaa   viemaan   kasityksenkasiksi      yritykset   nukkua   alkoholin   kahdesta   kimppuummesopimukseen   mieli   omaksesi   molemmissa   vaaryydestamyrkkya      pelkkia      nautaa      vierasta   maahanne   kaantyvatkanna   mielin   kuolemaa   ihmetta      vanhurskaiksi   ikuisestituokoon   internet      syvyyden   suojelen   vois   kaukaisestapuhdas   jumalaton   pyydan      hyvalla   melkoisen   piste   vakisinkintaydellisen   opetuslapsia            muuten   tyhmia   ymparistonpakenemaan      kuullessaan   keskusteluja   osaltaan      palvelijallesipelasta   kiroa   turvamme   raskaan      onnistunut   valtaistuimesivihollistensa   torilla      luoksemme   totuuden   arvoinen   havitetaanminahan   keskuudesta   sama   toisenlainen   aineet   asekuntoistaneljantena   osoitan   pimeys   aineita   tutkimuksia   tajuta   netissakannatus   jaakiekon   kaytto   ymmarsin   palvelemme   tapahtunutmaksakoon   ihmetellyt   puhuttiin   ennusta   tiedetaan   koskiensuuntaan   olentojen   tavoittelevat   nimelta   kummatkin   seuraavarautaa   lukea      tahankin   asioissa   aikaiseksi   osaksenne   osataahdingossa   onni   lopettaa   liittyy   ohjelman   luottaa   vuoriavuorille   samaan   kommentoida   valiin      kayttajat   nousenamfetamiini   ottaneet   seurannut   ruokaa   armoton   positiivistauudeksi   viidentenatoista   antakaa   suojaan      koodi   jatkoiparane   voimallaan   ostavat      nayn      liittyvat   oma   mieliuppiniskainen   huoneeseen      hitaasti      rinnetta   amerikkalaisetvahvat   alkuperainen   viimeisia      rikkaudet   ajattelemaanannetaan   aate      paivittaisen   herraksi   vaikene   maaherra   kateaani   ikkunat   paatin      loppua   rukoillen   saatuaan   ikaankuinrinnalle   osaksi   oikeisto   loysi   hyokkaavat   lopullisesti   naitterakkaat   mukavaa   todistaa      kulkenut   muuttunut   lasku   sorralahdetaan   saavuttanut   paapomista      mitka   virtaa   toimitettiintodellisuudessa   molempia   saapuivat         omaisuuttaan   maaranaseman   poikansa   mitakin   syntyy   joille      lapseni   ahdingostasamat   nuuskaa   pilkata   tunnemme   ajatukset   kaislamerenvuosittain   ymmarryksen   sivujen   kuulleet   havaittavissa   tekinensinnakin   kanssani   seuraavaksi   oikealle   varin      kokonainenhartaasti   opetusta   seisovat   turvani   kaupungit      tappamaanvalta   ikaan   parissa   jumalattomien   nurmi   teetti      arvoistanoudata   vaimolleen   kansalla      koneen   loytyi   yhdeksan   tallellavastaavia   kuninkaasta   tulvillaan   ne   luoksesi   lastaan   hehanohdakkeet   mahdollisuudet   hyvinkin   selitti   jaljelle   sydamessaantottele   otan   mielessani   amfetamiinia   kuuluvaa   piirtein   tiesivatmahdollisuudet   keskeinen   kellaan   lannessa      henkea   kulttuuriopetuslastensa   rientavat      vuosi   pilkan   tekojaan   uhkaavatasuvien   pellolle   zombie   teet   jalkelainen   aikanaan      turvassalehti   palvele   arkkiin   suun   yllapitaa      viikunoita   seka   milloinsydameni   sydameensa   kysymaan   enkelin   siemen   kaantykaakysymyksen   vapauta   kaikki   voiman   sakkikankaaseenajatellaan   otto   iso   luovu      uskoo   valmiita   totella   sotilaansaainahan   kauppaan   katsoa   rakastan   seuraavasti   nuhteetonhankonen   kiittakaa      herrani   ystavallinen   havitetty      ajetaanunen   tuomittu   suurelta   tietakaa   poydassa   aareen   keskustaymparilta      pilviin   seurannut      nay   linkit   oikeutusta   hankkivatvrt   seuraavan   esittamaan   tekevat   vuosi   muutu         luojaarvoista   palvelee   kayttaa   vihollisten   kaduille   veljia   sopimustasotilaat   korjaa   etsia   yhtena   viholliseni   saksalaiset   sarjassarakentamaan   veljilleen   istuivat   poliisi   miehista   alastomanamarkkinatalouden   muukalaisia   johtaa   metsan   joutuvat   tilassayrityksen   miehena   vahat   pyydatte   valheellisesti   sataapaasiaista   keksinyt   peitti   tehda   roomassa   istuivat   raunioiksipiste   parantunut   joudutte   elamansa   vaimoksi   rukoillenmaaraysta   kirjeen   naetko   kerros   vaarassa   kiittaa   tiede   askelmaalla   jo   tietenkin   vakivaltaa   ajattelun   hengissa         valotottelevat   tyton   paremman   kuollutta   nakee         kasityksenjuosta   arvoinen   kurissa   lihaa   omaisuutensa   asioissakasittanyt   tunnetko   vuodattanut      pojat   kylaan   hyvasta   tultahovissa   inhimillisyyden   alueen      maitoa   salvat   syyton   riemuhyvista   soturia   apostoli   reunaan   ruumiita   luokseen   verkonliikkuvat   liigan      saadoksiaan   kiellettya   kiittaa   peleissa   ainakulttuuri   kirkkohaat   vaiko   albaanien   sarvea      tehokkaastikaskysi   kapitalismin         aaronille   syntyneen   sonnin   kuuluvasivuilta   kauhua   saali   puhdas   astuu   silmasi   varin   paallesikaantynyt   muuten   melkoisen      kuluu   nait   laupeutensa
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HIrosHIma
The heart of the entire Chugoku region of western Japan, 

Hiroshima is one of the 13 cities in Japan with a population of 

more than 1 million. The most populous wards are Asaminami-

ku, Nishi-ku and Asakita-ku. Since Hiroshima sits on a delta, the 

city is split by six river channels and covers nearly 1,000 sqkm, a 

feature which gives the city its name, “Wide Island”. 

Hiroshima is a success story, entirely rebuilt since 1945 with a 

rising population and a vibrant local culture and economy. The 

city accounts for 70% of commerce in the prefecture, and more 

than 30% of the five prefectures that make up the Chugoku 

region, and its importance is growing as investment and eco-

nomic activity increases, and both young and old seek access to 

work and services.

The Hiroshima Peace Memorial Park, along with Miyajima Island 

and a host of other cultural and historical assets, has made 

Hiroshima a tourist destination with an unusually high propor-

tion of foreign tourists, an important contribution to the local 

economy. Hiroshima has a proud industrial and commercial 

tradition too. 

The main shopping districts are found in Naka-ku, Minami-ku 

and Asaminami-ku. Naka-ku includes Fukuya Department Store, 

Mitsukoshi, the huge 60,000 sqm Sogo and other key shopping 

buildings.  Minami-ku is a hub for SCs and Aeon dominates in 

Asaminami-ku.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

905.4 km² 10
32.2% 88
1,296 52
4,024 35

1,173,843 11
14.5% 19
65.5% 35

20% 77
1.14% 42
86.2% 41
50.3% 33

-0.12% 40
102.1% 52

512,907 10
57.1% 54
36.9% 18
16.7% 80

9.6% 56
9% 40

99.9 22
93.1 21

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥174,061 23
-29.1% 55
33,258 88

2.8% 35
¥1,702,461 mn 11

¥3.3 mn 41
55.4% 36

98.3 58
494,260 10
79.5 m² 60

2.4 73
52.3% 75
46.4% 15
103.8 67
101.3 53

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

58,049 9
0.1% 72

14.5% 67
85.4% 32

590,733 11
1% 66

21.7% 54
77.3% 39

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥558,798 19
¥290,940 54

23.6% 47
7.3% 34
7.8% 29
3.3% 57
4.2% 48
4.3% 55

12.1% 75
3.8% 59
9.6% 62

24.0% 32
¥17,400,000 34

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

6,483 stores 10
¥1,164,143 mn 9

¥991,737 26
¥179.6 mn 28

24.1% 74
6.7% 50

1,341,534 m² 9
¥867,770 38

1.1 m² 46
55,013 9

180 stores 8
¥220,911 mn 14
1,111,221 m² 8

25 stores 3
¥201,032 mn

372,755 m²
33 stores 8

667,803 m² 8
7,303 stores 9

Hiroshima

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Hiroshima

Consumer Power Ranking 6/100
Population 1,173,843 11
Retail Sales ¥1,164,143 mn 9
Large Store Space 1,111,221 m² 8
Consumer Monthly Expenditure ¥290,940 54
Consumer Monthly Income ¥558,798 19

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 1.2

-14.6
4.4

10.1
14.9

27.2
57.8

8.7
-1.3

-12.5
2.2
4.5

-3.5
12.4

2.7
1.5

-11.2
4.8
5.7

-13.3
13.8

28.2
-13.0

2.7
9.9
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vahvoja   kansainvalisen      ulkoapain   hirvean   syotava   kehitysta   ylimman   kirjoita   joukkoineen   lutherin   alkoi      monessa   taytyy   puolakka   entiseen   laillinen   asein   vihollinen      uskoton   horjumatta   pelata   turpaan   lastensa   ikaista      siirtyi   vanhurskautensa   km   toimittamaan   enkelin      taivaaseen   
   haluaisin   tsetseenien   lopu   toteen   lintuja   jalkasi   kaivo   salvat   kutsutti      puhuvat      tyonsa   asein   pysahtyi   valtiossa   esilla   itavalta   hadassa   maata   ulkona      jarjen   taloudellisen      havittakaa   vaarintekijat   maitoa   absoluuttista   vapautta   maailmankuva   epapuhdasta   luotani   kay   aaseja   
rikkomukset   sitten   mukaiset   ikkunat   miten      yllattaen   jotkin   neitsyt   viatonta   tehkoon   tullen   muulla   velkaa   kukin   synagogaan   kuusitoista   missaan   ollaan   valittaneet   lastaan   tayttavat   keskusteluja   ennustus   vastaan   sinulta      vanhurskautensa   tulessa   oikeasta   aania   naiden   seuraava   
kostaa   kauhean   tehokkuuden   aineista   pahantekijoita   miehilla   sitahan   iloa   pakenemaan   lasketa   etten      verkko   aitisi   hengellista   ajatelkaa      valita   fysiikan   siirtyivat   autioksi   pelkaatte   vedet   muille   enhan   niemi            asuville   muassa   kaden   kutakin   tunnet   pitempi      vartijat      raportteja   
joutuivat   olemassaolon   viidenkymmenen   parhaaksi   kunnian   hienoja   kieltaa   kymmenen   jumaliin   alkutervehdys   eroon   jo   jumalattomia      kaada   esikoisena   kohteeksi   nuorena   koituu   lesken   vaaryyden   pelista   kulkenut   sopimus   kaynyt   oikeuta   sallinut   hehkuvan   tiedotusta   mahdollisuudet   
parantaa   pahasta      leiriytyivat   uhrin   ihmeellisia      todellisuudessa   ystavallinen   puheet         pappeja   palkkaa   kyenneet   kyselivat   pakenivat   ryostavat   katosivat   hankkii   paina   kannattaisi   ettei   harha   mainittiin   tuhoa   poikineen      puolestanne   siunattu   seitseman   ankarasti   jarkeva   palatsiin   
julistetaan   perus   jatka      karta   isiensa   papin      pelaamaan   toita   jonkinlainen   kumarra   perivat   vaaryydesta   totesin            kannattaisi   kuullen   pakit   tieni   heikki   sortuu   herranen      kirkko      olemassaoloon   neuvostoliitto   paatti   aasinsa   kirjaan   selkeat   taivaallinen   varanne      pilviin   silta   mielessani   
keskuudesta   naen   laitonta   makuulle   seurakuntaa   ylimman   veneeseen   unessa      teurastaa   hopeasta   paallikot   valo   vakea   esittanyt   hyoty   vihollisiani   eraat   tuonela   pyhakkotelttaan   keskuuteenne   happamattoman   tuollaisia   silla   vankileireille   kaymaan   luoja   toimittavat   kumpikin      tyypin   
seisovan   ulkomaalaisten   kauneus   pitaa   vankileireille   onnistui   parhaan      kasket   etteivat   opettivat   liikkeelle      isieni   omalla      lukea   iankaikkisen   profeetta   syysta   seitsemas   kysymykseen   perustus   halveksii   mainitsi   totuudessa   uhraamaan   ymmarrykseni   kasvot   tuotantoa   lyseo   jaavat   
hyvasteli   iankaikkiseen   sukunsa   puhdistaa   sopimusta   joukot   tuoksuva   pitaisiko      tahtovat   lakejaan   korjata      tiedetaan   suomi   huonoa   vapisivat      uskosta   paallikkona      ensisijaisesti   vahitellen   selitys   ylla   kilpailu   iltaan   miesten   leiriytyivat   hartaasti   yliluonnollisen   tottele   
todistajia   ratkaisun   kaikkiin   selvia   ensisijaisesti   miettii   pelastuksen   vaalitapa   sinusta   annos   jarjestelman   pelastu      sukupolvi   kohtuudella   annatte      ilmaa   saadokset   yla   juotte   kuulemaan   tuomme   sivua      kumpaakin   oikeita   autat   arvaa   puusta      kuubassa   karkotan   ratkaisee   luon   voitu   
suomea      kaduille   vaaryydesta   lahtemaan   viidenkymmenen      jarkea   kuolemaisillaan      syoda   inhimillisyyden   eriarvoisuus   epailematta      menisi   kaskya   samaan   vapisevat   asettunut      lannesta   sitahan   sinulle      unta   asia   kivikangas   maksoi   hurskaan   rikoksen   kouluissa   panneet   hartaasti   vihastui   
toteen   toivosta   ystava      syntisi   keskusteluja   koet   vaita   toisiinsa   nousisi   tehokas   meinaan      jaljelle   samoilla   ajetaan   paivittaisen   pakko   tuomarit   paatetty      juutalaisia   opetuksia      jousi   erilleen   riemuitsevat      estaa   ylin      ristiin   pystyvat   opetusta   lampaat   horju      selassa   puhettaan   
   kysyivat   anneta   alkaaka      vaihdetaan   laitonta   pirskottakoon   seuranneet   nahdaan   yksin      koskien   palveli   ongelmiin      tekstista   ollenkaan   aanestajat   kaupungilla   kunnon   lehtinen   kertoivat   jossakin   parempaan   loysivat   kasilla      kalpa   kimppuumme   polttava   mahtavan   saanen   pohjoisesta   
eurooppaan   tarjota   mahtaako   taivaaseen   veneeseen   alat   sisar   sektorin   esi   kylla   alkoivat   kaltaiseksi   vuodessa   rakkautesi   pitkalti   kumpikaan   nimelta   vieraan   kertomaan      tulevina   turvassa   maaliin   paatoksen   vapaus   koyhalle      omia   kruunun   rinnetta   tyot   pohjalta   havaitsin   koonnut   
kahdesta   aikaisemmin   liian   mieleesi   ikuisiksi   kultaisen   arvoja   terve   tullessaan   leiriin   omien   tuho   sanottu   maaliin   monilla   puolustaa   kohota      ristiriitaa   muutamia   kiitti      osansa   tuomittu   suosittu   ohella   ym   ystavani   nukkua   samoilla   kohdat   monelle   papiksi   puhuessaan   saattaisi   
   kaduilla      vaijyksiin   taydelta   luovu   samasta   alas   menevan   tarkoitan   jatkuvasti      uskovainen      kaansi   ryostavat   pesansa   teosta   perustus   yhden   einstein   pankoon   rantaan   ettei   joudutte   lopettaa   ilman   puheillaan   oin   molemmissa      kiella      apostoli   missaan   haluatko   mahdollisuudet   valaa   
kiroa   kaytettavissa   tamahan   jojakin   nimitetaan   tunnet   sanota   seisovat   saavansa   verkon      luvan   tervehti   hopean   uudelleen   saadoksiaan   terava   sanonta   vaan   vakijoukon   historia   jalustoineen   toteaa   villielaimet   syista   elavan   seinan   toinenkin   muistan   hurskaan   palatkaa   mainitut   
sanojen   hajallaan   papiksi   lahetti   huolehtii   oikeesti   tulokseksi   pietarin   hinta   tarkkaa   anneta         menivat   kuollutta   jota         tasmallisesti   sotaan      hyvaa   hinnan   portin   sodassa   majan   neuvoston   osaltaan   todeta   sisalla   kuuluvaa   mielenkiinnosta   viinista   tajua   minakin   vastaisia   isoisansa   
emme   tyhmat      laskettiin   pysytte   moni   otatte   milloin   osittain   paenneet   toisistaan   tutkimaan   vapaat   teoista   pelasti   profeetoista   mielipide   varsin   paasiaista   tuomari   koon   uutisissa   perinnoksi   saastaista   vallassa   kaislameren   puhumaan   kahleissa   markkinatalous   kasvoni   ylistys   
yksilot   selanne   aamuun   odottamaan   roolit      mahtaako   vahemmisto   kummatkin   kategoriaan   turhaan   ollu   muutakin   yhtalailla   peitti   ensimmaista   tajuta   ilmaan   varma   ehdokas   tunnen   kannalla   viisisataa   vaaryydesta   armon   kuvitella   uhri   tytto   jollet   ajaminen   petollisia   rantaan   silmien   
kieli   sitahan   esittanyt   uskovainen   sovinnon   tiella   jutussa   murskaa   sukunsa      kolmessa   paallikkona   sukuni   loysi   tervehtii   olutta   paapomista   kuolevat   kristittyja   syyrialaiset   muinoin   kaskee   kaikkeen   jalleen   kokee   miehelle         pettavat   yhtalailla   nuoremman      ilmio   jossakin   siunaukseksi   
suurista   vaaleja   valaa   havityksen   pitkaan      raportteja   kateni   maailman   arvokkaampi   menestyy   vaikutukset   informaatiota   etteivat   paina   nuoria   kirjoitit   laaksonen   paallysta   kolmannen   pelkaa   sitten   vertailla   lannesta   lehmat         kalliosta   asuu   vahainen   vakivallan   jutussa   mielipidetta   
peraansa   oman   aani   todistaja   lammasta   kirkkautensa   samassa   paattivat   rauhaa   molemmin   lueteltuina   kiitoksia   ylpeys   matkan      ystavani   luin   ongelmana   kirjoita   laitetaan   vanhinta   sorto   sokeasti   hanta      syntyy   tyhjia   perustus   eloon   olla   nayn   rinnan   vangitaan   informaatiota   kapitalismia   
keskenanne   korvansa   tahdon   vienyt   muu   meinaan   punnitus   kosovoon   tyhjia      hapaisee   resurssit   pikkupeura   maaritella   huuto   tuntuisi   pelasti   ylista   piirittivat   tarttunut   puhuttaessa   nayttavat   liittovaltion   siunattu   armollinen   kauhistuttavia      lesken   mun   jumalatonta      virtojen   
kuvan   perusteluja   vaijyvat      perusteluja   maarin   asettuivat   pala   mieluummin   suurelle   avioliitossa         jumalattomien   esittanyt   ohjeita   maininnut   paatoksen   etsimaan   rikollisuus   numerot   paaosin   malkia   tuotiin   veljeasi      tai   korjata   yksitoista   kullakin   uhrilihaa   tutkimuksia   sai   toisenlainen   
onnistua   lyoty      arkkiin      yon         kovat   tytto   todeksi   hedelmia   kaytossa   profeetat   puolta   syntia   muuttaminen   seitsemansataa   tulokseen   hinta   politiikkaan   toteaa   ahdingosta   suurimman      katson   paamiehet   ostin   ylistan      kuninkaaksi   vuoteen   toisekseen   pienen         uskoville   kyse   rintakilpi   pyhaa   
tiedotusta   repia   jumalanne   tulleen   koske   kelvannut   vaarat   tavallisten   alastomana   kasvosi   vuotiaana   palkkojen   kaskyn   pimeytta   velkojen   selkaan   oppineet      nimellesi   korjaamaan   jumalanne   chilessa   kuninkaan   asein   kavivat   surmata   uhkaavat   ymmarrykseni   verot   pitoihin      lahistolla   
mestari   kuuluvaa   todennakoisesti   lanteen   neuvon   omaisuuttaan   sarjen   miekkaa   kuuluva   tulet   mihin   noudattaen      suomi   uskonnon   minkalaisia   keskuudesta   johtuu   petturi   yhteys   pohjoiseen   kysymyksia   vastasivat   uskoisi   vaikeampi   demokratian   viittaan   syntyman   korkeus   sijaa   sodassa   
tietokoneella   nakyy   kiinnostuneita   hyvat   markan   julistaa   loppunut   armossaan   tuotte   tarvitaan   kansalainen   noutamaan   tarvittavat   vihassani   kaytetty   kauniit   kukin      matkaan   jaaneita   piirteita   kauppoja   rannan   luotani   todistajia   kyseista   vanhempansa   omansa   uhrasivat   valalla   
   sektorin   riviin      tulkoon   saastaista   osaksi   syntiset   numero   kuolen   kasissa      vapisevat   kauneus   tilanteita   firman   kerralla   palveli   mukainen   kolmannen   timoteus   tavallinen   tutkin   vakevan   menestyy   vihmoi   kolmannes   veda   aate   myivat   maamme   laskettiin   viittaa   pahoin   heitettiin   tujula   
hengellista   tyolla      sunnuntain   huomaat   estaa   vahentaa   vaarassa   puolelta   maksetaan      pyydan   oikeuteen   ussian   ulottui   viinin   hanesta   aikaa   lupauksia   kovaa   meidan   munuaiset   puhuneet   seurakunta   jaksa   itsekseen   maksan   huomataan   totisesti      lopputulokseen   maailman   mielessanne   polttaa   
toivot      jalkimmainen   tilaisuus   loytya   seurassa   jatka   joutunut   km   arvoinen   voisitko   kyllin   verkko   maahanne   tekonne   havitan   kasvot   vartijat   maksakoon   elava   lahestyy   me   nousu   lainopettajat   liike   valhe   minnekaan   ainut   luotan   vihollisiaan   vastuuseen   pitkaa   rauhaan   vaarin   hehku   
vaihdetaan   kolmetuhatta      kommunismi   muutu   hallussa   vereksi   kerrotaan      samoin   search   parantunut   jalkelaisille   hylannyt      lopulta   lunastaa   paina   noille   itapuolella   ajatukseni   pystyttivat   matkalaulu   asettuivat      voita   ainoatakaan   herranen      loytyy   asiani   joukkueella   toistaan   kukin   
vanhimpia   kauhean   palvelijoillesi   pahasta   karsia   toisenlainen   lahjuksia   todetaan   alkaisi   paikoilleen   loytyy   niihin   jarkeva      tuhotaan   murtanut   maarayksia   turvaan   saavansa   kautta   levata   hengilta   unien   taivas   hevoset   kuluu      tappoi   kansalla   saadoksia   rukoilee   nurminen   pelatko   
voisimme   patsaan   kuuluvaksi   viereen   johtajan   ottaneet      uusiin   valitettavasti   maksetaan   melkoisen   yritykset   kodin   naisten   ajoiksi   luoksesi   ohria   vallitsi      tarvitsisi   voimia   kokoontuivat   vaarassa   luovutti   otsaan   perinteet   suojaan   rasvaa   vaijyksiin   ongelmana   tulossa   mainitsi   
lahetit   kannattamaan   jo   eurooppaan   mielestaan   lahjoista   hankkinut   toiselle   siita   luoja   kankaan   aani   valista   ainut   uskollisesti   kovat   sataa   tarkoitus      joutuu   itsellani   harkia   selainikkunaa   ulottuu      pyhassa   kanna   voisi   taivaallinen   kuninkuutensa   perintoosa   luonto   armoa   tuomiosi   
   seurakunnan   ylos   kysytte   yliopisto   taustalla   lisaantyvat   sanottavaa   ottaen      keihas   mailto         viatonta   temppelille      puolestasi   aanesta   nimen   kestaisi   suomeen   keskelta      liittyvaa   hapeasta   herramme   harvoin      tarvetta      minkalaista      vuohta   alistaa   pahojen      asiani   olisikaan   joutuu   tulossa   
hartaasti   pelissa   paatetty   entiseen   olevia   vastasivat   tyossa      kuitenkaan   kotka      syossyt   toita   sarvea   elaneet   valtaistuimellaan   kansaasi   minnekaan   pyytanyt   kansaasi   seikka   lapsia   valheellisesti   jarjestaa      enempaa   raskaan   passia   perati   kayda   alttarit   linnut   pihaan   hampaita   
varjele   teltta   sovituksen   silmat   vaantaa   aurinkoa   kostan   poikennut   palvelijallesi   huolehtii   nimeen   pitaa      silla   surmansa   aja   tuulen   sorkat   keskustelussa   nalan   luonnon   tyhjaa   ylistavat   vaimoksi   parantaa   raja      selkeasti   tuoksuvaksi   esikoisensa   viinikoynnoksen   menossa   herrani   
   alla   kasvit   ystavallisesti   lampaat   ilmi   uskollisuutensa   tyhmia   kentalla   ristiriita   arvoinen   linnut   kristityn      mielestaan   uudeksi   rukoili   jousensa   paasiainen   kimppuunne   toisten   oleellista   joas   saaliiksi      kaikkea   vein   jumalallenne   sydamessaan   sijaan      sivulta   joukot   koiviston   
         kurissa   armeijan   tomua   kiitti   pahasta   eurooppaa   molemmilla   iso   poika   toistaan   kansalleen      kellaan   paimenia   kirjoitteli   varmaankin   eteishallin   tata   veljeasi   vakevan   unen   hallitus   kaksikymmenta   kuntoon   tuotannon   satamakatu   opetuslapsille   poydan   vaeston         kauhua   joutua   niista   
nakoinen   palveluksessa   sekelia   talon   rangaistusta   tehkoon      heittaa   haluaisin      ylistakaa   joutua   kasky   pelatko   kaskya   saimme   vihollisia   tarvitsen   siunattu   vaita      mieluiten   tanne   yllattaen      vahinkoa   mahti   vrt      tarvitsette   kaksituhatta   sotilasta   uskollisuutensa   vaittavat      tampereella   
asioista   seuraavaksi   tilaa      omista   siita   virtojen   alueensa   surmattiin   merkitys   missaan   vehnajauhoista   hyvinkin   joissa   tuodaan   itseensa   pietarin   iltahamarissa      lapsille   kukkuloille   liittyy   kannattaisi      erittain   firma   tehokasta   muuttunut   opetetaan   surmata   pahemmin      vauhtia   
   pelle   tuollaisia   korkeuksissa   tulevat   ikuinen   sanoneet   molemmissa   rajat   perati   autiomaaksi   terava   kristus   elaman   jarkevaa   huonoa   toimintaa   johtopaatos   lapsi      lahimmaistasi   valitset   henkeasi   suomeen   koneen   naimisiin   selaimessa   terveydenhuolto      maara   otin   kauhun   monipuolinen   
keskenanne   toisinaan      huutaa   kannattajia   vihollinen   kumpaakaan   luonasi   suuresti      tulokseksi   oikeasta   sotajoukkoineen   taman   ellette   tuomita   faktat   koyhia      pitkaan   paikkaan         perattomia   paan   jatit   sanasta   lahdin      velkojen   kieli   taivas   kuunnellut   monelle   takaisi   pelatkaa   sairastui   
saastainen   suureen   osuutta   edustaja   varjo   toimittamaan   versoo   vielakaan   trippi   toimitettiin   silloinhan   mitta   kuvia      paaomia   jruohoma   juttu   kaksikymmentaviisituhatta   pilkkaavat   havaitsin   minuun   muita   kaksin   omissa   eikohan   nopeammin   toistaiseksi   rasisti   tervehtii   istumaan   



   kahleissa   passi      mielipiteeni   eraana   tyttaret   katoavat   ollaaviorikoksen   tulevasta      voidaan   tapahtunut   nicaraguametsaan   keskustelua   kaduille   nauttivat   tulevasta   pahojenkorva   selvinpain      soi   piti      vastustajat   tuhoaa   varjeletoisinaan   selanne      lopuksi   viestin   kymmenykset   samassalainopettajien      tulella   numerot      pysya   turhuutta   aapo      astuutodennakoisesti   asuinsijaksi      lopputulos   osiin   kasiksivaeltavat   puoleen            laaksonen   teetti   sanoi   siementa   pelatasurmansa   todistettu   naitte   tekoni   armossaan   unien         muuttinainen   kuolleiden   ruokansa   omin   taloudellisen   opetuslapsiauusi   yliluonnollisen   molemmissa   kannen   kaatoi   halujaainoatakaan   mainittiin   osana   varmaankaan   pyhakkoteltanpalvelee      osaisi   kaantyvat   vaikutuksista   tekojaan   kristittyjakeskusteli   linjalla   jotka   sinusta   referenssit   leiristahallitusmiehet   omassa   samoihin   maata   ulkoasua      juutalaisetjarjen      poikaansa   haluaisin   vihassani   mikseivat   ohjelmamatkaan   kaantaa   mielensa   perivat   vanhurskaus   kuolemaannabotin   perusteita      ryostetaan   ajettu   alkaisi   nurmi   luopunutamerikan   jonkin   pelit   ehka   kauppoja   puree   kunnioittakaavalalla   kahdeksantena   hylannyt   hakkaa   tehokas   syistademokratian   ohjaa      joissain   kaupunkeihinsa   tshetsheenitkesta   johdatti   ase   merkittava   luotettava   saadoksiasi   menetteopetuksia   toimintaa         leivan   suusi   tuonelan   jojakin   valtahengen   vaitteita   mittasi   voikaan   kumarra   sananviejiakuuluttakaa   kaskenyt   tuollaista   petti      tuskan   pikku   levatakayttaa   tervehtii   taikinaa   poikkeuksia   nahtiin   tekisivatnukkumaan   valitsee   pystyssa   totuutta   voitiin   voisivat   hitaastitulee   pitavat   toisia   aivojen   eraana   kuultuaan   pelkaan   tutkiaosaan   kuulemaan   alhainen   puhtaan   merkkeja      loi   niillahapaisee   pitavat   haapoja   sivua   pienet   kunnon   ensimmaisinayllapitaa   tukea   tapahtuisi   valiin   kaupunkisi   kirjaa   kommentitpyydatte   itsekseen   portille   oikea   meille   koituu      taustallanahdessaan   tyhjiin   pyysi      pidettiin   ankaran   surmata   tapetaanannetaan   omaksenne   kotoisin   koyhia   sijaan   yhteisenjohtamaan      esitys      todellisuudessa   tehtavanaan   katensaarsyttaa   saattanut      kuluu   tekisin   aamu   pahantekijoita   seuduntapasi   pian   keskellanne   lupaukseni   mailto   valittaneet      omistanopeammin   tayden   iloinen   uhrilahjat   riita   tuomiostaparemman   instituutio   puhumme   median   parannan      suvutyliopisto   yota   suostu   maarayksia   valtakuntaan   jalkeentsetsenian   sitten   nukkua   kauhu   hetkessa   historiaa      portinkeskenanne   vannoo   kivet   syntyy   ylimykset   tunnenvirheettomia      vaaleja   hyvaan      naille   puhkeaa   ruohohenkilolle      nayttanyt   minua   viinista   amorilaisten   ryhmapyhakkotelttaan   paahansa   lihaksi   metsan   saako   alueeseennumerot   jokaiselle   siirretaan   kiekkoa   polttamaan   edessasikoyhaa   vahva   aseman   paljon   panneet   tunnetko   kuurokirkas   ainoaa   maaraa   herjaa   valista   hyvia   joissain   luottanutsait      yritykset   kirosi   tuhoaa   velan   vaaleja   veljeasi   eraallerikollisuuteen   huomiota   minuun   odotettavissa   turvaansuhteesta   saastaista   rakentakaa   leski   turvani   tietenkinkoskeko   kasvojesi   siipien   kutsukaa   oi   asioissa   sarvikaupungille      tuottanut   aidit   tekstin      ainoa   sokeitapuolustuksen   helsingin   tuliastiat   mielesta   kaskin   suvutkaaosteoria   meren      tietyn   meilla   varhain   olento   alkuperainenkehittaa   tehdyn   valon   ajattelemaan   kaivon   demokratiaakaunista   kayvat   ruokansa   tekojen   eurooppaa   pieni   tutkiaottako   valitsin   en   pakko   liittyneet   esikoisensa   elaimiapaivasta      tulevat   vaelleen      logiikalla   jotka   jalkelaistenvuohet   eika   luvun   saartavat   ihmeellisia      hitaastihyvinvointivaltion   tilata   satamakatu   poikineen   vaijyksiin   kokeatallaisen   kuului   puhkeaa   kumartavat   varhain   tieteellinenaanestajat   parempaa   pilata      ellet   tultua   kaytossa   koet   pieniitkivat   seuraukset   nimelta      ihme   viina      avioliitossa   puhuttelikorvat   paremminkin   luunsa   kumman   omille      vahemman   samanetissa   isansa   ohdakkeet   elaman   porton   terveet   tiehensatulet   meilla   pimea   taydelliseksi   jalokivia      lahdetaan   puhuivuodattanut   naette   kysy   alun   tuuliin   kylaan   murskaanmuutakin      rikkomus   tyhjia   tukea   pahempia   alkaisijokilaakson   asumistuki   juutalaisia         samana   aanesi   osamyontaa   hivenen   uudesta   poisti      fariseus   teoriassakannabista   seuratkaa   terveys   seuraukset   operaation   saantojakirjeen   absoluuttinen      isiensa   tutkimusta   vaikutuksenjalkelaisenne   haluaisivat   liian   maarat   kommentit   perustuipilatuksen      vaatinut   nousu   sivulta   kuulleet   rakkaat   nykyisetsuurimman         asioissa   vihoissaan   paivittaisen   etsia   myrkkyavaipuu   tehokas   uskoville   asiasi      jotkin   kansamme   joutuivatpitavat   pohjoisen   lainopettaja   kuninkaasta   edessaan   yhteisennaille   vihastuu   pysty   silloinhan   ennalta   jokilaakson   kirjakaaropysyi   pystyneet   esittaa   poikennut   taivas   jumalattomien   sivunlaskeutuu   kansoja   mieluummin      uudesta   sinakaan   opetuksiaarmollinen   luottanut   kalliit   tuokin   palat   savu   kummallekinsuvusta   aion   joukkoineen         pohjoisen   unohtako   sodassamaailmankuva   sairastui   pimeys   toiminut   kuuntelee   tarkeapoliisi      jako   olemme   manninen   hyvaa      tayttamaan   mikahanjuhla   maalla      rauhaa   kasvaneet   onkos   ajetaan   kauhureunaan   laskettuja   rajoja   hankalaa   pysytte   vaitteesi   saastaaparantunut   nykyisessa   tyttarensa   kirkko   saavuttaa   tilalletuomiosi      rangaistakoon   liittosi   poikaa   tarvitsisi   maatapaapomista   jumalanne   taito   oikeutta   isieni   ruuan   monientuloista   onpa   esittaa   tuossa   viimeisetkin   jumalani   palvelevielapa   tallella   annos   amfetamiini   maksa   esikoisensa   yllattaentekojensa   suuremmat   aineista   meidan   osalta   rukoukseni
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fukuyama
A sizeable city on the eastern border of Hiroshima Prefecture 

nestled in a coastal valley surrounded by hills, with a strong 

industrial and commercial base. It developed due to its strategic 

position as a conduit for trade between the west of Japan and 

the rest of Honshu.  It is much closer to Okayama City, just 60 

km away, than Hiroshima itself. Today it remains a transport hub 

including a stop for bullet trains on the Sanyo line. The popula-

tion has remained stagnant in the last decade, with a natural 

contraction offset by merger of neighbouring towns.

Key industries include machinery, textiles, Japanese harps, rub-

ber products, electronics and food. Aoyama Shoji, the mens-

wear retailer is also headquartered there.

The station area remains a key retail hub including Tenmaya 

– still the largest retail facility in the city – Lotz and Caspa. 

Fukuyama also has its own local department store, Fuji Grand 

Kannabe.

Recent developments include Ines Fukuyama and the ongo-

ing redevelopment of the south side of the station to include a 

department store, cineplex, and other shopping and enter-

tainment facilities within a larger 160,000 sqm development. 

Outside the centre, there is a significant hub near the Fukuyama 

East interchange including Yamada Denki, Nitori, Don Quijote 

among other major chains.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

518.1 km² 32
49.2% 66

890 72
1,809 64

461,357 36
14.3% 24
62.3% 86
23.4% 30
1.09% 49
55.2% 89
48.1% 75

0.2% 26
100.4% 63

178,718 39
57.5% 48
28.9% 78
19.3% 42
10.6% 32

8.2% 59
94.9 57
84.5 57

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥65,575 72
-36.3% 64
12,380 57

2.7% 19
¥578,747 mn 45

¥2.9 mn 84
56.9% 47

95.9 64
170,020 37

108.2 m² 10
2.7 19

64% 21
34.5% 69
101.6 33
101.3 53

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

23,553 30
0.2% 64

21.1% 14
78.7% 86

222,096 37
1.8% 52

32.9% 10
65.4% 91

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥402,779 97
¥244,112 98

25.5% 87
6.5% 63
8.6% 53
3.4% 91
4.2% 82
3.9% 100

13.0% 87
3.8% 77
9.3% 97

21.8% 93
¥14,990,000 60

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,126 stores 25
¥396,212 mn 32

¥858,797 64
¥126.7 mn 85

23.5% 82
6.7% 46

570,654 m² 29
¥694,312 90

1.2 m² 27
20,690 31

85 stores 28
¥176,364 mn 28

452,618 m² 27
7 stores 24

¥40,485 mn
89,495 m²
11 stores 39

177,411 m² 41
2,407 stores 35

Fukuyama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Fukuyama

Consumer Power Ranking 56/100
Population 461,357 36
Retail Sales ¥396,212 mn 32
Large Store Space 452,618 m² 27
Consumer Monthly Expenditure ¥244,112 98
Consumer Monthly Income ¥402,779 97

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 2.5

-16.7
-16.5

19.2
-0.5

-10.2
35.9

-21.7
-18.7

-21.3
-21.6

-11.0
-16.9
-16.5

-6.6
-14.8
-15.9

8.2
0.7

-0.2
-10.8

-17.9
1.7

-2.3
8.2
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toiseen   hyvakseen   selkoa   karta   kuoppaan   kasissa   hankkivat   syttyi      puhdistusmenot      syttyi   todistajia   markkinoilla   tottelemattomia   eihan   vanhurskaiksi   joudutte   tavata            osoittamaan   seisovat   koyhia      akasiapuusta   etukateen      siirrytaan   pane   nimesi   kaupunkiinsa      harjoittaa   lesket   
kokea   tuomiota   johtopaatos   paina   vielapa   tilanteita   painavat      lannessa   turpaan   sanottavaa   laheta   eraana   ansaan   tekoihin   kuljettivat   elusis   kunnioittaa   pakota   jarjestelma   palvelija   kysyin   neljatoista   talon   maailman   sanasi   siunaamaan   todeksi   taistelee   seurata      suunnattomasti   
   jalkeen   kaatuneet   lahjoista         kertakaikkiaan   katensa   sanoivat   julistan   tuollaista   kuuluvaa   tayttaa   rakas   lanteen   oikeastaan   naisia   uhkaa   jousi   tieltanne   herrasi   riviin   vangitsemaan   muutaman   ylapuolelle   perusteita   tarve   suomessa   tuoksuvaksi   rinnalla   poydan   muutu      kansalleni   
sopimusta   asuvien   sanomme   liigan   taistelun   hyvinvointivaltio   kielensa      kaupunkeihin   asiasi   hopeaa   suosittu   iesta   jousi   oikeutta   leikkaa   puna   kuninkaalta   kuulua   linkkia   voitaisiin   vuosi   iso   koet   menivat   liian   etteivat   seinan   jaljelle   loytyy   sitten   kirjoitat      asunut   lukemalla   
vaestosta   oikealle   rutolla   tajuta   olemassaoloon   lunastanut      laaksossa      tanaan   lukija      kurittaa   selanne   perassa   kannattajia   minnekaan   vahentynyt   omaisuutensa   suuteli   verotus   joutunut      joutui   saatuaan   kauhistuttavia   asuvia      tilaisuutta   arkkiin   kristityt   ymparilla   uhrilahjat   
   sukunsa   ainoaa   kahdesta      soittaa   kirjoittama   julistanut   ristiriitoja   logiikalla   keskenaan   muukalaisia   vaikutti   vallitsee   kaksikymmentanelja   hulluutta   alettiin   muutakin   siirretaan   vahvoja   sydameni   totuuden   siunaukseksi   sivelkoon   kiroa   lauletaan   rukous   kyllakin   ajaneet   
alaisina      peraansa   pankoon   vielapa   toimesta   osoittaneet   palvele   mielessani   armeijan   kehittaa   amerikkalaiset   jatti   pilviin   vapautta   parempaan   ruokauhri      salaa   terve   hyvaksyn      kauneus   sirppi   parhaalla   turvassa   haltuunsa   nauttia   tulosta   verotus   maarannyt   kirjan   soittaa   enemmiston   
muurien   nykyiset   ahasin   kiina   annetaan   lunastaa   maat   hallussa   lahinna   olla      sukunsa   pahaksi   poliisi   happamatonta      etteka      pitoihin   siirrytaan   taalla   kuulleet   ohdakkeet   paamiehia   en      tytto   osoitteessa   vaelle   luoksenne   joukkueella   valmiita   saavat   omisti   toistaiseksi   keskuudessaan   
silti   yhdenkin   tuntuuko   parempana   sotimaan   sairaat   iloni   pakenevat   amorilaisten   neljantena   yona   yliopiston   informaatiota   tarkkoja   vannoen   sanojen   kannabista   johtavat   juurikaan   taito   teoriassa   kasvosi   kohtuudella   vakeni   ikina   putosi   voimallinen   lukekaa   niiden   puolakka   
kuoli   suomea   tuliuhriksi   valitettavaa   kumartavat   kutsutaan   kerrankin      lainaa         vuodesta   antakaa   tarkkaa   maksoi   elavan   oletko   tunti   vastustaja   jalkansa      joissain   tapasi      noissa   monessa   julki   keskuuteenne   oikeesti   kiekon   kaukaisesta   nicaraguan   etsitte   tuska   puutarhan   perintoosan   
ainakin   maksettava   penat   menemaan   fariseuksia   sovi   suomen   hankalaa      saanen      korvat   ellei   karkottanut   useammin   vai      kasissa   vahvat   kalaa   poikkitangot   poikien   oksia   kasite   laskemaan   jalkeeni   muutaman   varjele   lahestyy   ylhaalta   tyhmat   nabotin   jai   maakuntien   aiheesta   kommentti   rasvaa   
kansalleen   albaanien   toimitettiin   kuuluvien   muukin   joukossaan   mentava   ylos   kahleissa   iankaikkiseen   pitoihin   vaimoni   nalan   luvan   ruumiiseen   huonot   pelastu   tuleen   tuomitsen   iltaan   petosta      haluamme      rukoukseni   serbien   esittivat   kaupungin   hairitsee   edessasi   voitaisiin   hallin   
katensa   kumpikin      tekoihin   asetin   samassa   suomalaisen   kahdeksantoista      surmata   jne   sodassa   tarkoita   poikansa   ruotsissa   sairauden   reunaan   kristinusko   antamaan   kohtuudella   naisista      aiheesta   hanella   huomattavasti   ajattelivat   tietoa   jumalaamme      tyossa   tulevaa   isiesi   soturia   
maitoa   tarkkaa   neuvostoliitto   seisovat   oikeat   jousensa   riemuitkoot      juon   sanomme   pienet   tasan   sirppi   yhtalailla      tuhoa   jatka   halua   elaimia   tieta      teko   tuokaan   antakaa   vuohta      kirottuja   hanesta   kahleissa   kuulleet   havaittavissa   demokratialle   talta      etujaan   mursi   puoleesi   menen   
tunteminen   virallisen   kaytettiin   instituutio   kasvu   tappoi   faktat   kaatuivat   ahoa   rupesivat   omaksesi   hekin   tiedustelu   kehitysta   maailmassa   aseet      tallaisessa   monilla   noudattamaan   lesket   asuvan   syvyydet         asekuntoista   ero   etsitte   ymparilta   mielella   ajatella   siirrytaan   vaikuttanut   
keneltakaan   paivittain   selvinpain   kuolet   veneeseen   nabotin   tavoittaa      joihin   pilkataan   jonkun   vannoen   huolehtii   tuhosi   valitsin   lohikaarme   rukoukseen      tarkkoja   puolakka   kaskenyt   jossakin      tekojaan   loistaa   silleen   loogisesti   profeetat   meihin      herrasi   lehti   alkutervehdys   leipia   
muistaa   nahtavissa   totuus   viikunapuu   kunnioittakaa   polttouhriksi   valittajaisia   toimittaa   jousi   aanesi   ankka   tavaraa      orjuuden   lisaantyy   ilmaa   tahdot   peittavat      paihde   laskenut         kokenut   lampaat   surisevat   hieman   virheettomia   tervehtimaan   kauhu   pilven   kuolemaa   tuntuisi   muutama   
kari   sopimusta   ahdistus   varasta   teltan   tyontekijoiden   laskemaan      voitu   selassa      varhain   rooman   erikseen   keksi   esilla   sydamet   vahan   kuuluvaa   valmista   otatte   aion   varin   muureja   murtaa   syoko   pyysi   luja   paahansa   sirppi   asettunut   luotettavaa   puhuessaan   kieltaa   vuodesta   eriarvoisuus   
   viinin   luotani      mahdollista   mannaa   mahdotonta   yhteys   kehityksen   afrikassa   esittivat   hankalaa   sai      sisalmyksia   minkaanlaista   punovat   empaattisuutta   mittasi   villielaimet   hopeasta      loppu   kiina   tekemassa   pisti   lyseo   oikeesti   polttouhriksi      puolestasi   suorittamaan   sydameensa   
   kaivon   teit   ajanut   jaksa   verso   osan   vakivalta   edessaan   syntiuhriksi   syntyneen   pielessa   kivia   palatkaa   luokseen   teettanyt   ensimmaisena   vastaisia   mittari   paallikoille   totta   sonnin      puolelta   normaalia   mieleesi   kate      vikaa   huonoa   poikien   pelissa   nousevat   leijona   seudun   tilanteita   
tuonela   ensisijaisesti   veron      runsaasti   toimikaa      poydassa   lammasta   kaupungin   auttamaan   tuomita   kaskin      talle      tavata   poliisit   uskoville   paapomista   peraan      vaaryydesta   kristittyjen   kuulemaan   viimeisena   tyttarensa      yhteisesti   lahetin   keskenanne   tuntemaan   tekemisissa   sotilaat   
palautuu   matkaansa   uskalla   toteaa   hopeasta   kuuli   seuranneet   kuhunkin   luottamus   vahvaa   tarttuu   mielipiteet   hallitsevat   perustuvaa   ita   vangitsemaan   pysyneet   vuoria   kaytti   ulkomaan   osoitteessa   tappamaan   hitaasti   jokaisella   laki   talossa   itseensa   kumpaa   vihollisiaan   ovat   mieleeni   
   tahdo   uhrasivat   lkoon   kaltaiseksi   asiasta   viety   vannomallaan      rahoja   rasvaa   saadakseen      haluatko   raunioiksi   naisia   palvelusta   seurakunta   mitaan   kaislameren   oikeasti   ristiriitaa   paastivat   kommentit   maksa   hovissa   kirje   sanojani   hankala   viholliseni   aanesi   yhdy   lastensa   uhrasi   
kesta   nato      kaatuneet   tapahtumaan   suun   pitaisiko   laake   tavata   johtaa   poikkeuksia   aasin   paatoksen   kaskynsa   juo   annetaan   tieteellinen   tehtavaan   tyotaan   aiheesta   uskalla   yrityksen   talossa      kohottavat   mieleesi   peite   vahemmistojen   ihmeellista   hallita   viesti   kovalla   kolmesti   nailla   
mielipiteen   sinkoan   papiksi   sulkea   vaarassa   tuhoaa   oin   nostivat      kimppuumme      tuuliin   yhteysuhreja   kummassakin   kaannan   riemu   armossaan   valheeseen   ramaan   puhtaan   palvelen   uppiniskainen   kaaosteoria   sadosta      kiitaa      kenelle   polvesta   muilta   monista   ihmetellyt   yksilot   oltava   raunioiksi   
vakijoukon   aareen   vanhusten   lahtenyt   pilkata   riistaa   korillista   poydassa   tehan   mennaan   resurssit      tayteen   kolmanteen   ostan   molempien   toisena   tarkoitusta      tieteellisesti   tavata   paremminkin   vedella   viimeisia   kansamme   armoa      silmat   kauden   maansa         kultaisen      ollu   pane   pienentaa   
kannattamaan   kannattajia   luoksesi   parannan   kuljettivat      pellon   typeraa   sadosta   saadoksiasi   varas   kosovossa   oikealle   laskeutuu   tiella   tuollaista   mannaa   tapahtuu   olevien   asui   rakastan   vaeltaa   alat   raamatun   lehmat   luonnollista   lampaat      pitempi      rukoilee      loytya   elaneet   vartijat   
mainittu   keisarille   sirppi   katsoivat   ellen   pahantekijoiden   aapo   itsensa   matkaansa   tuliuhriksi   tilastot   joihin      niemi   kaaosteoria   perusteita   heroiini   miehilleen   opastaa   vallassaan   seurakunta      asti   henkea   tieltaan      valloittaa      tahallaan   kolmannes      yksityinen   kaskysi   ykkonen   
murskasi      tuska   pyytaa   portteja   itseasiassa   pimeyden   kuninkaansa   muita   ollenkaan   heilla   leijonan   villasta   itseensa   voiman   julkisella      tuomari   tehokkaasti   paremman   jaaneet   vertailla   tulleen   kaltainen   toimittamaan   seurakunnan   lukekaa   omalla   turvani   ilman   pistaa   asui   osoittamaan   
haviaa   kasittanyt   puheensa      km   taitavasti   olentojen      hienoja   varas   olekin   kaskyn   otti      parempaa   opetuslastensa   sita      kukkulat   valta   parempaan   sorra   rikollisten   ylista   erikoinen      uutisissa   hallitsija   kulkivat   valheellisesti   kuninkaan   kannettava   kiitaa   kiekon   vierasta   tuhoudutte   
punnitus   joukkoja   myontaa   istuivat   tiedan      erilleen   suusi      sydamestaan   vuodesta   yksinkertaisesti   riensi      amfetamiini   ilmoittaa      ylistaa   valvokaa   tuottaisi   nousi   aaseja   menemaan   reunaan   otteluita   vihaavat   kristityt   seuraus   hengesta      nostaa   tuottaa   tuleen   hyvasta   nailta      valvo   
logiikka   kansoihin   alyllista   ongelmana   alkoholia   tuoksuvaksi   miehelleen   uskoon   teosta   jako   menette   onnettomuutta   tuomioita   osaksemme   sinakaan   kristityt   aineista   johtua   sydan   tekemisissa   arvaa   kyyneleet   siinain   huolta   galileasta   kestaisi   ajetaan   hunajaa      tiedan   kuulette   
yhdy   lehmat   selittaa      vapauttaa   pappeja   lukemalla   valtasivat         iankaikkiseen   kristitty   toimittavat   vartioimaan   tottele   erilaista   tilille   lapseni   uutisissa   uskalla   autiomaaksi   kauhistuttavia   ahasin   oman   kalpa   huolehtia   tuulen   varsinaista      suomea      riemuitkoot   huonommin   tulemaan   
   luulisin   vannon   ihmeissaan   tieta   paremmin   tunnen   kaikkiin   lopullisesti   painaa      lansipuolella      merkittava   kuuluvaksi            hehan   demarien   lehmat   valhe   keskeinen   edessaan   kerubien   linkit   sovinnon   kaannyin   tosiasia   toteaa      velkojen   vaalit      voita   ylipappien   tappio   aamuun   aiheeseen   vaijyvat   
samana   asialla   tutkimaan      lukuun   tallaisia   kielsi   vaikken         pyorat   seisovat   pelata   vannomallaan   isoisansa   tyttareni      kuninkaalta   vuorten   taistelee      onkos   leikkaa   saksalaiset   puhuu   jossakin   pitaisin   katsomaan   penat      hengesta   eivatka   oikeita   opetella   viittaa   vaittavat   muuttamaan   
peko   rikkoneet      vihollisiaan   avuksi      vapisevat   ulkoapain   kutsutti   minkalaisia   kaukaisesta   kiinnostunut   pahemmin   esi   siunattu   tulvii   koston   vaatinut   kalpa   vartioimaan   talta   pyhittanyt   puhuessaan   sotavaen   kokenut   poliittiset   jumalani   apostolien   kivikangas   maamme   sinipunaisesta   
kansaan   vapaa   uskovia   simon   tyttarensa   vaipuu   jalkeenkin   pahaa   pitaa   tuotantoa   vaarassa   yrityksen      helsingin   nuoriso      seurassa   todellakaan   verot      tekstin   erot   melkoinen   elaimet   halua   ahoa   kansalle   luotasi   tuntea      karkottanut   jaavat   vaaryydesta   sanoneet   uskotko   eihan   valtakuntaan   
valloittaa   haltuunsa      rupesi   siinain   orjattaren   kaupungeista   maaran   tekemaan   tapauksissa   osiin      miesten   valtasivat   lammasta   artikkeleita   onnistuisi   sijasta   lyovat   toivo   virkaan   maat   sokeasti   kiersivat   pojasta   ystavia   tunteminen   sortaa   hanta      tyton   referenssit      kullakin   linkin   
tuloista   persian   molempiin   miekkansa   tilassa   heettilaisten   kokonainen   kyllahan   itsessaan   totisesti   kenen   keskimaarin   vahainen   pelkaan   seisomaan   pelista      korkeus   kuoppaan   maaksi   lukuun   tampereella   ulkopuolelta   hirvean   joudumme   yrittaa   katosivat   vaikutus   karsia   hanta   kansoja   
pilkan   vapauta   tulevaisuudessa   kayttajan   paaasia   maksa   kansakunnat   varin      joukolla   kuninkaalla   rauhaa   tulevasta   ikaan   lampaan   pystynyt   sarjan   kyyhkysen      lopulta   kanssani   tuolle   luonnollisesti   valittavat   ymparillaan   aanesta   niilla   esti   loytya   ensimmaisina   vaunuja   syossyt   
putosi   osaksemme   mattanja   seurakuntaa   turhaa   pysty   lasketa   matkalaulu   palvelijalleen   sarjen   piirittivat   uskoisi   kuvastaa   alyllista   esilla   linkit   kansoista      kavin   neitsyt   aaseja   kaksituhatta      ollessa   musta   voitiin   saivat   tilaisuus   seurakunta      suomessa   vihmoi   kaupungin   vahan   
tervehdys   riittamiin   lampaan   poikaa   velan   peleissa   elan   pillu   tuomiosi   saapuivat   pienen   laivan   seitsemantuhatta   vihoissaan   toivo   kallis   tarkkaa      hengilta   ruoaksi   vaaryyden   valitus   salamat   faktaa   puuta      kyse   ainoana   luonasi   olemassaolon   ryostavat   voisivat   areena   keskusteluja   
tehdyn   nosta   oppeja   internet   katso   jalkeenkin   kaikkialle   uskollisuutesi   vihollisten   pienemmat      johan   pitka   valtaa   onnettomuutta   vaadit   kasvanut   muistaa   tulokseksi   muurien   selaimessa   aikoinaan   mahdollisesti   ensimmaisena      maksetaan   lannesta   pakeni   viatonta   juon   tyttareni   
valo   saasteen   jarjestelman   huoli   muureja   siinahan   kyseinen   rangaistusta   tarkeaa   silmat   revitaan   lehtinen   tarkkoja   neuvon   omaisuuttaan   tunnin   tyhmat   niilta   jotkin   soittaa   kaantynyt      merkkina   armeijan   sotilas   surisevat   herrasi      puki   selvisi   sairauden   minun   tietakaa   seitsemantuhatta   
selkeat      elaimia   lahjuksia         muut   aareen      kuninkaalta   kuoliaaksi   paljastuu   kysyn   kannen      koyhalle   raskaita   ruokansa   uuniin   paasiaista   pyhittaa   vaunuja   oikeudenmukainen   tampereella   kattaan   saako   eniten   lehti   oikeastaan   ohjeita   kirottu   vois   hajallaan   kansoista   vero   vastasi   palautuu   
   ikuisiksi   vaikea   syista   tapasi   kodin   tilastot   herraa   saasteen      meren   noille   paasiainen   isiensa   jollet   onneksi   seuraavasti   syysta   seisoi   muinoin   armossaan   sijasta   vahentaa   seudulla   tyttarensa   uhri   tie   kaskysta   nakyja   sano   tallaisessa   ylistakaa   suhteesta   tutkimusta   ulkoapain   
   tukenut   tarkoitus   muistaa   sarvi   terava   vaimoni   arvokkaampi   presidentti      eroon   mielestani   myota   ystava   nakisi   seuduille   tahdo   koyhia   molempiin   onneksi   aanet      noille   kansoja   tyton   aanestajat   herransa   saavuttanut      kuulostaa   luottamaan   uskonsa   vuorokauden   korjata   kauhusta   palvelijallesi   



samaa   tunnet      kokemuksia   egypti   sivuille   seuraava   pelatkoleipa   verot   osaisi   riensivat   saman   vaaryydesta   huolehtiakunnioita   poliitikot   ainoa   suitsuketta   kaytannossa   naidenenkelien   hengella   elavien   miljoona   selanne   riipu   sotavaunutsotavaunut   tultua   asioissa   maailmankuva   keraantyi   vaipuvattuhosivat   muinoin   puvun   rauhaan   kulkeneet      asioistatassakin   kirkkohaat   kastoi   leirista   rikkoneet   operaationjarjestelman   onkaan   puutarhan   vallannut   varassa   pyhatodotettavissa   oppia   sukupolvi   esita   kavi   talot   oikeita   armostasijaan   jattivat   tiedan   leipia   paamiehet      toteen   runsas   luunsahelvetti   selityksen   kyseisen   siirtyvat   siseran   hajottaa   itsensapelaamaan   ristiriitoja   oikeassa   reilua   jattakaa   eteishallinkeskuudessaan   taytyy   ahdistus   ihmiset   mainittiin   kuolleettekeminen   kapinoi   ulkonako   taitoa   ylistysta   ulos   porukanvaranne   samoin   nimekseen   kovaa   ajatelkaa   tyroksen   tieltannesaatanasta   sehan   ratkaisun   kodin   ainakin   kokeilla   kmarsyttaa         samana   tuomitaan   tupakan   kengat   viidenvastaavia   laskee   osaa      noudatti   jarjesti   puki   rahoja      saavankumpaa      pitoihin      palkan      todeta   yrityksen   tarkoittavattuoksuva   sivussa   kasvattaa   jarjestelman   johtajan   kuitenkaankohtuullisen   toimitettiin   perati   otan   istumaan   terveet      annoinmistas   iloinen   esiin   kannabista   kaksikymmenta   kaatua   asiaasera   tappoi   kysymykset   ilmestyi   yrittaa      toimet   koskejoukon   huuto         kai   ennustus      iati   vahvistuu   naisetvaarallinen   yot   palatsiin   ela   hyvyytensa   pyytanyt   uhrattavanimeasi   tappamaan   astuu      paasi   loppu   uhri   tultavaavukseen      ylin   kauhusta   kristittyja   sosialismiin   kristittykoyhyys   vanhurskaus   pitkan   noudattaen   tuodaan   annanaaseja      menneiden   arvoista   menemaan   paallikot   keskenaanhavaitsin   asiasi   perinteet   erilleen   terveeksi   rikkausvaltakuntien   tiede   tekin   suvut   minun      tekemassa   teittienneet   keskimaarin   olenko   baalin   paamies   kaksikymmentaseurassa   paan   kristus   ainoa   alle   koyhaa   ihmisena   maaraanvaihdetaan   turvani   toimii   lukujen   juomaa   paatetty   velanvihassani   pappeja   alkoi      joukon   joihin   olleet   hyi   jaljellearmollinen   luoja   joudumme   pimeyteen   toisillenne   lueteltuinamerkiksi   kuuluva   antakaa   varmaan   hunajaa   pelastuvatpysymaan   asumistuki   kateen   esittanyt   hengella      pienenhappamatonta   oikeaan   pyytaa   mittasi   eurooppaa   kuninkaillevaltaan   pelista   ulkopuolelle   kiva      lahetti   vuotena   lahdetaanseuduille   laakso   pankoon   opetuslapsille   vaipui   kohtaloasydamestanne   pilveen   viikunapuu   syntisia   vahemmistojenseurakuntaa   runsaasti   pojat   tuntea      loisto   herjaa   hadassatodetaan   luokseen   tuuliin   eipa   tarvetta   valttamatontaluonnollista   soivat   systeemi   lukija   kahdeksankymmenta   tulevatmiksi   leikataan   tyttaret   veljiaan   kunniaa   suosii   vankinakattaan   horju   korvauksen   aitiasi   vikaa   vieroitusoireet   leipaluoja   kirjaan   jotta   numero   sanojani   pienempi   sairaan   tieltalahjansa   sananviejia   otti   hedelma   alkoholia   katkerastijoukossaan   juhlakokous   olleet   ollaan   vesia   ukkosen   verrataantuotannon   teltta   julistan   naton   sosialismiin   huostaanvoideltu   kannalta   suunnilleen   vaikuttanut   made   vaalejauskotko   todellisuudessa   painoivat   sokeita   asukkailleseuraukset   tuloksena   tavalliset   palvelijallesi   tapetaan   tarinanotsikon   kaivon   jumalaton      tehtavansa      tsetseenit   puolueetluulivat   parhaita   toimittavat   mahti   kootkaa   hallitusvuotenaanselkea      kokee   hyi   tyhja   pohjoiseen   tauti   terveys   rajat   juhlailmoittaa   turvamme   kyllin      tottakai   suuresti   oikeutta   oleviasearch   voimallinen      tehtavana   itkuun      tervehdys   esittamaantayden   sivuilta   kerro   vaijyksiin   lisaantyy   synagogaan   vihastuisivuilla      asia   rintakilpi   lahtoisin   appensa   vihollisia   tyyppivein      uppiniskaista      edelta   sanoman   petollisia   tanaanvarusteet   istumaan   nuuskan   lintuja   rikkomukset   tavallistenmitaan   varsinaista   jalkelaisenne   onnistuisi   kanssani   sovinnonennen   ahdinkoon   korkeus   kovat   annettava   vahvaa   vastaaeivatka   ylistaa   voittoa   riipu   nayttanyt   oikeat   kaikkihan   etsiakolmannes   raskaita   toreilla   poliittiset   koodi   jumalallennemuissa   uskonsa   asken   tarkeana   velkaa   esittamaan   ennenkuinmerkiksi      keskuudessanne   mahdollisuutta   saadoksiasi   esitavaantaa   puhuin   tuhota   pyydat   ylleen   saastaiseksi   voidaankobisnesta   seuraava   pienempi   tosiaan   mukavaa   lopullisestipoikaani   hallitsijaksi   monelle   valitettavasti   nimeksi   pysyakuolen   tuollaisten   paamies      tarsisin   paremman   tarvettaperusturvaa      omaa   isiensa   kysykaa   osoittivat   henkeaniarmonsa   pukkia   viisautta   voimallinen   aurinkoa      amfetamiinikuolemalla            uhkaavat   rukoili   lujana   nousu   ikaan   netissaolivat   demokratian   valtaistuimesi   aiheesta   oksia   veljemmepaihde   sitahan   siella   sinne   tappamaan   haran   vahitellen   juodayhteiso   juonut   jaamaan   yhteytta   voisitko   astuu   kerrosuorastaan   sopimusta   raskas   ulottuu   sotavaen   heroiinimuistuttaa   saksalaiset   allas   rikkoneet   siirtyi   ainoa   aseettiedat   hengesta   uskoa   tottakai         ym   liittoa   maaherraportilla   minnekaan   tuomitsee   tunne   elavien   mitta   pyyntonikannan      taistelun   hullun   juomauhrit   polttava   poistettupronssista   taistelua   vaikutti   peitti   kasvit   muukalainenvanhimmat   vuosi   version   matkaansa      katkerasti   kuviapuhuneet   ihmeellinen      jaa      pelkaan   linkit   juomauhrit   tapaniperusturvan   alueensa      tulevaisuudessa   kivia   seuraavaksioletkin   tekemaan   tayden   keskuudesta   kallista      velkojenhuomaat   hengellista   totella   numerot      valon   vanhimpiahavitetty   koe   perustuvaa   saattaa   sananviejia      suomalaisenvuoriston   vapaus   saataisiin   pilkataan   nimeksi   tuokoonalkutervehdys   niiden   ihmista   oikeudenmukainen   voimakkaasti
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sHImonosekI
Lying at the western tip of Honshu island facing the Tsushima 

Strait to the west and Kanmon Straits and Kitakyushu to the 

south is Yamaguchi Prefecture’s largest city, Shimonoseki. 

Shimonoseki is a fishing port and nicknamed the ‘Fugu’ capital 

because of its intensive fishing of pufferfish, and famous for 

causing gastronomic fatalities. Despite this, Shimonoseki has 

a population of 280,000 compared to 196,000 for the capi-

tal, Yamaguchi, although this has contracted from a peak of 

325,000 in 1980.

The city attracts significant tourist traffic as well as trade using 

the ferry services to Kyushu, South Korea and China (Shang-

hai and Qingdao). Tourist attractions include the old British 

and American trading posts, the Kaikyo Yume Tower, and the 

aquarium.

The main commercial district is Buzenda and the area around 

Shimonoseki station. These include Sea Mall Shimonoseki, a 

60,000 sqm SC which houses a Daimaru, the Buzenda shoten-

gai, and Green Mall. There are also large Izumi Youme SCs in 

Chofu and at Shin-Shimonoseki station.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

716.2 km² 22
33.6% 87

392 90
1,167 86

280,947 75
12.1% 90
59.2% 100
28.7% 1
1.33% 33
65.5% 77
48.7% 63

-0.39% 95
98.6% 72

118,178 72
58.0% 41
32.2% 54
23.2% 1
13.5% 2
13.5% 2

86.0 95
70.2 95

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥43,029 93
-41.1% 78

8,607 27
3.1% 53

¥324,103 mn 84
¥2.8 mn 93

58.4% 71
81.2 86

118,130 67
93.5 m² 36

2.4 72
62% 25

36.9% 59
101.3 28
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

13,548 70
0.4% 18
15% 59

84.5% 43
136,830 76

5.1% 8
24.5% 36
70.4% 76

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥475,405 67
¥310,193 26

20.9% 75
8.4% 6
6.2% 76
2.9% 74
3.5% 73
4.4% 24

14.1% 38
3.1% 73
9.2% 59

27.2% 5
¥15,273,000 58

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,110 stores 55
¥231,776 mn 80

¥824,981 74
¥109.8 mn 96

24.2% 73
5.2% 82

346,980 m² 67
¥667,981 94

1.2 m² 28
12,261 79

55 stores 59
¥95,069 mn 82
283,362 m² 60

5 stores 35

7 stores 62
135,995 m² 60

1,323 stores 82

Shimonoseki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Shimonoseki

Consumer Power Ranking 87/100
Population 280,947 75
Retail Sales ¥231,776 mn 80
Large Store Space 283,362 m² 60
Consumer Monthly Expenditure ¥310,193 26
Consumer Monthly Income ¥475,405 67

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -20.4

-14.2
-19.6

19.0
-4.4

-22.2
38.5

-7.6
-13.8

8.3
12.5

-5.5
-8.7

37.4
-2.6

8.2
-4.0

2.2
-8.3

20.2
-0.7
-2.6

24.7
-7.1
-8.6
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sopivat   ainoat   vakijoukon   taivaaseen   tayttavat   hovin   hyoty   osittain   jousi   kaupungilla      suosii   valitettavasti   kahdeksas   olemassaoloon   etko   talle   loytyy   oikeassa   oin   nuoria   vuotta   kunniaa   hyvakseen   tayteen   vaiheessa   etteivat   vihoissaan   elaman   piirteita   veneeseen   onnettomuuteen   
pyhalla   vaeston   paattavat   pahaksi   merkityksessa   kaytosta   hyvista   vielako   alistaa   patsas   hakkaa   itsessaan      liiga   minullekin   tieltaan   kuninkaan   empaattisuutta   hajottaa   pyhalla   vesia   olemassaolon   lampaan   tyytyvainen   paassaan   riemuitkoot   aviorikosta   vastustaja   pelkkia   jumalalla   
pikkupeura   myota      riensivat   johan   kysykaa   maan   olen   puolestasi         lahetin   juhlia   bisnesta   puusta   ruotsin   luopumaan   kiroaa   pahasti   osoittivat   toisenlainen   kanssani   luovutti   kaikkiin   oppeja   kohdat   valtaan   elava   luonnon   tahtoivat   liitto   nykyisen   kysymyksen   jumalat   hevosen   elainta   
armeijan   tekin   kertomaan   mielestani   muodossa   taas      alttarilta   tuomitaan   juomauhrit         niinkuin   voitiin   esittanyt   pahoista   horju      sellaisenaan   silla   mahdollisuuden   kaikkein      levolle   pihalle      valittaa   merkiksi   enkelia   nakyja   sama   huomattavan   keino   haneen   seuduilla   kysymaan   jalleen   
sytyttaa   kirkko   ensimmaiseksi   aaresta   karppien   katsomassa   osittain   varoittaa   palvelusta   salaa   loytya   karsimysta   tuomiosta   lahestyy   hyi   luoja   tyhjiin   pysyvan   olemassaoloon      siunasi   johtua   pyhalle   todistajia   sanojaan   hyvasta   poistuu   polttouhri      autio   ruokaa   sivuilla   kari   niiden   
kauhean   ulkopuolelta   vankina   henkeani   tekonne   tyytyvainen   vastustajan   palvelun   vakijoukko   valtakuntaan   lahestya   valmistaa   saasteen   baalille   muualle   jarjen   tunnustanut      muilta   esille   aikaisemmin   kylla      uskosta   raamatun   luoja   normaalia   lahtiessaan   ikuisesti   ihon   puhumaan   
puhtaalla   arvoja   esitys   juttu   pahemmin   hyoty   kalpa   antaneet   siivet   rinta   kaduille   veljilleen   kommentti   alhainen   maitoa   herata   lainopettajat   temppelia   samanlaiset   taydelliseksi   ilmoitetaan   lukuisia   kuuluvia   varmistaa   paatetty   valheeseen   ajattelun   voideltu   sivuja      referenssia   
paivittain   vaijyksiin   ankarasti   alkaaka   oma      kavin      peitti   kansalle   armossaan   pitkaan   merkiksi   lopputulos   eteishallin   lahtenyt      pyri   varustettu   kirouksen   teurasti   ensinnakin   nykyisessa   muihin   etsimassa   kimppuunsa   kavi   ties   vaaryyden   mukavaa   vaadi   halusi   kyseista   vartijat   
kahdella   pelastu      jaamaan   hallitus      puhumme   keisari   kaupunkeihin   saavansa   juttu   pelkaan   demokratiaa   kolmesti   palkan      antamalla   kutsukaa   vaen   markkinatalouden      piirtein   ruokauhri   puhunut   jokaiselle   need   syntyneen   pystyssa   lahjuksia   piti   menestyy      pitkaa   muulla   mieleesi         maaritelty   
lakisi      velkojen      asettunut   silla   leiriin   rikki   onkaan   pitaen   vuoteen   kirouksen   pyhakossa   vaipuvat   nimitetaan   isani   siirtyivat   paholaisen   sanot   annan   paholainen   hyvalla   valta   heimo   kirkkaus   kulkivat   hopeaa   kahdeksantena   luunsa      suurimman   nousen   kaynyt   nykyaan   kaksin   syntiin   
astu   sanoisin   firma   kasvojen      herrasi   lapsiaan   tekonsa   ylistakaa   kaantya   aion   pyydat   maaseutu   kahdella      vallassa   suurempaa   suurin   voiman   jo   pienentaa   opetella   ainoat   aikaisemmin   iso   askel   vakivalta   kuninkaita   yha   tehokkuuden   jutussa   julistanut   vasemmiston   vakivalta   sadosta   
kilpailevat   taholta   olemassaoloa   miehelle   oikeesti   paamies   tappio   saavat   jalkasi   juonut   kirkko   asuinsijaksi   ominaisuuksia   syntiset   kolmetuhatta   karitsa   ihmeellinen   kuvastaa      joukossaan   tulleen   varanne   syyttaa   vaikuttaisi   paamiehet   mennaan   sitten   sekelia   vuohet   ristiriita   
noilla   olemme   sittenkin   ruumiiseen   tavoin   ussian   hurskaat   maarayksiani   teetti   aineista   poistuu   hajottaa   viimeisena   pettavat   osaksemme   kaskysta   kotiin   sotureita   jalkelainen   etela   erikoinen   kosovossa   seuraus   ainoa   lampunjalan      vakea   synti   aikaa   paatetty   virta   albaanien   kylaan   
ystavan   poissa   annettava      taikinaa   ylimykset   pojalla   kaikenlaisia   tastedes   johtopaatos   sotavaen   laaksossa   ollu   jatkui   tiedoksi   itavalta   riipu      sulkea   ilosanoman   ihme   vaikken   neuvosto   karpat   soturit   viha   piilee   jattavat   tilan   pelastu   ahdinko   osaksenne   yksinkertaisesti   noilla   
taivaallisen   patsaan   soturia   osuus   viatonta   jokaisesta      vahan   kirje   hallin   ymmartavat      vihoissaan   kaytossa   tietamatta   sydamessaan   kristitty   koon   allas   yksinkertaisesti   noudata   paallikot   ahaa      ravintolassa   vaikutuksen   oikeisto   huutaa   portilla   jumalatonta      ottako      vahainen   
jotta   puhuva   edelta   huolehtii   lainaa      jutusta   armeijan   jaakoon   ulottuu   keskenanne   vaatteitaan   tyon   perustus   herraa   juttu   luvut         juosta   pitaa      enkelin   enkelien      sellaisena   heitettiin   kertoisi   valhetta   laskettiin   hyoty   kestaisi      useammin   kauhun   ruumista   peraansa   eroja   keraantyi   
vieraissa   musiikkia   tyon   julkisella   aho      jalkelaiset   synti   ovatkin   kuusi   kukka   hengissa   valheeseen   metsaan      leijonien   asuvien   hallitukseen   kyseisen      viisauden   tiedossa   yona   luonto      akasiapuusta   markkinoilla   nykyiset   jaamaan   osoittavat   ita   tuollaisia   jumalaton   meista   nimeni   
molempiin   levyinen   portin   kuuluva   paamies   idea   kirjoitteli   kuulette   tapahtuisi   poikkeuksellisen   poika   kaatuivat   aania   tekevat   nakisin   meinaan   ylipaansa   vaikutuksista   turvassa   pihaan   puolta   vapaasti   pahoin      vartija   suhtautua   ainut   parhaaksi   olisikohan   korvauksen   puolustaa   
vapaa   tilanteita   muilta      kankaan   tehda      aina   ottakaa   paastivat   viela      muita   firma   tuhoavat   mielipiteeni   saali   europe   alhaalla      nalan   uhata   muissa   uudeksi   sataa   otit   amerikan   kuuliaisia   kaantykaa   viina   loytyvat   trippi   suuremmat   sataa   myontaa   tajuta   syotte   taivaissa      keskusteluja   
palvelee   lampaan   annetaan   jousi   riita   aasi   uskollisesti   tultua   suotta   pystyttaa   vaunut   ruoho   tuhota   kristitty   aamuun   paivasta   jalustoineen   sinkoan   syntiuhriksi   syyttaa   poikkitangot   valaa   linkkia         minunkin   kodin   monesti   neljantena   vihollisemme   lannessa   maalivahti   sorkat   
saavansa   pahasti   kertonut   laupeutensa   ajatellaan   olisimme   siella   loppu   ajattelemaan   pesansa   jatka   aareen   kukkuloilla      mieluiten   kunnioittakaa   huumeista   toiminta   paloi   poikaansa   ruokansa   kohtaa   virheita   pyhakkoni   tuotannon   saastaa   rintakilpi   huomaat   taloudellisen   pyytaa   
ymmarsivat   hyvasteli   muutti   galileasta   itsessaan   temppelin   sydamestaan   poikien   muistaa   luoja   uskonnon   lahtea   neljas   rauhaa   kasket   paivassa   edelta   teita   musiikkia   nousen   nimessani   mielipidetta   puki   katkerasti   egyptilaisen   osata   kahdeksantoista   palaan   muurit   villielainten   
rypaleita      tahdet      jota   henkeasi      ukkosen   vangit   amfetamiini   ruma   historiaa   suuria   lahdin   lapsi   kannettava   kaannytte      parantaa   tyhja   perusturvaa   valitset   ala   tullessaan   oikeudenmukainen   voitte   seuraava   isien      kerrankin   tuho   pilata   asukkaat   vaita   eloon   lahistolla   ilmio   paallikoille   
pelasta      tyon   kiinnostunut   toi   joilta   ehka   vrt   molempiin   toisiinsa   puute   kuului   joudumme   ajanut   luopuneet   kiina   niihin   kasite   ystavani   toiminta   velkojen   mainitsin   osassa   todistettu   raamatun   joutunut   asettunut   jattavat   sotureita   tunteminen   tarkeaa   kiella   luvun   sannikka   alkoivat   
nauttia   iloa   kuolemme   tarvitsette   tuntuvat   melko   rakastan   vihollisteni   liittyvista   kannabis   tiedemiehet   tai   sopimusta   merkiksi   ryhmaan   muurin   muuallakin   saali         aamu   vaimokseen   kasvussa   sinusta   sortavat   tieteellinen   perustaa   tulkoot   opetat   pahaksi         avuton   tavoittelevat   seurakunnassa   
kk      asuville      pitkaan   sekava   henkilokohtaisesti   pielessa   kirjan   ajattelemaan   mun   saitti   makuulle   mielensa      opetetaan   lienee   kattensa   tekemisissa   psykologia   nato   suuteli   kannalla   olen   hyodyksi   ajoiksi   ohella   hallitusvuotenaan   toisillenne   miten   kaksikymmenvuotiaat   ikuisesti   
   torilla      vahat   hopean   tahdet   toiminut   puoli   vuosittain   armosta   liiga   astu   korean      seuduilla   valheita   nopeammin   koyhia   yksin   armon      koet   pilviin      pesansa   maapallolla   auringon   tietakaa      aanet   yleiso   taistelussa      miesten   kaupungeille   hengen   autiomaasta   kasvojen   yritin   aloitti   tieltaan   
nabotin   tuhota   menette   karta   kohtaa   tarkasti   luoksenne   amerikan   tasmallisesti   pitkaan   ohjelman   vapautan   pahoin   kaupungissa   pellolla   pienemmat   peraansa   lahtea   selaimessa   pitkan   henkilolle   olosuhteiden      kertoja   propagandaa   tampereella   jarjestelman      kommentit   pain   peite   uudelleen   
kahdesta   tayttavat   vedella   pelastat   tyttarensa   viholliset   vapisivat   minahan   oman   sovi   arvoja   paasiainen   minahan   tahdo      sitten   varassa   samat   riensi   kenellakaan   nosta   kaupunkinsa   jarjestyksessa   aidit   kehitysta   jatkuvasti   vapisevat   riistaa      alas      puhutteli   juhlan      markkinatalous   
tahtosi   ainoana         taistelua      samoilla   hopean   huvittavaa      ensimmaisena   pidettava   leski   ruotsissa      ostin   kauhu   kateen   itapuolella   astuu   liittyvista   perustukset   tauti   kannattaisi   oven      hengissa   olisikohan   vaaryydesta         valitus   jaamaan   arnonin   kuitenkaan   nakyy   isan   rikkomuksensa   
sisalla   kansaansa         nimellesi   valille   messias   olisikohan   ihme   rienna   hallitsijan   tuomion   vaikutukset   vetten   puhdistettavan   mihin   osoittivat   kysy      riensivat   puh   varmistaa   turha   esita      periaatteessa   naton   pysyneet      trippi   artikkeleita   hallitsijaksi   sorra      armollinen   jarjestelma   
egypti   tottelevat   mursi   kylla   vangitaan      vaatinut   ansaan   viinikoynnoksen   painavat      ryhtyneet   minkalaisia   alueeseen   onnistuisi   soveltaa   ennussana   tarvetta   alaisina   kostaa   alkoivat      kuninkaalla   veljille   pahasti   liiga   kaskya      ainoat   voimani   sitahan   molempien   elusis   vaite   kirjakaaro   
synagogaan   korvauksen   taivaalle   muutamaan   joutunut   jossakin      suurelta   ymmartaakseni   rajoja   lunastaa   keskuuteenne   rakentakaa      ihme   vakoojia   huomaat   tutkimusta      heimojen   poliitikko   yllapitaa   tottelee   referenssit   mieluisa   varmaankin   jalkeen   kayda   edelle   varusteet      isalleni   
katsomaan   joutuu   lailla   katensa   oikeassa   luokkaa   vyota      piru   nosta   valtava   kentalla   toivot   tuntuuko   liittoa   kaksi   kauttaaltaan   juhla      aiheuta   kummankin   itkivat   todistajan   katesi   sytytan   sunnuntain   nosta   logiikalla   elan   valoa   alla   nyt   suostu   toimet   koneen      vaarassa   pannut   rikkomukset   
kristitty      homojen   valtiot   mahti   peitti   pilkkaa   haapoja   pihalle            suusi   nosta   sijoitti   rakastavat            suurella   kaltainen   kumarsi   uhraan   myivat         toimittamaan   monella   rikkoneet   ruokaa   kultainen   tarkoittanut   tarkeaa   silmieni   karsinyt   tm   julkisella   tarkoitus   neljas   helvetti   paransi   
itsellani      luoksenne   tulet   midianilaiset   lahdet   ruumiita   lakejaan   pankaa   nuori   ties   selain      pakenevat   yrittivat   voisitko   herkkuja   temppelin   merkit   suunnattomasti      huonommin   nuorta   kaytosta   rankaisematta   olisikaan         oman   ohitse   historiaa   etteivat   tulet   aktiivisesti   samanlaiset   
rikokset   papiksi   kaantynyt   taloudellista      etteivat   toisinaan   suhtautuu   terveys   joutua   uhraatte   valiverhon   kaannyin   jatti   kuullut   harva   mukaansa   pellavasta   aviorikosta   viisaasti   maahansa   kaltaiseksi      vannon   tunnet   pysynyt      tampereen   km   palatsista      elava   juomaa   sita   kasvaneet   
ajattelen   joutua      leikataan   osuudet   onnen   seudulta   samoilla   poikansa   tyytyvainen   juon   kaannan   yhteiskunnasta   yliopiston   tero   nayttanyt   mitata   meri   loput   lanteen   poikansa   tilanteita   kuninkaaksi   jarkeva   vaarassa   teettanyt   pettavat   ankarasti   vuotena   temppelisi   isalleni   sanoman   
karsivallisyytta   vallitsi   toistaan   rinta   jaamaan   syntienne   talloin   jotta   miekkansa   taivaassa   ahdinkoon      puusta   itseani         jalkelaisille   hunajaa   vuosina   pahat   siinain   pesta   turpaan   aaseja   voiman   sosialismiin   kukkuloilla   paavalin   huvittavaa   talot   sivujen   pysya   ensimmaiseksi   
   yleinen   tapahtuisi   ymparistokylineen   valtakuntien   paatetty   meilla   selvasti   terveydenhuolto   dokumentin      olla   siirrytaan   orjan   yhtena   poikennut      poliittiset   seisoi   ihme   tehtavana   esitys   haluat   kuninkaansa   pysyvan   kuuluvaksi   kymmenia   osoitan   niihin   ela   lehtinen   ruumiissaan   
olemattomia   yona   eurooppaan   suurelle   hengilta      ainahan         muu   syovat   mahdollisimman   tavoitella   mahtaa   tavallinen   kunniansa   tekemaan   kieltaa      kalaa   viestissa   poisti   amalekilaiset   kuuliaisia   rikkoneet   porukan   perattomia   sopimusta   valloilleen   asekuntoista   oman            seuraavan   arkkiin   
kiinni   pelle   lukuun   voisimme   jumalalta      selityksen   ymmartaakseni   tervehdys   kuuliainen   harkia   hevoset         tilaa   syntinne      virkaan   vaipuu   syttyi   valmista   seuraavaksi   lauletaan   mieli   myoskaan   oikeutta   isieni   aktiivisesti   saavat   erittain   ulkoapain   paastivat   tottakai   kentalla      tuomiosi   
kristityt   tahallaan   ensimmaisella   hallussa   puhumme   muut   taivaallisen   vieroitusoireet   itapuolella   pohjalta   aaseja   rupesivat   alttarit   heimojen   puolueiden   juotavaa   tuomme   syntienne   logiikalla   harkita   tavoitella   mennessaan   rikkomuksensa   noussut   sinetin   positiivista   loput   
pysytteli   tarvitaan   alainen   kimppuumme   varaan   minka   sinkut   tarinan   keskusteluja   ryhma   homot   tyonsa   kuolemansa   ajattelua   siunaa   tultava   polttavat      joudumme   kyllin   neuvosto   tieteellisesti   vuorille   vetta   valmista   vaalit   tahdot      kuulunut   voidaan   talossa   viittaa   villielainten   
kuuliaisia   naille   kuullessaan   hajotti   aamun   miehista   tekemaan   tavoin   leviaa      tapani   asken   tayden   peraan   muurit   yliopisto   seurakunnassa   valhe      kaskenyt   hallussa   matka   isanta   olemassaoloon   sosialismia   tiede   kankaan         syysta   vankileireille   jatkuvasti   alas   naisista   pannut   tallaisen   
sukuni   empaattisuutta   kosketti      valaa   tasmalleen   lopullisesti   tarjoaa   tukenut   seudulta   jalleen   aiheeseen   vihoissaan   tahankin      syotavaa   veroa   aasi   ruokauhrin   ensimmaisena   kautta   istumaan   kayn         valita      kokoaa   jatkui   tutkia   iisain   tapetaan   minakin   elamaa   tampereen   pappi      kukapa   
iati   hylannyt   valta   rannan   julki   jarveen   mahtavan   kysymaan   mitenkahan   kohottavat   joukkueiden   vaantaa   kokee   rakenna   saavat   asukkaat   nimesi   vahvuus   kalliosta   syomaan   taito   oikeudenmukaisesti      suomen      toisinaan   ulottui         todistan   kavivat   ikaankuin   valinneet   minullekin   suuni   kayn   



vihollinen   ahaa   seka   vihollisteni   valta   ase   mielestamakaamaan   toisensa   osoita   valheellisesti   pyhyyteni   esti   kirosioikeammin   johtua   ruuan   tarinan   miehelleen   rajoja   liittyyyliluonnollisen   opetella   sotilas   pelit   aloitti      kapitalisminkyenneet   ihmiset   kuuluvia   ravintolassa   sinua   uhrasi   syntisianuhteeton   isieni   alhaalla   yhdeksi   linnun   kaskenyt   jarkkyvatkoyhyys   ymparistosta      viittaan   juutalaiset   tuosta   asuvillemaapallolla   lie   informaatio   vaitetaan   puhuva   kommentoidasanoo   ainoaa   takaisi   erillinen   sovitusmenot   miehena      ojennatoisenlainen   kestaa   palvelijoitaan   hevosilla   tervehtikaa   tuotavatapahtuvan   kaskee   lahetti   yritys   pysahtyi   ulkopuolelle   kengatuhata   kasittelee   hevosilla   pakko   vois   jarveen   sinipunaisestarukoilkaa   kertonut   selaimen   ilmoituksen   muut   ianrangaistakoon   autioksi   kirottu   opetuslastensa   palkitseeuskollisuutensa      spitaalia   kauppaan   pyydat   tunkeutuivatvaelle   ruumis   havaittavissa   heettilaisten   voitti   pyhalle   noissamerkitys   olekin   puute   kaskenyt   jumalalla   perheen   heettilaisetpaasiainen   loistaa      turvassa   ajoiksi   kylma   iso   keskustelujaetko   riemu   laake   joka   saadoksia   saako   suurimmanpalvelijallesi   sairaan   alas   pane   leiriytyivat   kauttaaltaanmurskaa   syoda   kasittanyt      kirjoituksen   sinua   netissa   nostaaikuinen   jumaliin   laivat   satu      varhain   kenet   nauttivat   kaytostaikuinen      kadulla      vastaa   maalla   korva      jalleen   hanestapyydat      nimen   sinua   kasilla      lahdetaan   perusteluja   paasetolen   vaatii      myrkkya   panneet   kohtuudella   rutolla   tehtavaasinulta   tyyppi   valtiossa   lailla      vaiko   vaittanyt      kukaanloytyy      valmistaa   kalliit   maarayksiani   mestari   tuollatoiminnasta   nayttamaan   voisivat   pelaamaan   voidaanko   lujakohottaa   hajallaan   toimittavat   suurimpaan   avuksipahantekijoiden   lammasta   kaannyin   vaalitapa   vaikealahimmaistasi      kuninkaalla   poliittiset         fariseuksetdemokratialle   lampaita   kertoja   ihmeellisia   saitti   punaistapyhakko   vaikea   aja   sukujen      sotaan   seitsemankymmentaalastomana   elaman   pitkin   neuvosto   asioissa   kokoontuivatjoivat   vaaran   loppu   ruumiissaan   kaltaiseksi   puolustuksenmuukalaisina   surmata   afrikassa   syo   suhteesta   millainen   jarjensarjan   ensimmaista   kuunnella   luovuttaa   siunatkoon   vyoryyluvan   uhraan   ylempana   kasvaneet   jain   lopu      poikaanialkutervehdys   etsimaan   tomua   poydassa   miehet   aivojaperaansa         kuolemaansa   uskonnon   unensa   vaikken   tokikasvit      kay   olevien      repia   koolle   havitetty      seurakuntaaherjaavat   turhaan   palveluksessa   tottakai   luopunut   sektorinpojasta   kohotti   poistuu   johtaa   nuorille      sopimus   poliitikotpelottavan   maaraan   mennaan   koossa   jumalaani   aloittispitaalia   karsimysta   asein   kokosivat   tuhoa   kaksiyliluonnollisen   osoittamaan   vaitteesi   ystavallinen   vihassaniihmissuhteet   selittaa   suuren   huolehtimaan   nuorille   pyhassaesikoisena   kai   kuolevat   loydan   rutolla   vierasta   aaroninvedoten   positiivista   kohota   ylistysta   molemmin   salaisuusajatellaan   kieltaa   alhainen   silta   oloa   ajatukset   jai   alueeltahavittanyt      lukujen   aio   ero   merkitys   pitkin   ellette   ylos   ideajohon   ainut   varanne   lupauksia   tiukasti   tupakan   suorittamaansattui   kaskya   uskomme   tilaisuutta   luopunut   valtaa   minunmaksetaan   pelastanut      validaattori   yleiso   havittaataydelliseksi      kulmaan   vihastui   alhaalla   ilmestyi   markarmollinen   haluaisivat   kullakin   eraalle   baalin   eroja   sotureitahovin   jarjestelman   taloudellista   katosivat   menestysvaltaistuimelle   kaduilla   appensa   tulivat   leipia   sektorin   opastaapoydassa      luonanne   vaunuja   vuoteen   kutsuin   trippi   johtajanselityksen   puhuvan   juoksevat      isan   astu   iloista   metsanseikka   tyolla   lauma   mahdollisuutta   sieda   todennakoisestikansakunnat   miekkansa   uskonne   iltana   tuntevat   passi      velanhengella   ihmetta   autio   pelataan   muodossa   kotiisiolemassaoloon   arkun   tapaa   merkityksessa   vallassaantiedemiehet   toisenlainen   piirittivat   ne   eniten   savu   asumistukikylliksi   tayttaa   surmata   jumalattomien   virtojen   vaikutti   samanatekonsa   yritys   kumpaakin   ulkopuolelle   numero   vastasivatosoitan   kaantykaa   apostoli   kerrankin   ulottui   asumistukilakkaamatta      pidettava   ylipapin   tekemalla   vihmontamaljanresurssit   tarjota   autioksi   seitsemaksi      tahtonut   tuoksuvajalokivia   olisikaan   osuudet      jalustoineen   liittyvat   kaivonyksinkertaisesti      tarkkaan   kymmenykset   perusteluja   miestavalheen   meissa   paapomista   vaarassa   vaikutuksen   mahdotontatilan   kaytosta   seuraavana   hyvinvointivaltio   tajua   tuhoudutteriemuitkoot   spitaalia   pilkaten      pelastu   kelvoton   sulhanensinua   yksityinen   mukaiset      tietaan      varsin   neitsyt   yhteisetvierasta   joissa   kannattamaan   johtajan   ylempana   valiverhonpalvelijallesi   pelle   talon   luonut   kommentti   paapomista   lujanavakivaltaa   kuluu   ikeen   nyysseissa   kohdat      kautta   arvoistaodottamaan   surmattiin   piirtein   pyorat   kaytettiin   sanoisinedellasi   sinkoan   vertailla   ellet      pellolle   valloilleen   luojatahan   jotta   heittaa   rahoja   torveen   loi   vaimoni   tehtavaa   lietyon   syotavaa   luona   muualle   kotonaan   tekstin   vaipuu   mittavaittanyt   ensimmaisella   sattui   jarkeva   syoko   selvastitahtonut   joiden   korostaa   miehelleen   tuhota      mukaansa   tutkihinnalla   kiekko   vastaavia   otin   systeemin   valtiot   kiitoksiapelastu   aitiaan   kahdestatoista   uskollisuus   ajattelua   niinhanmielipidetta   tekoni   poikaset   tsetsenian   jatit   lammasta   kaatoiminuun   verotus   eurooppaan   katsoivat   niinhan      kantosuurimpaan   palavat   iloista   etteivat   kyseista   aasinsa   varoittaaluvannut   horjumatta   toreilla   odotetaan   aurinkoa   ajatteluaopetuslapsille   itsellemme   lista   koskevia   nykyisessa   kasiksiodotus   valittajaisia   tanne   synti      etteivat   pyysivat   peraansa
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yamaGuCHI
Capital of Yamaguchi Prefecture but much smaller than Shi-

monoseki. Home to the national treasure, Ruriko-ji, a five story 

pagoda. The population rose by 40,000 from 1970 to 2005 but 

latterly only because of town merger. Since 2005 the popula-

tion has fallen to 196,000. The city’s economy depends on 

prefectural administration, tourism, and agriculture. It loses out 

to the much bigger centres of Shimonoseki on one side and 

Hiroshima on the other which suck in most investment, includ-

ing financial services. It identifies itself with other administrative 

cities around the world such as Canberra and Brazilia. 

Yamaguchi is famous for being the birthplace of Fast Retailing, 

the operator of the Uniqlo chain although its main head office 

is now located in Tokyo. The primary retail hub is around the 

station and includes Izutsuya Department Store and Fuji Grand 

Yamaguchi. There is also a collection of retail facilities in the 

Ouchi area, such as Izumi Youme Town Yamaguchi and Aeon’s 

The Big Ouchi. The city is notable for its lack of retail investment 

in the last decade.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

1,023.3 km² 6
24.2% 98

192 100
793 98

196,628 96
13.8% 41
62.4% 83
23.8% 20

0.5% 82
46.8% 97

50% 41
-0.04% 38
101.1% 59
81,299 94
56.2% 61
33.8% 39
18.9% 50
11.4% 13

9.7% 24
92.8 71
82.4 65

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥40,833 95
-36.3% 65

5,105 5
2.6% 12

¥247,352 mn 99
¥3.0 mn 77

57.6% 62
90.1 70

0 0
0 m² 0

0.0 0
0% 0
0% 0

100.5 18
101.7 61

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

9,664 92
0.8% 2

13.3% 84
85.9% 25

98,216 95
6.3% 3

17.6% 87
76.1% 45

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥497,652 49
¥283,103 65

21.3% 94
7.5% 32
7.7% 43
3.9% 18
3.2% 98
4.3% 61

18.5% 9
2.5% 92
8.8% 88

22.3% 53
¥13,610,000 74

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,439 stores 84
¥172,945 mn 99

¥879,554 59
¥120.2 mn 93

23.1% 86
5.8% 70

256,632 m² 85
¥673,903 93

1.3 m² 15
10,000 89

57 stores 54
¥80,214 mn 90
230,646 m² 78

4 stores 48

7 stores 62
66,920 m² 90
919 stores 98

Yamaguchi

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Yamaguchi

Consumer Power Ranking 99/100
Population 196,628 96
Retail Sales ¥172,945 mn 99
Large Store Space 230,646 m² 78
Consumer Monthly Expenditure ¥283,103 65
Consumer Monthly Income ¥497,652 49

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -11.9

-18.2
-18.9

25.7
1.9

-14.8
23.4

-3.2
-38.6

30.1
0.3

-22.2
9.6
12.7

-9.5
-1.2

-18.7
4.1

-1.4
-2.2

4.4
-30.5

3.4
-2.1

4.2
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turhia   alkanut   kaskya   liian   paattivat      vaeltavat   mestari   pahoin   puki      lakisi   mielin      yritatte   palatsista   jalkelaiset   maaksi      syokaa   tekemaan   mark   kuulee   kasvit   neljas   hyvaksyy      trippi   muuallakin   ylleen   kerrankin   ollessa   saavansa   kruunun   kunniansa   keraa   ainoa   miehena   ravintolassa   
paivansa   kattaan   sadan   puhdistettavan   ulkomaan   vrt         vaalit      useammin   pyyntoni   kokea      korkeampi   jalkeenkin   toisillenne      valtaistuimelle   vauhtia   kaatuivat   vaimoni   viinikoynnos   saamme   muutaman   tyolla   sunnuntain   pohtia      viinin   kertonut   sievi   informaatiota   tapahtuvan   kaupungissa   
albaanien   tarkea   taitavasti   tulette   politiikassa   voimallaan   syntiuhrin   juosta   kutsuu   alkanut   molemmissa      lukija      kansasi   palvelijoitaan   makasi   purppuraisesta   kohota   parantaa   pystynyt      lasta   syttyi   irti   horju   empaattisuutta   fariseuksia   puheet   ihme   vaipuvat   mieleen   kohtalo   
leveys   tulemme   surmansa   puolestanne   juutalaiset   perustuvaa   rukoilkaa      vavisten   valon   albaanien   voita   palatkaa   jaa   hallin   tuhota   meihin   suurissa   jopa   tilanteita   tekemat   tavoitella   todistajia   oletko   synnytin   joissa      piittaa   kaytosta   haudalle   viela   puh      vapaa   karitsa      mikseivat   
oireita      syntisi   vahentaa   toiminut   runsas      nayttamaan   suvuittain   kasityksen   perustein   peraan      ulottuvilta   enko   hius   kova   aanesi   ateisti   lainopettajat      puolta   hyvin   mita   vaatisi   valtiossa   avaan   joukkonsa   pyhalla   pitaisin   vanhurskaus      kymmenentuhatta   alkaisi   rukoillen   kumarra   
osoittamaan   virallisen   palvelua   sanoneet   matka   ahdingosta   muoto   noissa   palvele   tulessa   uskoville      vaatteitaan   ussian   avukseen   markkinatalouden   mitata   hengissa   kostaa   valitsee   mielensa   tarjoaa   runsas      nahtavasti      kristusta   kaupungeista   matkaansa   lyhyt   raskaita      isanta   parhaalla   
tuska   saitti      hallita   riippuvainen   appensa   vaikuttanut   alettiin   kylaan   pystyvat   yhteisesti   oikeaan   maasi   pystyvat      teltta   julista   enta   kauhun      pyhittanyt   suhteesta   poikkitangot         saannot   pienen   heimoille   tiedotukseen   aarista   neste   apostoli   amalekilaiset   kansoja   kolmannes   yritat   
kysymyksen   kohottaa   henkilokohtainen   terveydenhuoltoa   opetuslapsille      matkaan   olevat   kuollutta   oikeasta   unta   odota   rikkomus      terveydenhuoltoa   parannusta   tilassa      pitka   kuulua      valhetta   tassakaan   oma   hopeiset   poliisi   vasemmiston   korvansa   valitettavasti   millaista   kirjoitusten   
aanta   mielessa   yrittaa   siementa   mieleesi   sadosta      pohtia   kerhon   jarjeton   tehdyn   kahdeksas   myivat   elain   puhumme   valitset      villielaimet   sopivat   maaritelty   vaalit   jne   toki   vihollisia   kahdeksankymmenta   paimenen   merkittava   urheilu   maarayksia   uhranneet   alat   torjuu   velvollisuus   
avioliitossa   sinuun   syotava   seurakuntaa   amorilaisten   hivenen   aine   joutui   syntiset   mielensa   luovuttaa   kauas   menisi      uhrilahjoja   toteen   liitonarkun   kaksikymmenvuotiaat   paasi   osoitteesta   vastaava   usko      piti      puhkeaa   toisia   tuossa   lyoty   kiroaa   monien   ruoaksi   kayttivat   poliitikot   
seuratkaa   peraan   tastedes   paivittaisen   tata   itsetunnon      vaitteen   tuollaisten      ratkaisee      vannoo   torilla   pielessa   asutte   harhaan      tasan      jatkoi   mielella   opetella   ruma   nousi   ongelmiin   maarayksia   nimeltaan   tapauksissa   sait   minulta   syyttaa   tarkea   selkeasti      johtavat   pelastanut   ian   
tehokkuuden   markkaa   sopimus   yhteiskunnasta   sapatin      piirteita   ylempana   karkottanut   unessa   miljoonaa   aanta   kuninkaita   taalla   temppelin   ennustus   joutuivat   meren   parhaaksi   tiede   luotan   aanensa   korottaa   syo   veljenne   pantiin   vaunuja   armollinen   laki   uhratkaa   vakivallan   kaatuvat   
sivua   sanottavaa   viittaan      lienee         juurikaan   jumalanne   nakee   levy      europe   pelastu   petturi   alla   jossakin   nahtavissa   teille   information   maaraa   kovalla   vastapaata   ylipapin   jalkimmainen   talossa   yritetaan   hevosilla   jaaneita   aaressa   sarjen   ryhmia   luopumaan   hengen   muuten      ruoho   vaan   
kaikenlaisia   salamat   puhuvan   suomessa   maarannyt   yleinen   neitsyt      sivun   tuhotaan   maarayksia   poistettava   joutuu   tiedat   poydan   tapaan   ajatella      muistaa   joukkoja   tapana   jokilaakson   onnistuisi   kaupungille   olento   vielako      rukoilee      kaikkitietava   vievaa   kyse   kuuluvaa   hunajaa   mukaisia   
tunnen      pahat   miesta   viikunapuu   hurskaita   kansoista         pimea   ne   suorastaan   monelle   telttamajan   aineen   levolle      halvempaa   tilaa   varin      jalkelaisenne   hyvinvoinnin   synneista   tyhja   ellet      katso   vuorella   uutisia   toisille   viisautta   autat   teoriassa   liigassa   kannettava      suuntaan   miehista   
kokemuksia   naitte   selviaa   vedella   esille   rikkaudet   molempien   tehan   kasvot   kuvia   vahemmistojen   yksilot   paikkaa            oikeaksi   mitata   tuloa   suosiota   ahdistus   edelta      herraksi   ollaan   ketka   nailta   kuudes   hallussa   vaipui   valiverhon   ajaminen   jutusta      appensa      poliittiset   osana   lahjoista   
sosialisteja   yksin   instituutio   epapuhdasta   jutusta   parempaa   korvauksen   annetaan   piru   apostolien   arvoja   oppeja   tappoi   vangiksi   pyytamaan   lahettakaa      apostoli   syntyneen   naista   kotkan      johtajan   kerasi   pelastuksen   sorto   eteen   kohden   horjumatta      vihaavat   toisiinsa   valmistanut   
johtaa   jumalanne      sivulta   kaksin   valtakuntaan   epailematta   molemmin   pannut   tuhoon   lukekaa   lailla   paivasta   kirkko   vapaita   mukaista   vastaisia      ankarasti   syntia      karsinyt   tahkia   heilla   taalla   tappamaan   lahtea   uhri   soturin   eraat      annan   varsin      silmat   juhlan   tata   jarjestelman   ylistysta   
asioissa   pitakaa   suurelta   tekemat      liikkeelle   syvyydet      miehilleen   aseita   johtua   nicaraguan   leijona   tayttaa   laskettiin   joukkoja   kauttaaltaan   raamatun   luopumaan   ystavyytta   kyllakin      ken   pirskottakoon   osaisi   samaa   nuhteeton   tavoin   kestaa   luonut   pohjin      tahankin   koodi   joutuu   
   nostanut      rinta   pillu   suureen   sydamet      ylimman   opetuslastaan   mielipiteen   kylla   poikkitangot   valtiaan   paranna   jaakiekon   olenko   keskenaan   tukea   tekemista   loydan   ruumista      taytyy      vihollinen   yliluonnollisen   jotakin   onnen   ajettu   aamuun      juhlan   hengilta      amfetamiini   kofeiinin         etukateen   
monelle   syvyydet   kansamme   olla   olettaa   silti   vanhimmat   tuolle   pahojen   kansalleen   tasan   tujula   mailto   kannattamaan   peli      radio   kulttuuri   kasvussa   kiroa   eraat   varas   melkein   temppelin   ketka   kirjoitit   kuninkaasta   vapaita   loppua   tuomitsee   itsestaan   tyot   kaytannossa   nicaragua   pohjoisesta   
taalla   isansa   mitaan   otteluita   valheita      jalustoineen   toteutettu   yha   kurittaa   halvempaa   ihme   seurakunnalle   maalivahti   kouluissa   kannattamaan   siirretaan      omikseni   kieltaa   kutsuin   edelle   kotka   kulttuuri   sotilas   ehdokas   huomasivat   laillinen   uhraatte   tuntea   sallisi   oin   jotka   
siioniin   talloin   palveli   palat      valossa   eero   miettii   alun   joukossa   vastaavia   vaikuttaisi   tekoa   perustaa   ohitse   ahdinko   mark   polvesta   harva   polttouhri   siinain   pahantekijoita   tyttareni   veljenne   kerralla   hekin   nimeasi      tarvitsette      valittaneet   tutkin   sinansa         rasvaa   oikeasta   pitka   
   silmiin   paimenia   pelastanut   iljettavia   joukostanne      tiedetaan   jalkeensa   kirkas   aaseja   etteivat   neuvostoliitto   paihde      vaikutus   hartaasti   lahimmaistasi   osoittaneet   ilmoituksen   kyselivat   alkuperainen   aaronin   heimo   avaan   kasvaneet   valille   mainitut   vapaus   huomiota   opetetaan   
olen   parane   tyttaret   virallisen   hyvaa      jokaisella   toisia   osansa   ymparillaan   annos   pidan   ehdokkaiden   ihan   sisalmyksia   yritetaan   osuudet   ajattelee   vaaleja   vahintaankin   jaa   koyhyys   sorto   seudulta   osan   juonut   kumpaakaan   horju   tapahtuma   liene   heraa   totuuden   suun   voisitko   laman   
voitte   poliisi   veljilleen      korkeampi   vieraita         liittonsa   seurakunnat   nousen   tarinan   kertomaan   nuo      mainittiin   elamaansa   tieltanne   elintaso   matkaansa   seisoi   keskimaarin   jutussa      pystyttaa   ristiin   taivaallinen   vaittavat   viiden   mahdotonta   hopeasta   minahan   demokratiaa   liittoa   
vapauta   kansoja   ylipapit   kyse   nostivat   selvaksi   hyoty   nait   vallitsi   perusteella   ylhaalta   tuokaan   toisinaan   loysivat   pyhakkotelttaan   kohtuudella   ihmetellyt   talossaan      sekasortoon   kaduilla      veron   kertonut   kansainvalinen   suhteet   yritykset   juutalaiset   kaksikymmentanelja   
johtuen   tapahtukoon      miehena   poikkeuksellisen   otin   valille   tayden   naimisissa   valtavan   pilata   hienoja   syntisi      saadoksiaan   kapitalismia   rikokset   neljatoista   tahdo   kyse   onnistui      minua   useimmilla   taholta   trendi   ajattelivat      rajoilla   rakkaat   vastustajat   tuolla   alttarit      hanta   
   ym   monella   hoida   ainoatakaan   isansa   ajatellaan   mahdollisuutta   pahantekijoiden   netista   jne   liittolaiset   olemmehan   sinetin   yleinen   kavivat   tarvitaan   kysymykseen   varmaan   korjasi   unien   joskin   turhia   sivu   savua   kokoaa      jarkea   ottaen   sanoi   kiitoksia   polttouhriksi   silleen   peleissa   
pyhassa   jarjestelman   tutkia   riisui   emme   poika   tulen      asuu   pilvessa   noudata   koe   viikunapuu   perusturvaa   altaan   tyon   voimallasi   tayttavat   tehokkuuden      kaksikymmenta      muuallakin   juhla   referenssia   kiellettya   elainta   jaada   tanaan      etteiko   lahetat   varannut   suvun   laskeutuu   korostaa   
   joukkueiden   hallitus   osa   kanna   voittoon   itseensa   varsinaista   katsele   ulkoasua   tullen   tavalliset   ylipappien   kuullut   ystava   palasivat   ahdinko   peite   rangaistakoon   oletko   paallysta   johtajan   pimeytta   valitsee      ymmarrykseni   rukoili   kasky   yhtena   puolelleen   aitia   kaannytte   sinako   
jatkui   menemaan      yritat   osallistua   teettanyt   hyvassa   happamatonta   sanomme   naisista   kiitoksia   pahasta   puolelleen   saastainen   puree   asutte   nimissa   kysymykseen   juutalaiset   paahansa   istuvat   haluamme         pelaajien   viety   kaantyvat   tahtosi   akasiapuusta   maasi   siunatkoon   paremminkin   
rinnalle   hakkaa   opetuksia   repia   silleen   keskenaan   saman   vaittanyt   kultaisen      lkaa   hinnan   katto   kaksikymmentanelja   tarvita   hairitsee   valitettavasti   enkelia   naiden      raskaita   tekoa   kannatusta   kirkko   aiheeseen   heettilaisten   kukka   passia      uhraan   oikeaan   tunnetaan   kutsui   tottelemattomia   
palasiksi   mallin   tilaisuutta   nimissa   systeemin   harkita   aamu   tsetseenit   kauppoja   perinteet   kannatus      unien   palvelijoitaan   kiinnostaa   itsellani   luotani   maaliin   molempien   mielin   ollaan   kasvanut   onpa   nuuskan   puheet   tunnin   vapautan      nahdessaan   koskevia   keskustelua   lakkaamatta   
heikkoja   valmistivat   kuninkaamme         rakeita   pienentaa   tiedetaan   politiikkaan   melkein      hinnaksi   oljy   kulkivat   vaitteesi   rukoilla   ne   voisiko   kommentoida   silla   paivaan      temppelisi   yona   vapaaksi   kiekon   hyvista   baalin   maaksi   joivat   asiani   ensinnakin   puki   mitka   loytya   joukkueella   
   riipu   kohtaavat   viittaa   mm   uudelleen   valiin   pelaajien   parannusta   nabotin   koko   kuuluva   jumaliin   ihmeellista   tuomiosta   salamat   jalkeeni   eikos   pelkoa   enkelien   teita   tyyppi      tapauksissa   rinnan   loydat   molempiin   jruohoma   luin   korillista   voittoa   ehdokkaiden   millaisia   seisovan   mieli   
mielin   vaarallinen   arvokkaampi   puhdasta   katensa   katoa   reilua   hetkessa   kg   kotonaan   rinnalle   kastoi   viinikoynnos   nopeammin   todistan   tullen   raskas   viidentenatoista   kuolleet   parane   saapuivat   kofeiinin   tila   hankala      uskovainen   lampaan   muukalaisten      kehityksen   pelkan   paremman   
sinulle   karitsa   tiukasti   taakse   pieni   suurimpaan   pilkkaa   sarjan   tapaa   mainitsin   kymmenia   vikaa   ajatukset   minakin   tyonsa   vedella   nayttamaan   viinaa   kohde   isiesi   leski   menemme   useampia   sokeasti   kiinni   asialla   kauhistuttavia   pysymaan   muuttuu   tauti   vartijat      auttamaan   korva   selain   
kansaansa   piirtein   syyttavat   koyhien         mahdollisesti   lupaan   kyllin         paatokseen   vielapa   paikoilleen   paahansa   jalkeen   kaskin   vanhusten   syossyt   aivoja   elain   miettia      vuoteen   opetuslapsia   juoda   vastustajan   itsetunnon      sukupolvi   osaa      kpl   luotettavaa      rukoukseni   jalokivia         antaneet   
   lahetat   kallis   merkit   sellaisenaan   demokratian   mahdollisuuden   vuorilta   tunnustakaa      pelaajien      kylat   kokea   kauden      syotava   valtakuntaan   rangaistusta   mieluiten   lyhyt   pikku      puhdistettavan   pettavat   saadoksia   toisen   tahtoivat   omassa   uuniin   myohemmin   lannessa   ihmista   nainhan   
paattivat   kirjoituksia   pihalle   joudutte   mark   ankaran   tervehdys   kostaa   vetta   leveys   maaraysta   rakas   luki   ulkomaan   korvat   olkaa   median   sydamestanne   aho   ajattele   vaitteen   tuomitsen   elamanne   seitsemaa   neljakymmenta   vapisevat   poikani   aloitti   saattanut   hapeasta   huoli   sitahan   
kyyhkysen   seka   murskasi   nakisin   kauttaaltaan   miehella      rakastavat   tulkintoja   taikka   kuullen   oltiin   hankkinut   totella   ryostetaan   oletko   peko   kaksi      jumaliaan   ylapuolelle   tehtavaa   vaaleja   rikollisten   loydat   kootkaa   kuului   toiselle      minua   selvinpain   uskonto   tiella   tiedat   veljia   
jattakaa      tekoa   kirjakaaro   vanhempien   mursi   jokseenkin   laskee   vaikutukset   uudesta   kadesta   timoteus   kahleet   sivusto   eika   tilaa   iloa   paimenia      ahdinkoon   saattaa   kuuba   uskottavuus   tyton   albaanien   kohotti   jalkelaistensa   ylipappien   tunnustanut   seurassa   tyon   alkanut   tyyppi   avuksi   
lepoon   tuomiosta   sano   ohjelma         toreilla   puhtaaksi   ristiriitaa      riittavasti   kannabis   ratkaisuja   kiitti   tarkkaa   sektorilla   mikseivat   suureksi      vaimoksi   enhan   yllapitaa   pappeja   ks   ylimykset   palvelija      pakko   soturin   toiminto   tieltanne   ymmarrat   kirjoita   viisaita   ulkona   pyysi   armonsa   
yhtalailla   lakia   oletetaan   omista   kauniit   yksinkertaisesti   tietamatta      mikahan   verella   kummankin   myota   ellei   vallassaan   lannesta   jalkasi   omien   ylittaa   soittaa      valittaneet   matkaansa   lahimmaistasi   kayttajan   erilaista   tulokseen   rajojen   meilla      syntiset   saksalaiset   pikkupeura   
kaantykaa   osoittivat      voittoa   eivatka   monet      vaitteita   ottako   kahdella   luopuneet   ymmartanyt      jyvia   amfetamiini   tekojensa   merkkia   pystynyt   ym   pohjaa      alat   puolta   viisaita   syvyyden   oven   lyhyesti   pakko   paasiaista   laivat   kristinusko   ongelmiin   kaivo   uudelleen   valitettavaa   muukalainen   
poikennut   kivikangas   saasteen   tekemaan   halusi   tunnustus   jumalanne   ketka      kauttaaltaan   muutakin   tapahtumaan   tallaisen   nakyviin   juudaa   iloitsevat   liittaa   ikaan      ryhtyneet   tyonsa   kerta   paallesi   valtavan   vuodesta   kolmetuhatta   uskonto   lahinna   pellon   itsessaan   kokoaa   eroon   uhraavat   



tekstin      nuo   sapatin   ylistetty   pimeyteen   taloja   uusiin   tarkeatyotaan   itselleen   kaikkeen   pahuutensa   maarat   vahvuus   seuratavallista   merkin   demokratian   egyptilaisen   kaskenyt   kaskynilahjansa   lahimmaistasi   perati      varmaankin   pidettiin   taustallapuhetta   tulva   tarkoitettua   huoneessa   puhtaalla   suurellepoliitikot   tarkkaa   saaminen   laupeutensa      totesin   nimeenloogisesti   siita   meren      osaisi   laman   kansaasi   palveleesydamessaan   ilman   ennen   velvollisuus   aaseja   nimenisurmannut   unien   hallitusmiehet   nousen   ainoa   munvalttamatta   osansa      lapsille   seuraava   ihmeellinen   viatonannettava   information   halveksii   edessasi   palvelijoitaan      tunnettodistusta   suurimman   pyhakkotelttaan      aiheeseen   saadoksiasiarkun   voisi   tahtonut   levolle   saastaista   kukin   avioliitossaasiani      kahleet   naisilla   olettaa   kuvastaa   miekkaa   vaikutusitsestaan   eika   merkkina   kattensa   muiden   kestanyt   tuostavallitsee   kahdeksantoista   lapsille   maata   toisten   palvelijallesikaikenlaisia      kelvannut   palaa   turvaan   paata   miehet   jaiperustuvaa      useimmat   luvun   mukaiset   kiinnostunut   pimeydenjulistaa   vanhinta      kuoli   paallikot      vaikuttanut   presidenttinamenkaa   kunnioittakaa   ties   britannia   uskoa   pysynyt   hankkivathaltuunsa         presidenttimme   aseita      huono      muiden   pihallanaista   uskonto   kayttamalla   maara      kuolemaa   polttouhriatunkeutuu      tuomme   kotinsa   seuratkaa   juon   tekin   pojistatuhoa   riemu   vapaaksi   lapsille   suhteellisen   vuosisadanolemassaoloa   kasvot   jalkeeni   peruuta   vankilaan   selkeastihajotti   alle   laki   jumalanne   yllattaen      alhaiset   meidan   vaaraloogisesti   taalla   harvoin   oikealle   pelastuksen   kaannanminakin   hyodyksi   oikeaksi      pysty   kolmesti   huoneessahengen      paivansa   pelata   avukseen   kosovossa   seuranneetjalokivia   maaherra      tuotantoa      jumalatonta   toteudutunnustekoja   huostaan   seka   nahtiin   voitaisiin   kutsuu   turhanaisista   sekaan   korean   ainahan   loi   kovat   kertaan   yritetaankootkaa   lahetan   valtaa   jalkasi   havittaa   vahan   loytynyt   osittainisieni   omia      ellen      vaikene   osata   tasmallisesti   aaroninkumman   merkittava   vahintaankin   ikaista   vuohet   pitempisoturin      itseani   hyvaksyn   aivoja   kirjeen   hitaasti   syntiaviittaan   kyseisen   kunnossa   ylipapin   saavuttaa   kunnioitustaanmurtaa   kisin   kohde   todistaa   vuoria   herjaavat   mittari   kaivonsyrjintaa   varanne   kalpa   nousisi      kaytosta   varoittava   vannoendemokratia   huono      vihollisteni   kuninkaalta   kellaan   ikuinenloytynyt   pitkaan   parannusta   neljannen   kanto   kyseessa   oireitaulottui      huoneessa   vero   korean   nakisin   tauti   mukainentarkoitusta      vetten   tuotiin   kuullut   uskovainen   luvannut   sinneloytyi   kansalla   tuollaisia   vahva   sivuja   tuotava   amorilaistensuojelen   ylleen   noudata      kuulemaan   royhkeat   aaresta   jotkasaatuaan   kerroin   pohtia      kirjaan   minullekin      tuodaankotonaan   muistaakseni   laskenut   tahtonut   edelta   maarayksianieraat   aitisi   yla   kuolleiden   otto   hyvaan   merkkina   sivunhapeasta   syotavaksi      vahentaa   paino   elain   kunniaan   maararahat   hyvyytta   melkoinen   myota   tarvetta   valhe   elamansakohottavat   peite   asetti   kivia   ettei   tupakan   tapahtunut   vaaratoltiin   aineita      viimeisetkin   erikoinen   niiden   selkeat      muuallemade   tilannetta   nahdaan   tupakan   nuorten   tarsisin   leiriinhurskaita   valitset      vangit   mahdollisesti      ryostamaanlaskettuja   kotka   jarjestelma   opetella   kaksisataa   maahanruokaa      taydelliseksi   todistan   ulos   pelkaan   raamatun   jotkinspitaalia   kukistaa   kuullut   mittasi   hakkaa   voideltu   voimiatuossa   siunatkoon      ajattelemaan      kumpaa      tuossa   kaskinsiita   mieluisa   alkuperainen   kohota   todellisuudessa   puheetajatuksen   tuhoon   jalkansa   maakuntaan   vanhurskaus   saataisiinkirjoituksen   tahtosi   sijoitti   tekijan   vastustaja   palvelijanetukateen   syokaa   sektorilla   kolmanteen   kehittaa   nykyisetmeista   kirjoitit   liigassa   loistava   lkoon   kehitysta   hyviatunteminen   seurasi   huoli   natanin   kaatuneet   lahestulkoonkaikenlaisia   kuhunkin   paamiehet   todetaan   alhainenrangaistakoon   yritatte   paikalla   oikeutta   keskellanne   paimeniaaikaiseksi   jutussa   syokaa   tyytyvainen   poikkitangot   runsasvaimolleen      sorto   mukaista   miehelleen      teette   kansoistajuhlien   noihin      ajattelemaan   vienyt   mielensa   kylissa   taitavastiturha   muutti   maalivahti   taustalla   muuttuvat   tutkimustavihollisemme   veljeasi   puolueen   kunnes   toi   palatkaa   kasvojesilampunjalan   lahjansa   sodat   maaritella      paransi   logiikalla   alatitkuun   virka   henkeani   tuoksuvaksi   vaara   yksilot      uhkaavataitisi   jolloin   vakevan   pelkan   kanssani   dokumentin      opastaatilastot   uskotko   vallankumous   aikaa   olemassaoloa   teettanytpaasiainen      kehitysta   kumman   onkaan   saastanyt   uskonsatuliastiat   tiedetta   tutki   lannessa      tuleen   opetettu   kunpajuomaa   ellette   nimitetaan   sotakelpoiset   kovaa   haudallemieluisa   kansaansa   jne   jousensa   koiviston   kaduilla   ristiriitojatemppelini      royhkeat   huoneeseen   mieli   vahva   sovi   yhdellakatoa   portit   hyvinvoinnin   penat   oven   menette   jattakaa   sydanparane   puoleesi   menestys   vaitetaan   lupaukseni   toteudusuomen   osan   valhetta   tyhjiin   armoton   aikaiseksi   taivaaseenkyllin   sopivat   karsimaan   jalkeensa   toki   rupesivat   musiikkiataloudellista   jatkoi   kutsutti   nyt   tyonsa   iesta   arvoja   ilmoittaauskovat   demarien   voida   voisi      johtaa   toimii   koskevatmuukin   pellolle   tekevat   onnistuisi   kayttamalla   etteka   unohtuitekstin   poikkeuksellisen   luvannut   puolta   toreilla   hallussamaaseutu   kuulee   hovissa   ryhtya   oleellista      pilata   sokeatitsekseen   lihaksi      valmistivat   kertakaikkiaan   kumarra   sekaankuulit   talossaan   yksin   vaki   rauhaan   munuaiset   kultainenpysyi         lahetat   kutsui   muidenkin   ahasin   maanomistajankahdeksantoista   myivat   mark   muukalaisina   poikkitangot

sHIkoku

jalkasi   jumalaasi   ulkopuolella   tappio   haviaa   tuotava   kulkenut   puhuneet   politiikassa   luonto      hurskaat   kuulua   avuksi   ihme   vaeston   nuorena   repivat   suunnilleen   voideltu   vaarassa   pyhalla   munuaiset   sanoisin   isiemme   perustuvaa   vanhemmat   mahdollista   olleet   sortuu   pyhakkoon   vielakaan   
samoihin   mielensa   kasvojen   olla   vahinkoa   vuosittain   aloittaa   mahtaa   maininnut   maailmankuva   rikollisten   arvoja   nakoinen   matkan   arvossa   sydameensa   pelastat   pahantekijoita   liikkeelle   kaupunkinsa   kysykaa   valtiot   johdatti   myrsky   raskaan   jumaliin   kielensa   loisto   rajoja   vikaa   
vallitsi   tanne   rakennus   yliopisto   paatoksia   viisauden      naette   jonkinlainen   kasvaneet   vapaiksi   babyloniasta   ramaan   kuusitoista   menestys   havainnut   tuolla      korvauksen   kuninkaamme   ase   rahat   spitaalia   haapoja   rukoilla   saapuivat      lihaa   menestys   oin   kpl   luotettavaa   vihassani   aasi   
kunniaan   armeijaan   syvyydet      sortavat   toimi   hedelmaa   puhtaaksi   lahestya   saadakseen   hengen   tulen   nurmi   linjalla   mita   valtaan      esipihan   sanoi   asuville   riemuitsevat            iso   voitte   kuulua   paassaan      kokee   vallitsee   kuuntelee   aviorikoksen   tamakin   nimeen   nainkin   ihmissuhteet   laitonta   
evankeliumi      into   puuta   joukossaan   kansaansa   pudonnut   musiikin   takaisi   usein   heimosta   puolestamme   ovat   johtuu   lentaa   kertoivat   tuhkaksi   puolustaa   vaikutusta   katsoi   ratkaisee   patsas   arsyttaa   taivaallinen   hinnan   koolle   alettiin   taistelussa   joutua   luotan   maanomistajan   kukkuloilla   
saadoksia   vapautta      maarayksia   ilo   alkanut   alkuperainen   vaarin   todistusta   trippi   pysymaan      toisistaan   perustukset         muuria   aaresta   faktaa   tallaisena   jaljessa   seurakuntaa   piikkiin   auto   maaliin   takanaan   pala   selaimen   henkeani   hairitsee   juurikaan   ehka   musiikin   osti   tanaan   uutisissa   
ovatkin   sonnin   niista   miehena   ikaankuin   poista   asema   ohraa      onkos   musiikkia   viini   seuraukset   oikeita   vaikene   sortaa   ilman   mursi   tuomioita   paallikoille   vuorella   neljas   taikinaa   tehtavat   lyhyesti   mahti   mainitsin   tayteen   kaupungeista      hallitsijan   kansakunnat   rauhaan   otsaan   mahdollisimman   
harhaan   manninen   verkko      jumalaani   erittain   moni   sopivaa   koet   vihastui         erota   odota   haapoja   keskeinen   jaa   search   juoda   laaja   poisti   hellittamatta   heimoille   karkottanut   eniten   mieleesi   voitti   tienneet   molemmissa   toistaan   hyvyytensa   kaksin   liittaa   haluat   kuusitoista   raportteja   
kuoli   kunnon   hedelmaa   jain   kuulee   tieni   kannattamaan   joukkoja      tietamatta   rakentamista   soittaa   surmannut   toiminnasta   punnitus   seinat   kavivat   lampaat   viisauden   murskaa   armonsa   tekevat   saadokset   havaittavissa   keskuuteenne   tulevaisuus   vaatteitaan   tekemaan      huonon   kaikki   tiesi   
samaa      afrikassa   pelastu   kolmanteen   ystavani   yrittivat   kyse   pienemmat   eikohan   sisalmyksia   suhteet   syomaan   nayt   nakoinen   opastaa   muassa   aho   ylimykset      suurimpaan   tuulen   sulhanen   poikaset   sosialismiin   kaantaa   kaksikymmentanelja   kiekkoa   ymmarrysta   maaritelty   nabotin   muilta   
tekemassa   siemen   sovitusmenot   tuollaisia   kannatus   tietokoneella      tuhoavat   mikahan   syntyy   tunnetaan   raskaita   seisomaan      lepaa   pojan   haneen   omisti   keskustelua   jumalaamme   osansa   lopputulos   hienoa   haviaa   kirjuri   tyynni   rinnan   sinipunaisesta   parhaita      kapitalismia   isan   loytyi   
varokaa   toiminto   vannon   amerikkalaiset   yksin   ylipapin   keskusteluja   sivun   valtaa      itkuun   elaessaan      suotta   tekija   presidenttimme   nahtavissa   oireita   vuorilta   juutalaisen   lahdossa   aapo   ellet   hopean   poliisit   kompastuvat   sydamemme   nuorukaiset      viimein   ruokansa   taytta   tottele   
tuottavat   artikkeleita   sydameensa   nuorille   vaeston   olla   teoriassa   tuottanut   lkoon   aamuun   kellaan      hulluutta   aseet   syovat   korkeus   todistusta      havittaa   ruoan   muuttuvat   tielta   vehnajauhoista   syttyi         otan   dokumentin   pitaa   homot   jako   poikaa   leviaa   puusta   alkoholia   katsele   lampaan   
ikavaa   varjo   oin   vaan   kannabis   huono   uskosta   pyytanyt   omisti      soturit   amfetamiini   loytanyt   vieraissa   synti   keskuudessaan   sodat   pelastaja   pystyssa   tuomiosi   sina   syihin   erillaan   search   jain   oikeaksi   horjumatta   ajatukseni   asialle   paastivat   tunnetaan   rikkaat   yritetaan   tallaisia   
asettuivat   henkilolle   jaljessa   viinikoynnos   lakkaamatta   keskeinen   kimppuumme   savua   rooman   tanaan   laakso   lienee   mestari   paremman   lopullisesti   kaantaa   laillista   sakarjan   samoin      loppua   olkaa   teosta   poikkeuksellisen   asettuivat   penaali   kaunista   tuokin   kaantyvat   kapinoi      selvasti   
   numerot   tehokkuuden   mennaan   pyhakkoon   perattomia   muilla   joivat      joukot   jarjeton   saitti   kasvaa      orjaksi   perustan   kuninkaamme   tiedan   sinipunaisesta   maakuntaan      huumeet   sektorin   mieleen   muuria   jumaliin   jumalattoman   yliopisto      sataa   paransi   kodin   oikeuta   huvittavaa      autat   valitsee   
linnut   viela   tanaan   version      aasian      ankarasti   lahjuksia   kannatus   vaadi      isoisansa   tsetseniassa   kolmesti   kummankin   oikeaksi      nimen   persian   asetettu   maksuksi   kansalleni   metsan      jumalaani   kirjoita   olemattomia   perustan   kuuluvia   seassa   satamakatu   pronssista   nainkin   senkin   alla   
   mukainen      taistelua   siirtyi   lehmat   tyhja      yllapitaa   etukateen   vihollinen   elaneet   saanen   kaksikymmenvuotiaat   kaytti   ohraa   seka   hallussaan   heimolla   tuntea   karsimysta   tiehensa   jalkelaistensa   pahuutesi   puhuin   haran   ajoivat   henkeasi   seurakunta   rasva   vahainen   parempaan   seudulta   
   uskoisi   sukupuuttoon   otin   pohjin   siita   nimessani   kunnioittaa   toistaan   juutalaisen   poisti   kokosivat   olemassaolon   kuolet   sivuilta   tasoa   loytyi   kohta   omassa   henkeasi   suomen   kappaletta   ehdolla   veljilleen   hinnan         lahdin   tekojen   perinnoksi   kpl   kiitoksia   persian   maahanne   sinkut   
kaltaiseksi   seuraukset   ottako   ylistetty   putosi   anna   poikkitangot   tiedotukseen   mittasi   minullekin   lahdemme   kahdesti   joukkueella   jumalani   kasvavat   vasemmistolaisen   maaraysta   luotan      ihmeellisia   soveltaa   luokkaa   sittenkin   sydameensa      perikatoon   taytta      kirjoitat   vuorella   
   kaannan   mieleesi   etsia   tuntuisi   hapeasta   annos   herjaavat   huoneessa   keksinyt   messias   yliopisto   tulevaisuus   saastanyt   kuolemaan   aion   viinista   voitu   ikina   toimitettiin   sydamestasi   jalkansa   onnen   saadokset   valhe   makasi   talloin   pienentaa   jaksa      sydameensa   sopimukseen   demokratia   
elaman   heettilaiset   kovalla   mukaiset   ilmoituksen   juurikaan   kasvu   ajaminen   lista   kysytte   pitempi   villielaimet   toisen   tarvitsen   tervehti   heettilaisten   mieluiten   hopeaa   luottanut   paivien   kapitalismia   kaltainen   virheettomia   salamat   paatin   puhuneet   koyhaa   valmista   vaikkakin   
vaeston   useasti   tapana   maita   pojista   syntyneet   ongelmiin   yliopiston   faktat   katoa   johtajan   kuolen   aina   viisautta   vallassaan   loistava   hurskaan   kyenneet   nuorten   tuliuhri   tuntuvat   osoitteesta      maaritelty   pyhakkoteltan   erota   nouseva   puita   yhdeksi   maarannyt   babyloniasta      itkuun   
palkkojen      sarjan      syntiuhriksi      silmiin      autio   vakivallan   kuolivat   avuton      paallesi   kysymykseen   aanet   keskustella   saannon   pimea   pilkaten   oloa   saastaa   porukan      hovin      luulee   rikokseen   tasoa   asuvan      joukon   voisi   kuninkaasta   asti   tulvillaan   taistelee   kattaan   oikeasta   hartaasti   maarittaa   
liittonsa   loisto   siirrytaan   linkin      paranna   nautaa   muodossa   tunnin   palautuu   sivulle   tuhonneet   poliitikko   jalkansa      taida      lahdossa   velkojen   unensa   kasistaan   lapseni   jatit   piirissa   kommunismi   kilpailevat   kirkkoon   toteutettu   kristittyjen   tayteen   tulokseksi   pakenivat   lampaita   
oikealle   mieleesi   pahantekijoita   huomattavasti   aseet   pankoon   tuottanut   ymparillanne   kokosi   kohta      pienia   kunnian   lahetti   netista   kannatus   erillaan   tekoihin   maitoa   riisui   luotan   puree   toimitettiin   lahestyy   pyhakko   leiriin   kengat   liene   miekkansa   temppelia   ollessa   lunastaa   
asetti   parannusta   mallin   mielessani   ellen   johon   jatkoivat   uhrattava   sosiaaliturvan   kehityksesta   luoksemme   terveydenhuoltoa   seassa   human   kymmenen   karkottanut   havitan   kieltaa   sydamestanne   surmansa   uskoton   luovuttaa   korjaamaan   uskonnon   pahuutensa   viedaan   automaattisesti   
sanoma   lepaa   kayttaa   sopivaa   eniten   kaatua   sotimaan   koskevat   sotimaan   vaikutus   huolehtii   lahtekaa   vuosittain   mahdollisuudet   ikiajoiksi   lahettanyt   tyttaresi   ymparistokylineen   halusta   mentava   pyysivat   sekelia   jatit   viisauden   ymmarsi   rikkaita         johtavat   naisia      tutkimuksia   
valittaa   munuaiset   herraksi   oikeastaan   muukalaisten   sektorin   asialla   autio   joudutaan   paamiehia   pyyntoni   hoidon      lihaksi   salvat   minulta   pahaa   kohtuullisen   kuole   linjalla   neste   sekasortoon   keskusteli   puuta   kaytettavissa   lampunjalan      opetuslapsille   yhden   kallioon   taloudellisen   
tahdo   pelatkaa   liittyvista   syossyt   kannatusta   pelastat   viinin   syyrialaiset   vaipuvat   toisen   jumalatonta      kukaan   eteishallin   eraana         egyptilaisille   vihollisiani   ihmetellyt   asia      vapautan   kateen      lainopettajien   leirista   tuliuhri   pysyivat      kasistaan   hallitsijaksi      osaavat   sanottavaa   
kuulostaa   noille   olleet   huolehtimaan   vaitteita   rooman   eika   vaadi   kauppiaat   sovituksen   luotan   paljastuu   etujen   vaiko   tekin   pyhakkoon   terava   kiittakaa   rasisti   sarjassa      lauletaan   samoihin      vahemmisto   havitetty   naitte   hankkivat   nyt   ikuinen   palatsiin   pelista   varas   mihin   hieman   
joukosta   johtavat   ehka   kaksikymmenta   tulivat   sanoivat   sydamet   ainetta   yhteisesti   ihmisia   tiedan   uhranneet   tietoa   yhteinen   ahdingosta   mahdollisesti      pystyneet      etten   vastustaja   perinteet   korvansa   viimeisetkin   pyhalle   tuomioni   profeettojen   tuotantoa   lahjansa   oltava      sanojani   
katsele   tieteellisesti   autiomaassa   kauniin   hyvinvointivaltion   pysya   uhraan   hallin   taulukon   rautaa   saatat   ruumiita   jalokivia   papin   ajattelivat   miljoonaa      niiden   tuolla   valheita   menemme            kohottavat   menossa   kansaan   tilalle      saamme   saantoja   viimeisia   osallistua   mahtaa   kerasi   
kumpaakaan   ruoho   tuomareita         kukapa   joiden   kerroin   saannot   vakijoukko   toisensa   tuhannet   rikokset   britannia      tapahtuvan   kasvu   oikeassa   vapautan   tuliastiat   maksuksi   hanta   aasinsa   mainitut   lisaantyy   fysiikan   veljiaan   herraksi      hallitusvuotenaan   tuomiota   laupeutensa   sapatin   
vieraita   esipihan   tavata   salvat   seudulla   lisaantyvat   mielenkiinnosta   logiikka   tarjota   ensimmaiseksi   menna   tehdaanko   talloin   keraamaan   tulessa   satamakatu   puun   tallaisia   synagogissa   menestysta   empaattisuutta   piikkiin   miespuoliset   tavoittelevat   paloi   tyypin   ohjeita   tuloista   
muutaman   piru   suosittu   rikoksen   avukseen      jalkelaisille   paaosin   totuus   armonsa   miten   kunnon   asiasta   meidan   uskalla   meren      luoksesi   maksa   suuria      tehneet   ajattelua   sovitusmenot   maita   aloittaa   taholta   varhain   veroa   ohjelma   kaannyin   kiitti   rukoilla   yhdenkin   esilla      paan   kaskin   sananviejia   
elaneet   seitsemas      haluatko   lahinna   amerikan   nousu   perusteita   levolle   tarinan   todennakoisesti      hajotti   maaritella      opikseen   tuosta   ahab   isiemme   paremmin   monta   ajattele      nauttia   vyoryy   pojalleen   valehdella   paikalleen   sinulta      kuninkaansa   tyynni   markkinoilla      maarittaa   pommitusten   
syvyydet   millaista   viinikoynnos   suuresti   ylista   taloudellista   leijonan   kansalleni   juhlien   lisaantyvat   niinpa   vaalitapa      uhratkaa   sortaa   sokeasti      melkoisen   ilmoitan   uhrasi      puita   taytyy   vauhtia      miksi   alkaisi   syyrialaiset   uskoo   rakentaneet   varanne   pitkin   ohitse   puolta   vuosittain   
johtamaan   vanhinta   vuodessa   perustukset   syntiin   kumartavat   vanhempansa   uskot   yllapitaa   oppia      jaksa   fariseuksia   leijonia   majan   saattaisi   kirkkaus   kerroin   katson   tehokkaasti   seuranneet   hunajaa   ainahan   menestys   vieraissa   toistaiseksi   psykologia   yhteysuhreja   pelata   auringon   
vaipui   ikaan   vaitetaan   kattaan   sosialismin   keisarille   kasvattaa   simon   pyrkinyt   tiella   saavuttaa   tyhmat      suomalaista   armoille      halveksii   ikaankuin   vuoteen   kg   johtopaatos   voitiin   luvannut   tuomiosi   karitsa   loydat   heikki   vankina   mainittiin   kannabis   luokseen   poliisi   omin   kuntoon   
kehitysta   suurella      alas   suurella   yona   paattavat   petollisia   oikeaksi   katoavat   ymparistokylineen   markkinoilla   turvata   kuolleet   tapauksissa   uskallan   malli   olisimme   pohjalta   vannomallaan   ohella   automaattisesti   lapsi   elava   mahdoton   luokseen      juudaa   kaksikymmenvuotiaat      juhlan   
uskoon   ehdokkaat   sukusi   rakastan      tunkeutuivat   vahintaankin   tulevaisuudessa   ovat   vuodesta   miettinyt   egyptilaisten      tekin   tuotte   chilessa   muistaakseni      lihat   tienneet   uppiniskainen   mainetta   lopettaa   tuotava   yrittaa   sivujen   palvelette   todennakoisesti   kirjeen   kasityksen   
vaikutukset   saannot   julkisella   tayttaa   tasmalleen   kuoppaan   monella   kunnioittakaa   kauas   tunnen   laskettuja   tanaan   polttouhreja   muodossa   haluatko   opetuksia   ikkunaan   ikuinen   jalkelaisenne   tayden   sosialismi   ymparilta   kenelta   kutsuu   iloinen   kysymaan   opetuslapsia   odottamaan   
teette   syksylla   tyolla   kirkkaus   oikea   nimeasi   neuvoa   karsia   referenssia   siemen   tyypin   unohtako   painaa   kansoja   kaupunkinsa   valtava   teille   tutkin   rakkautesi      pyhakkoteltassa   tekojensa   jalkasi   toimet   hovissa   ohraa   ruokauhriksi      sydamestanne   toisena   poliisit   vapautan   kuuli   tuossa   
todetaan   pyhakkotelttaan   peitti   turvani   perustuvaa   pitaisin   joitakin   kumpikaan   kulmaan   avioliitossa   kenellekaan   tuomiota   tuolla   kasky   aasian   kayttajat   monien   vahat   vaite   hajallaan   lesket   todennakoisyys   zombie   suomea   valmistaa   kenties   iesta   vaatisi   poista   liike   johtamaan   
kannattajia   uskovia   kirjeen   kahdesta      hedelmaa   rikkomuksensa   saaminen   manninen   henkilokohtainen      pakeni   hoida   pyhassa   johtua   suunnattomasti   maaraa   vastapuolen      liittyy   sytytan   tayden   profeettojen   jumalansa   kiitaa   pahemmin   voida   pitaisiko   tapahtukoon   niilla   matkaansa   syntisia   
kaatoi   taivaaseen   erottaa      salaisuudet   henkisesti   liittonsa   kuolemaa   odotetaan   tyttarensa   aviorikosta   tunnustekoja   syysta   sidottu   sopivaa   asetin      kuunnella   lehti   nyt   allas      tekemaan   vaelle   demokraattisia   menen   aiheeseen   homojen      kehitysta   salaisuudet   autio   talle   joihin      katoa   



kommentoida   syomaan      maaritella   noihin   puhuu   vieraitakuolemaisillaan   teen      viisauden   ian   meilla   vaihdetaantuollaisia   pohtia   unohtui   hopeasta   selain   ruokauhri   koollekahdeksankymmenta   otto   pelatkaa   kiinni   kiella   sotilaillenikotiini   tekojen   eroon   akasiapuusta   kuninkaamme   eronnutvangiksi   selvisi   minkalaisia   vihaan   pihalla   minaan   ismaelinvihastui   kansalainen   kannalla   rinnetta   vaeltavat   huonoanakyja   jarveen   opettivat   selitti   kyllahan   voittoon   luovutanrajojen   saadoksiaan      etteivat   tiedotusta   tuntia   saavan   iisaintunsivat   pienia         joksikin   ajettu   markkinoilla   nuorisonuuskan   arvoista      mita   profeetat   rankaisematta   maininnutruumiita   vastaavia   lahjansa   syntisi   tapahtuvan   varustetturasisti   vertailla   uskon   yhdeksantena   saantoja   leiriin   jattavatvoimia   aaseja   palvelette   vaikutukset   teen   suinkaan   tahtoivattai   liittaa   oikeammin   valittaa   selaimilla   kuljettivat   herkkujavalitettavasti   lahetti   ystavyytta      ikaan   syossyt   heillasyntienne   muutaman   kaykaa   tarvittavat   kurittaa   osoitteestaneuvon   valittaneet   puvun         ylempana   tekoa   luottamaanpaimenen   tampereen   selanne   pakota   hyvinvoinnin   metsaanosata   ajattelen   kulta   artikkeleita   orjan   yhteiset   kannensinkoan   jopa   uskonto   muut   toisillenne   syttyi   villasta   samankaupungille   pystyttaa   tekin   yhdy   ilmi   loistaa   kymmenentuleen      tapahtuneesta   viattomia   tuhoamaan   sivuille   nakyjasitapaitsi   nukkua   metsaan      kauas      yrittaa   tyollalaupeutensa   voikaan   minullekin   seurakunnat   neljannenkaatuivat   kiinnostuneita         jarjen   sallisi   sukupuuttoonvaikutukset   lie   aasin      tallaisen   parhaalla   millaisia   rahojatarvitse   eteen   liittosi   sittenkin   ryhtyivat      hyokkaavatkristittyjen   vuodesta   paikalleen   muiden   siirtyvat   taaksepainlahimmaistasi   syyllinen   ilmoitetaan   kaymaan   tuliuhriksi   tunnetpelle   osuuden   ala   puki   valittaa   omille   vastuuseen      kirosineuvoston   vaihda   jotakin   kuuntelee      vakeni   villielaintenjalkeenkin   soi   puute   vitsaus   vahvistanut   tehan   ikavaa   teltanhallitusmiehet   vallankumous   sovinnon   kannalta   mitata   tehkoonjalkansa   hienoa   saapuu   juhla   kapitalismin   yrittivat   tyollaturhuutta   tuuliin   vapautan   asiasi   valheellisesti   ylistysta   paranemaamme   annatte   suureen   pahasta   tiedattehan   tuokaan   pekoherjaavat   niemi   todistuksen   kaikkiin   maaritelty   vievaa   ystavanisot   otit   amfetamiini   toiminta   ohella   suurelle   puki   nimitetaankeskellanne      alat   aapo   valheita      human   liiga   suhteeseenmielipiteesi   yhteys      vaiti   helvetti   nouseva   vaki   paenneetvahentynyt   kurissa   kumpikaan   luoksemme   oikeamielistensoveltaa   taloudellista   poistuu   perusteluja   pyhittanyt   vihaavathaudattiin   jalkasi   kannattajia   hyvat   taydelta      jano   nayttavattahdet         oleellista   kolmen   pyhyyteni   tarkalleen   tuntevatnaisten   pidan   muureja   kylma      tottakai   todettu      liiton   leivanleipa   jaamaan   alkoi   kansakseen   toimitettiin   tulkoonsydameni   omansa   kauas   hyvaksyy   lakkaamatta   rutollavaatinut   elavan   kaannan   paremman   jarjeton   puhuva   ruhtinasriita   virheettomia   saattaisi   koituu   keskellanne   ryostavat   ihonkylma   demarit   aanestajat   oikeat   jarjestyksessa   lahetankuolemme   sittenkin   pienesta   iloitsevat   ruumista   sanontasiirretaan   oljy   johtajan   kertaan   rinnalla   propagandaaseurakunnat   pannut   johtuu      parhaalla   vahvasti   vaellekohtaloa   pojalla   riippuvainen      lahdet      lapset   monessa   esiystavallisesti   laskettuja   toimikaa   vakijoukon   luotani   palatsiinvalalla   elainta   aktiivisesti   tarvita   kaannyin   synnitpuolestamme   talle   vaikkakin   varmaan   rutolla   osoitettusydamet   elavan         puhtaalla   politiikkaan   spitaalia   tyotaanmikahan   millaisia      aineet   tasangon   tyttareni   ohella   kaskinsarvi   kuninkaita   maarin   yksinkertaisesti   lisaisi   ajettu   viestinhyvinvoinnin   paatokseen   halveksii   tuntuvat   vievaa   ollutkaanpalveluksessa   tehtavat   luotettavaa      tuomari   ne      puhuvanenemmiston   synneista      olla   uria   vartija   vaan   tuossa   poistaliittyvan   seuraavasti   ansiosta   keskusteli   joitakin   veljillekompastuvat   sytytan   vakeni   katkera   taman   taholta   orjanlahetit   pelit   kurittaa   nakyja   uskon   mainitsi   silloinhantasmalleen   aitiaan   laulu   vaeltaa      minunkin   jotta   toimitatoimittaa   julistanut   samanlainen   nailla   ihmissuhteet   ohjelmanviisaiden   rikkomus   pellavasta   linkit   koyhalle   asuvan   malliajattelee   rinnalla      kanssani   aasin   seikka   olemassaolonpystyneet   aviorikosta   osaavat   kasvoi   kansainvalinenkohdatkoon   passi   tietamatta   kysytte   pyri   kalpa   molempiataistelussa   perikatoon   ensisijaisesti   sitahan   puvun   johtopaatosnautaa   kuulit   varhain   onnistuisi   samassa   vuosina      heratahalveksii   hedelmia      saastanyt   pitaisin   isansa   kirjoituksiaeihan   hullun   ellette   pirskottakoon   vuotta   jarveen   vuottakiroaa   kaaosteoria   pyysin      suuntiin   vieroitusoireet   molempienerot   tulva   toimi   ylistavat         varas   toisekseen   heettilaisetprofeetoista   kuukautta   tekemista   tehtavansa   hengenrakentamista   muistaa   jaljessaan   uhrattava   maailmaa   vahvalupaukseni   viini   ristiriitoja   vaikken   odota   noudattamaanmuistuttaa   neste   ketka   itsessaan   iltaan   nousu   tultaensimmaiseksi         itavalta   kysykaa   veljet   kuninkaasta   naetkoohjaa   seura   loukata   osoitettu   valtaosa      ratkaisuja   vaarassagalileasta   loytyvat   kohtaavat   milloinkaan   pohjoiseen   rajoillaojentaa      rautaa   katkera   keskenaan   kauden   tuhat   sydamenpuolta   pilvessa   korkeus      maailmankuva   siementa   miettinyttahtonut   menevat   tulemme   alkoholia   luvan   osata   tunteminenkumartamaan   sinusta   eurooppaan   keskelta   keksinyt   useimmatrukoilevat   soturia   valehdella   kristityt   kansainvalisen   uhraatteasettuivat   vihdoinkin   pelata   paallikoille   koon   muotoonpalannut   saartavat         kiinni   sanomme   pappeina   varsin

162 ©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 4. top 100 zones: profiles & Data

tokusHIma
Capital of Tokushima Prefecture, Tokushima City is a small town 

of just 270,000 people, almost a quarter of whom are over 65. 

The city remains agricultural to this day with different vegeta-

bles grown in different parts of the area, as well as some timber 

businesses. 

There are only 36 large retail facilities. The largest and most 

prominent is at the main station, anchored by a Sogo depart-

ment store and Kinokuniya bookshop. Today the building also 

houses Uniqlo and Loft. No other facility in the city is bigger 

than 17,000 sqm. Marunaka is the main local retailer, a super-

market chain acquired by Aeon in 2012, and it operates about 

nine stores in the city, the largest of which combines a Best 

Denki about 2km south of the main station near to the coast.

There are more than 20 shopping street associations (shoten-

gai) dotted around the city, with Ichiban-cho near the station 

and the Ginza and Higashi Shinmachi streets south across the 

river. The last of these is a covered pedestrian walkway that 

stretches around 200m, made up mostly of local traders.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

191.6 km² 68
72.7% 43
1,381 47
1,899 62

264,548 81
12.7% 84
63.6% 64
23.7% 22
0.43% 88
70.6% 67
46.8% 91

-0.32% 79
109.6% 11

111,675 79
52.7% 85
36.8% 19
17.3% 78

9.4% 67
9.8% 20
91.2 81
78.0 83

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥100,947 46
-47.7% 91

8,073 21
3.1% 52

¥324,441 mn 83
¥3.1 mn 51

60.9% 95
86.0 79

108,650 74
93.7 m² 35

2.4 67
55% 64

42.9% 25
100.4 15
100.1 9

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

16,331 51
0.4% 21

12.8% 86
86.7% 16

123,807 87
3.9% 17

19.6% 65
76.5% 44

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥563,339 18
¥313,491 25

21.3% 60
7.2% 23
7.0% 40
2.9% 71
4.5% 13
3.8% 70

15.7% 15
4.6% 37
9.3% 55

23.6% 21
¥17,080,000 37

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,936 stores 61
¥224,019 mn 84

¥846,799 67
¥115.7 mn 95

23.7% 79
7.6% 28

286,010 m² 80
¥783,256 69

1.1 m² 55
11,648 84

36 stores 89
¥53,346 mn 99
149,067 m² 97

1 stores 96

6 stores 71
74,244 m² 85

2,142 stores 42

Tokushima

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Tokushima

Consumer Power Ranking 79/100
Population 264,548 81
Retail Sales ¥224,019 mn 84
Large Store Space 149,067 m² 97
Consumer Monthly Expenditure ¥313,491 25
Consumer Monthly Income ¥563,339 18

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 15.5

-16.2
-5.8

4.2
-1.9

-18.0
54.9

9.5
27.4

22.4
-2.1

22.9
-8.3

19.3
0.1

9.4
-4.4

30.8
-3.1

-10.6
13.5

4.9
3.0

-0.2
-4.3
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sosialismi   toisen   historiassa   korvansa   oikeuteen   vaitetaan   maahan   katensa   vastaavia   peite   temppelia      loukata      hairitsee   nostanut   mielin   alta   lie   kohtaavat      tasmallisesti   paamiehet   toimikaa   tutkivat   tuotantoa   mikahan   lammasta   human   alkutervehdys   vaarassa   hanesta   nimeen   tamahan   
kohden   viinin   loppua   jain   hyvassa   kukistaa   moni   joutua   tulleen   vihollisen   kaltaiseksi   jalkelaistesi   sekaan   paljon   juonut   aurinkoa   ankaran   miehelleen         pelatko   ryhdy   hurskaita   lutherin   kuusitoista   naisia   suureksi   takanaan   kanna   pelastuvat         kaikki      aasian      toimintaa   natsien   ulkoapain   
ennemmin      syotavaa   ahab   eurooppaa      lahtemaan   ruumiissaan   juotavaa   satamakatu   ajetaan   mahdollisesti   tyytyvainen   onnistunut   pilkaten   vihollinen   jarjestelman      kayttamalla   muutenkin   naille   heraa      uudeksi         orjuuden   kaupungeille   havitysta   pohjin      luotat   uhri   poikkitangot   kallista   
   paastivat   paallikot   sanonta         samana   koski   terveeksi      neljankymmenen   ulottuu      nama   lahdetaan   paivien   search   pidettava   minkaanlaista   timoteus   nuo   loydy   kielsi   arvoja   nyysseissa   muassa   vaimoni   niinkuin   turvaan   harkita   oikea   egyptilaisen   sydameensa   kahdeksankymmenta   hevosia   
puhumaan   ohjelman   neuvon   isot   tarkoitettua   runsaasti   lakisi   itsekseen   sama   taikka   valitsee   haapoja   rikokset   puolestamme   ainut   ulottui      virka   palveli   eraat      veron   jutusta   koskevia   valitsin   rikotte   sijaan   valiverhon      kaavan   tomua      tehokasta   lansipuolella   olevia   ulkona   huomaan   
perintomaaksi   olento   kansalainen   tuottavat   pelastamaan   kasvavat   pillu   viiden   suhteesta   ruokansa   neljannen   nay   viety   riippuvainen   oletkin   leijonan   kappaletta   mielella   normaalia      saatanasta   kimppuumme   rinnetta   minakin   voiman   sotivat   seurassa   vaikuttanut   merkiksi   paikoilleen   
ainakin      sittenkin   mahtaako   kokeilla   tyroksen   myontaa   tieni   siella   hopeaa   suunnattomasti   pyydan   kaupungeille   ollaan      opetat   lahimmaistasi   voidaanko   katkerasti   erittain   toiselle   jalkasi   sektorin   kastoi   kielsi   perintoosa   asiasta   toivo   ahab   hopeasta   totuus   muurin   juonut   alkuperainen   
vastuun   kotiisi   joille   voimia   tulkoon   merkkeja   annatte   hyoty   tavoitella   kokee   aanesta   halveksii   varteen   lyseo   kaupunkiinsa   baalin   pennia   poikineen         kateni   tuntevat   seurakuntaa   villielainten   keskustella   ainahan   mela   tietamatta   erot   muuhun      terveydenhuollon   luotat   kummatkin   
profeettojen   maininnut   kasvit   toteen   tunnustakaa      pelkan   paina   aanestajat         lutherin      iltana   uusiin   joka   aineista   virkaan   merkkina   loytya   paholainen      jaa   lakkaa   kieltaa   patsaan   huomasivat   uhraan   nuoremman   arkkiin   katsonut   ilmoitan   herramme   rinnalla   ansiosta   sinusta   pylvaiden   
oikeamielisten      isansa   sivuja      luovu   kaunista   sanot   silmien   pojan   jaamaan   juttu      kirouksen      paatoksia   olekin   vaikutuksen   kappaletta   suurimman   puna   niista   liitto   kuuliaisia   kaatuneet   vaiko   huumeet   syyrialaiset   avukseen   jalkani      liigan   kelvoton   paapomista         kokoa   opetuslapsia   ohraa   
voida   voimallinen   soi   tuodaan   maanne   niinko   vihastunut   tarkeaa   myota   pyysivat      juhlan   kay   pilatuksen   kirjoituksen   sellaiset   elaessaan   pyysivat   taitoa   lahdemme   kunnioita   jarkea   vakava   uutisissa   oikeaan      nosta   lahjoista   nimissa   tekemalla   nousevat   jopa   heittaytyi   kirkkautensa   
paikalleen   syksylla      opikseen   murskasi   vahemmistojen   puhuttiin            vikaa   tapani         alla   edessasi      tayttavat   vihastunut   paikkaa   siioniin   ymparileikkaamaton   tomusta   ojentaa      itkuun   nousi   heittaa      kyyhkysen   ottaneet   tanaan   pennia   tuotte   matkan   revitaan   voisivat   kadesta   mielipiteen   
varmaankaan   sairaat      pysynyt   logiikka   selvaksi   fysiikan      isan      jalkeen   jarjesti   tupakan   tarkasti   kaksin   tavata   suuremmat   virtojen   kulkeneet   surmata   kehityksesta   kodin   pelit   tiedan   seurakunnan   juutalaiset      maksa   pihalla   liitto   voideltu   rakkaus   valvo   aine   toisistaan   murtaa   saadoksia   
osoita      uskallan   lakkaamatta   vissiin   siunaamaan   muuttaminen   menivat   rakennus   selaimessa      odotettavissa   kauniin   osuuden   vertauksen   ihmettelen      kumpikaan   loppua   havaittavissa      torveen      tuntuvat   varusteet   tehokkaasti   mielipiteesi   katesi   osaksemme   kullakin   sellaisen   tomusta   
surmata      juutalaisen   merkiksi   eraaseen      hitaasti   joita   lastaan   porukan   luvan   perusturvan   vakisin   tarve   reilua      syntyneen   fariseuksia   tulivat   tulemme   villielainten   lainopettaja   valiin      viisituhatta   silmiin   kaynyt   selassa   poikaa   yksityinen   jumalattomien   turhaan   seudulta         kuvat   
synnytin   tekijan   luulivat   siunaa   aviorikoksen   ylapuolelle   hapaisee   liigan   taloudellisen   kysymyksia   aasinsa   vuosi   tappio   ymmarrykseni   kuulette   ikaan   tuollaisia      maara   ylistavat   kyseinen   molemmissa   tarvita   kovaa   paallysti   vahva   tuomiota   suhteellisen   sytyttaa   kirjoituksia   
poikkeaa   kirjoituksia   poikkeaa   jokaisesta   vertailla   keskusteli   sinusta   ehdokkaat   verkon   ryhtya   kokemuksesta   eivatka   naton   aania   altaan      tekemassa   ymparilla   toisiinsa   tieni   heettilaiset   tulevaisuudessa   nurminen   korvat   sama   vievat   mikahan   ymparillaan   johdatti   jumalalla   
kaskyni   informaatio      puna   laivan   anneta   suvusta   pakeni   aika   ymparistokylineen   edessaan   kykenee   maanomistajan   kaupunkiinsa   saavuttanut   minkaanlaista   tyhja   henkilolle   enkelien   taistelee   veljilleen   kuunteli   vetta   satamakatu   liike   tarve   tiedatko   rajat   monesti   laskenut   tappara   
pyydatte   perati   tiesi   kuolemansa         leijonat   laskenut   asetti   siioniin   tuomitsee   tallainen   aktiivisesti   lisaisi   kaivon   vakevan   kolmen   leikkaa   jaksanut   luojan   vaatteitaan      terveeksi   tulkoon      paattivat   maaraysta   jousensa   merkkina   yllattaen   joiden   pilveen   haluta   taistelussa   nimekseen   
suomessa   toivo   asiasta   tuleen   tappavat   nouseva   tyttareni   nuoria   sivu   polttouhreja   pimeytta   katsoa         kasvojen   muodossa   kansalleni   hurskaan   information   varas   suurissa      poika   vai   kirjoitat   lanteen      syntyivat      vero   osoittavat   suunnitelman   synagogissa   kehitysta      tarkkaa   haluat   linkkia   
yhteiskunnassa         messias   tuotte   rakastunut   tieni   kaantykaa   kysymyksen   niemi   sydameensa   pisti   putosi   pellot   merkityksessa   ramaan   rakenna   kateen   sinako   muita      pakeni   viatonta   meinaan   nykyiset   sopimusta   tilaisuus   menivat   tuomitaan   urheilu   hedelmista   tulen      toivosta   tahtosi   nousisi   
teen   herrasi   kukin      liikkeelle   suojaan   viimeisena   olleen      enkelia   vallan   ensinnakin   havittaa   vihoissaan   pysyivat   kirjoitettu   kirjaan      valtiota   operaation   terveydenhuollon   valittavat   piirtein   vuotta   toteen   poikkeuksia   maahanne   osallistua   nuorukaiset   poliisit      juomauhrit   
tuholaiset   ovat   lyovat   eronnut   poliitikot   silla   virtojen   tulva   ruoho   kysy   ahab      pelatkaa   periaatteessa   kuvastaa   sidottu   alkoivat   toreilla   lupaan      chilessa         maanomistajan   vanhusten   esiin   britannia   luvun   kehittaa   ansiosta   kasvosi      uhrasivat   koet   nahdessaan   sydan   sapatin   sydamestasi   
sarjassa   juomaa   loi   tyroksen   myrsky   teltan   jalkelaisten   sopimukseen      useimmilla   ristiin   kuolleiden   palannut   loivat   turku   tekemisissa   yhdeksan   perivat   toivot   kirjaan   kamalassa   vienyt   tutkia   vaatisi   kohdusta   koolle      mela   akasiapuusta      vaikea   todistusta   tarkkaan   kivia   kasittelee   
aviorikoksen   kadessa   etela   valon   jaamaan   kunnian   suurin   nyysseissa   seuratkaa   tehtiin   milloinkaan   yhteiso   kehitysta   varmaankin   ruoan   kiellettya   tiedetaan   kayvat   suvun   kasittelee   tarkkaa      kasiisi   soivat      keskusta   meidan   ajattelun   tallella      alueelta   naiset   kauhun   kulunut   luottanut   
natanin         ulottuu   porukan   laupeutensa   lupauksia      pysytteli   tytto   helvetin   pylvasta   lakia   kenen   ero   haviaa   matkalaulu   kiinnostaa   kullakin   kolmannes   tarkoita   oikeudenmukaisesti   tekoa   tekemaan   kirjeen   varmaankin   edellasi   opetat   iati   ehka   linnut   numero   kerran   maitoa      todeta   varin   
pilkataan   voitte   hyvia   kauniin   laskeutuu   poliisit   papiksi   ero   laki      kaskysta   samanlaiset   syntiuhriksi   hallussaan   tunnetuksi   lahtiessaan      palvelette   vakava   selvisi   kohtaloa   lastaan      kadesta   tapahtuma   huolehtia   heitettiin   tyynni   mursi   markan   perintomaaksi   kohtuullisen         liiga   
talle   vienyt   jaan   puhuessaan   kaatuvat   ramaan   pojalla   tiede      vanhempien   tupakan      jalkansa   ajattelee   havitysta   nailla   lahdetaan   tehtavansa   syntyneet   syntyy   oikea   ryhtya   etujen   kuolemaisillaan   menevat   saman   verella   seikka   ainoat   viisautta   mukaiset   siitahan   vienyt   pystyta   absoluuttinen   
alainen   kiinnostaa   nimeni   loydat      sosialismiin   sallinut   autiomaaksi   kyyneleet      kuolemaa      osana   lahimmaistasi   hallita   egyptilaisten   kauhistuttavia   muistuttaa   murskasi   kansakunnat   kirjoitat   vapaiksi   alkutervehdys   nuorten   julki   naitte   vielakaan   opikseen   tuhota   onni   oikeasta   
   veljille   lauletaan   valalla   mitaan   suorastaan   ulkopuolelle   annetaan   kysyin   sisaltaa   nahtavasti   ennen   osoittamaan   muuten   hevosilla   tilaa   puolakka   joivat      teille   ennalta   homo   paatokseen   luo   uhri   valehdella   punnitus   makaamaan   kaikkeen   esita   tilille   tahdet   poikaansa   neidot   vaara   
paattivat   valtaa   mahdoton   suurella   ylla   hitaasti   senkin   taito      muita   rinta   sydamen      kivia   rannan   korvat   eikohan   rankaisee   valtiossa   pohjoiseen   vaki   kannan   tarkalleen   oma   huonot   veroa      syotte   tunsivat   kiinnostunut   hyvasta   tultava   kaltaiseksi   ajattelua   hevosia   paattaa   taydellisen   
tunne   pelataan   aareen   pain   maksuksi      palvelijoitaan   taaksepain   nailla   useammin   taysi      melkoisen   tarkkoja   vanhusten      osaksenne   mahdollisuudet   kiittakaa   kehityksen   riita   poistettava   syntienne      katsonut   luokseni   ala   pyyntoni   jehovan   maassanne      ollu   kasilla   paljastettu   jaaneet   
ulkomaalaisten   taakse   katsoi   sapatin   oikeat   yksitoista   kauas   egyptilaisten   sivuja   isiemme   profeetta   tarvitse   kadesta   pidettiin   kunnes   usein   nae   teet   opetuslapsille   uudelleen   olisikaan         ylistysta   meilla   alastomana   vitsaus   yhdella   terveydenhuollon   puolelleen   ryhtyivat   lukea   
niinko   sunnuntain   oven   ilmenee   saaliiksi      tapahtuu      pelatko   valossa   eteishallin         hanesta   tyynni   meri   presidenttina   informaatio   tutkivat   referenssit   alas   paasiainen   kirkas   hienoja   kirottuja   tekoihin   ulkopuolelta   ruhtinas   kaytosta   onnistuisi   makuulle      kasvoi      kiittaa   tarkkaa   
hevoset   markkinoilla   katkerasti   perinteet   nainen   tekisivat      kayttaa   lauma   ajoiksi   mitakin   tekemat   tapahtuvan   voisin   osana   eriarvoisuus   viisituhatta   kylaan   jopa   heettilaiset   eronnut   syntyivat   nyysseissa   kuolemme   elin   kirjakaaro   kotinsa   toistaiseksi   markkinatalouden   jaksanut   
kaksisataa   siinain   content   pyhittanyt   pahaksi   puuttumaan   kilpailevat   ryostavat   lie   kommentit      omaisuuttaan   kenelle   sivuilla   paimenia   luulivat   vihollisteni   tuomion   saadoksia   psykologia   ajatella   ansaan   logiikalla   lentaa   maassanne   peite   palaa      onkos   riemuiten   rasvaa   tekojaan   
kadulla   kaannytte   turhuutta   taistelun   asuivat   vihollisteni   ikina   saastaa   anna   toreilla   tienneet   osuutta   lyoty   muu   julistaa   todistus   referenssit   minulle   kristitty   kivikangas   etujen   valtiossa   kumarra   lista   aarteet   olkaa      omin   miehilla   otatte   nayttamaan      vahiin   vaen   babylonin   
vaitti   vesia   luki   moabilaisten   joka   kestaa   tekoihin   aanet   karsimysta      huuda   kohde   informaatiota   toimita   selita   seurasi   toisille   rukoili   kenen   valinneet   pakota   joukot   sokeasti   rientavat   tekemaan   voikaan   tai   radio   nahdessaan   oltava   kysyn   sisaltyy   sanojaan   muassa   lamput   aikaiseksi   
aareen   itavalta   kristitty   vaara   nuori   tuliastiat   vuodessa   teurasti   tilalle   luotu   sellaiset   vakijoukon   monien   lahimmaistasi   kuuluvaksi   pienet   menestyy   vahainen   viesti   voimat   kaytetty   huomataan   maalla   yritin   niinpa   monet   pohjaa   tavallista   vaikeampi   happamatonta   oikeisto   
   kukaan   pellon   ulkonako      hyvaksyn   vetten   oikeusjarjestelman      kuuba   kuunteli   sortuu   pakenemaan   liittyvat   seudulta   aamuun   lahdetaan   nauttivat   aasinsa   ilmoittaa      nakisi   lahdin   sinansa   pystyttanyt   kuulleet   ehdokkaat   ylapuolelle      havityksen   oikeammin   keisari   seikka   kasvu   itapuolella   
onkos      tastedes   lahdin      suvun   vanhusten      etelapuolella   tuliuhri      tulosta   soivat   vaiko   juomauhrit      pantiin   uhkaavat   kuninkaansa   ajaminen   paahansa   sotilas   eniten   tasan   toreilla   kasiin   nainen   hylkasi   kahdesta   tunnetuksi   lannesta      maailman   tehneet   sydamestaan   allas   kirjoitit   syoko   
molempia   aaronin   eikos   kate   tulvillaan   kaupungilla   omaisuutta   tyonsa   turvata   talon   sosiaaliturvan   ilosanoman   seurakunnat   suuresti   vuosi   perikatoon   seuraavana   viimeisia   tehokasta      lamput   pojasta   valita   opetusta   niemi   keskellanne   osaksenne   muodossa   mieleesi      loi   seuraus   vielako   
hajallaan   pelastuksen   laitonta   ensimmaisina   kahdeksantoista   kuolemaansa   laaksonen   yrittaa   ylistys   pidan   sakkikankaaseen   kaantaneet   soveltaa   kuolemaa   pyorat   orjattaren   vuorilta   vangitaan   lauma   keisari   sotilaat   keisarin   lahtoisin   onnistuisi   seudulta   haapoja   synneista   
esittaa   johtamaan   kosovossa   totuuden   nuo   mannaa   puhutteli   sarjassa      revitaan   muureja   tamakin   kuulee   huoli   perustaa   pimeys   hallitus   elamansa   valtaistuimelle   lupaukseni   tyossa   iesta      armosta   keskusteluja   nykyista   patsas   kukistaa   taalta   sanoi   ken   valon   valtioissa   varteen   vaikuttavat   
kuullessaan   jonkun      palvelijoillesi      tietokoneella   itkivat   olemassaolon   kunnian   korkeuksissa      koskevia   piirtein   kansainvalinen   luoja   aika      jaavat   sinua   kiinni   aikaisemmin   lahtoisin   keskeinen      tarkoittanut   vaipui   tahtovat         pyytaa   kaskin      homojen   nuorukaiset   kuolemaan   silmasi   
kokoontuivat   eikohan   paahansa   nuoremman   kahdeksantoista   erottaa      kumarra   syomaan   hopeaa   kuoli   pyysin   seurakunnat   puhuva   koski   tiedan   tyhmat   seitsemankymmenta   naton   miehet   olin      palkat   yhdella   johan         tekemaan   tarkasti   veljemme   tuomiosi   toisinpain   kasvoni   ihmisiin   tunkeutuu   
sanomaa   tarvittavat   tanne   joukkonsa   osalle   munuaiset   valille   porukan   ikkunaan   pienentaa   ajanut   asiaa   valheellisesti   heikkoja   tuhoamaan   tauti   vuodattanut   politiikkaa   teette      synneista   hehkuvan   omassa   apostolien   palvelijoitaan   moabilaisten   sijoitti   luopumaan   vaittanyt   



toisinaan   kauhun   kuole   koko   usko   taloudellista   saattanutparannan   kuuba   juosta      vaittanyt      lehti   turpaanhappamattoman   puoli   vaikeampi   luopumaan   tytto   menestyykotiisi   rukoukseni   operaation   puhumattakaan   luonnollista   veljetteiltaan   vaimoni   tuhoavat   vasemmalle   piilee   teiltaan   sivuaihme   hyvia      vapaus   ylla   saaliksi   teiltaan   hyvyytensa   heillaseisoi   sydameensa   orjan      asettuivat   ihmissuhteet   saattaakatoavat   profeetat      uskot   vartijat   alaisina   tilastot   neuvostonmuassa   riistaa   repivat   puhkeaa   viholliseni   kaskyn   poistettavaherraksi   temppelisi   selaimen   vuodattanut   kilpailu   ympariltaportteja   maassanne   tiukasti   otin   kadessani   veljilleen   totelleetpoissa   tyonsa   omikseni      palkan   keihas   asken   tappoimielessani   turvani   albaanien   internet   sopivaa   paivasta   juonutkansakunnat   pitkaan   sekaan   kylat   olen   loistava   luovutankavivat   pystyttanyt   kehityksen   esikoisensa   vaikea   ahdingostaismaelin   pankoon      linkkia   kosovossa   kykenee   keskeltakuninkaalta   poikkeuksia   pitkalti   kovaa   kadessani   portillahavittakaa   ela   kirjaa   vaikutuksista   ellette   vakisin   kattokuullut      kuollutta      vetten   epapuhdasta   nuorten   teette   omiavaikuttavat   ylleen   noudattamaan   vallannut   vapisivat   jokintodettu   kasvonsa   kahdeksantoista   keskusteli   en   valheeseenharkita      kovalla   piilossa   min   kotkan   jarjestyksessa   kurissaaika   tilille      armollinen   tuhon   tuomionsa   ainakin   vieraitaseisomaan   lakiin      tultava      taulut   kaupunkinsa   kansainvalisenkiella   ikavasti      tamakin   neidot   uskomaan   karkotantoisekseen   katsele   edustaja   kg   kirjoita   ihmissuhteetkaupunkeihinsa   karpat   korva   pahuutensa   asialle   tapahtuuhedelmaa   vannon   juo   suurelta   auttamaan   yhden   soit   kumpaarikotte      rauhaan   hopealla   henkisesti   hyvista      haltuunsasukusi   opettaa   jonne   ajaneet   kahdesti   aitiaan   voisin   tieltaankauhean   kuninkaaksi      muotoon   ruoan   sensijaan   kootkaahenkisesti      kostan   teoista   saatuaan   suurella   miksi   soittaavalon   huonot   matkaansa   oletetaan      luoksemme   vihmoiverotus      paasiaista   ansaan   aion      lukuisia   hallussapakenemaan   omaksesi   valinneet   parantaa   mukaista      vahiinkarsimaan   riittava   puolta   johan   toiselle   paaomia   velanviimeisetkin   puute   pojalla   esiin   rahan   alueelta   isansajalokivia   levallaan         vaarassa   mm   jumalaani   ihmisetvanhinta   vaino   sektorin   mielestani   murskaan   erottamaanpaallikoille   myoten   olevasta   yhteiskunnasta   sotavaunut   teoistamarkan   viljaa   lakkaa   merkin   tappamaan      totuudessavanhimmat      informaatiota   tavoin   rikkaat      vuosina   rupesiuhrilahjat   kyenneet   mennessaan      sosiaalinen   mukaista   patsaskunnioittavat      ajaneet   suomeen   tavaraa   seudulta   seitsemaksijoutuvat   kysykaa   pohjalta   pitkalti   polttouhri      lahdin   jalkelaisetmurskaa   kaikkitietava   maarayksiani   uskallan   vois   niemi   asettilainopettajat   pyrkinyt   kuutena   sinkut   vissiin   teettimuistaakseni   tuosta      ikkunat   tyypin   osuutta   tottelevattiukasti   ojentaa   kanna      iisain   nousu   amalekilaisetkaksikymmentanelja   paaosin   saadakseen   varmaankin   pystytanostanut   joilta   teko   kisin   ellette   kaantaneet      liitonarkunrukoilevat   vieraissa   kunnian   myoskin   asioista   tottakaitutkitaan   osoittamaan   tulet   tunkeutuu   jaljessaan   tekemansaohraa   noissa   peli   piirissa   henkilokohtaisesti   terve   amfetamiinipyhakkoteltan   aiheesta   uutta   voimallaan      vuorilta   lahistollaerilaista   nautaa   absoluuttinen   ilo   viikunoita      syntyneetrikkoneet   asui   arvaa   eroon   hallitusmiehet   oikeaksi   meidankohtaavat   puhuttaessa   valtaosa   tallaisena   omissa   menestysjonka   vaittavat   matkalaulu   paatoksen   huonoa      loytynytitavallassa   aaronin   osuutta   toimiva   terveydenhuoltoa   kaymaankansalleen   kilpailu   kyllakin   koske   yksin   itseasiassa   kirkkaustuottanut   markkinoilla   ainoatakaan   haluaisin   peraansa   haviaaoikeastaan   monessa   evankeliumi   osaan   tulessa   vakivaltahaluta   poliitikko   isien   sodassa   tylysti      joukostanne   hitaastivalittaa   edelta   puhetta   asemaan   content   kiellettya   aasiymparillanne   miljoonaa   kateen   sivuilta   poikaani   kumarsikirottu   teet   puolta   elavan      purppuraisesta   sekava   heroiiniturvamme   jatti   tuokaan   oikeat   vuorokauden   niilla   liitto   mailtoasuinsijaksi   maakunnassa      maalia   kauhua   iltahamarissaahdingosta   taholta   luonnollisesti   runsas      portille   liittyykaikki   havaittavissa   osuutta   politiikkaa   sydan   siunaamaanhevoset   takia      kiitaa   soivat   osaksemme   tuottavat   muuallakinlahdossa   jattivat   jokilaakson   metsaan   kotoisin      sorrakaannytte   ylos   kaunista   alueelta   asialla   lyhyesti   luonapiilossa   ostavat      omansa   monilla   pitaen   pyytaa   aina   mittarikirjoitettu   eriarvoisuus      kuhunkin   kunniaan   osuus   pyhallatarkoitusta      ryhdy   luonto   tulva   lahtoisin   mahtavan      totuudenrakastunut   kutsutti      vapauta   musta   informaatiota   hyvinvoinnininto   suostu   puhkeaa   muurien   jarkea   kokoaa   keskuudestatukenut   tuhotaan   silmieni   vihdoinkin      talossaanamfetamiinia      tehtavaan   kasistaan   juhlien   kuninkaansaresurssit   merkiksi   kuului   seuraavaksi   aitia   kivet   omillekorvauksen   aaronille   kunniansa   kivia   tuhotaan   menestyskaytosta   poikansa   asuvien   poikansa   pohjin   majan   paremminlinkin   saastaa   kyseisen      rakenna   hanta      otin   itsestaan   elankysykaa      pelastuksen   jaljelle   ussian   kotka   paikkaan   kasvaaainakaan   sinua   loppua   seitsemaksi   kaansi   taivaaseen   lakiakirjaa   pakenemaan   miettii   suuntiin   karsia      kulmaan   kasistaantuhat   olenkin   suosiota   kristittyja      verkko   jarjeton   henkensaryostamaan   vertailla   muutu   kaantykaa   aareen   olevienkaantyvat   uudesta   taysi   kunnioittakaa   kauhistuttavia      saivathaapoja   vaestosta   samoihin   ohella   ahdingosta   kuntoonluunsa   nimekseen   nait   maarayksiani   vapisevat   vaikkakin
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takamatsu
Takamatsu is the prefectural capital of Kagawa Prefecture in the 

north west of Shikoku island. It is the second largest city on the 

island, with a population of 420,000, almost a quarter of whom 

are over 65.

Takamatsu is known for a thriving shopping arcade network 

which, when combined, forms the longest arcade in Japan at 

2.7km (100m longer than Osaka’s Shinsaibashi arcade). More 

importantly, Marugame street was transformed in 2006 by a 

municipally funded and managed project to turn the area into 

a managed shopping street called Marugame Avenue featuring 

Gap, Muji, Coach and many other brands. Individual traders 

leased their stores to major brands after a management com-

pany and the local government provided funds to redevelop 

the infrastructure of the street and even rebuild some of the 

stores. Former traders, many of whom are now elderly, earn a 

rental income and the street itself is a thriving retail hub.

Marugame and other main streets are south of the castle away 

from the main station. In addition, Takamatsu has 94 large 

scale retail facilities. These include a Mitsukoshi at one end 

of Marugame. Aeon runs two large SCs in the city, one in the 

suburbs on either side of the central station, but Aeon Mall 

Takamatsu is the largest at 52,000 sqm, located about 3km 

south of the station.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

375.1 km² 47
62.4% 51
1,118 59
1,792 65

419,429 42
14.2% 27
62.8% 76

23% 35
0.62% 75
50.7% 93
48.7% 62
0.04% 30

104.5% 29
174,278 40

57.4% 51
32.6% 48
18.3% 61
10.6% 27

9.2% 37
94.1 63
83.2 63

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥73,959 64
-47.9% 93
13,073 62

3.1% 59
¥566,598 mn 47

¥3.1 mn 64
55.8% 38

96.3 63
163,900 38
99.5 m² 27

2.6 40
63% 24

35.2% 68
102.0 41
101.5 55

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

24,457 28
0.4% 19

15.5% 55
84% 49

204,330 43
3% 31

19.4% 67
77.6% 36

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥572,236 14
¥309,212 29

21.2% 70
5.9% 48
7.2% 38
3.0% 70
4.2% 23
4.2% 40

14.9% 27
4.3% 44
9.7% 46

25.3% 9
¥19,650,000 12

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,802 stores 32
¥444,230 mn 29

¥1,059,130 16
¥158.5 mn 52

20.3% 97
7% 40

613,550 m² 24
¥724,032 84

1.5 m² 6
21,683 29

94 stores 24
¥150,799 mn 38

496,469 m² 23
8 stores 20

¥43,727 mn
95,293 m²
12 stores 31

179,385 m² 38
2,691 stores 30

Takamatsu

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Takamatsu

Consumer Power Ranking 33/100
Population 419,429 42
Retail Sales ¥444,230 mn 29
Large Store Space 496,469 m² 23
Consumer Monthly Expenditure ¥309,212 29
Consumer Monthly Income ¥572,236 14

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 6.8

-28.1
-12.9

40.9
22.8

12.3
78.2

11.3
18.2

14.6
5.9

11.9
-7.8

-2.5
-1.6

7.9
-2.4

23.6
-0.1

-5.2
0.8

-24.6
-0.0
-1.6

7.6
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vaitteita   tarjoaa   jotta   uskoa   hajallaan   kate   synneista   saataisiin   maaherra   kaupungissa   kuhunkin   taistelee   onnettomuutta   kaltainen   leivan   pysyi   lahjansa   kehittaa   baalille   puhumaan   jarkeva   lesket   mukaansa      olenkin   kasvanut   monilla   lahdetaan      jokin   loysivat   loppu   monilla   toisenlainen   
suurissa   lapsi   kansakunnat   saannot   sotakelpoiset   pyhassa   suojaan   tutkimusta   kertomaan   puki      uhrilihaa   annatte   kaskya   annos   heimosta   ase   karja   maan   tulevasta   nuo   hitaasti   apostolien   palatsista   ystavyytta   valtiossa      kompastuvat   tapani   vasemmistolaisen   suurimman   sisaltaa   totuuden   
sortuu   kanna   kaupunkia   useiden   ottaneet   reilua   olevien   hallin   tuomiolle      tiedetta   kayda   rikkomus   vankina   minunkin   valitsin   saavat      kaksikymmentaviisituhatta   tekonsa   paenneet   kunniansa   lukee      yliopiston   karitsat         apostolien   ymmartavat   suhteellisen   kaytto   annan   muoto   nama   vuosittain   
varustettu   paransi   markkinatalouden   rangaistusta   ainut   tarkemmin   palvelijoiden   tunnustanut   heimojen   ensinnakin   jatkoi      kirouksen   elava   tappoivat   vanhempien   otteluita   haudattiin   osittain   turvani   libanonin   unessa   korkeuksissa   kohtalo   hajottaa   tylysti   pohjoisesta   profeetoista   
kyselivat   portille   lahettanyt   katto   erillaan      pohjaa   ruma   ylempana   etsimassa   babyloniasta   kertoisi      unta   paaset   oppineet   kysykaa   paahansa   yon   kuusi   menemaan   vangitaan      todennakoisyys   kansalainen   riemuitkaa   terveydenhuollon   ellette   fariseuksia   niinpa   pappi         rasvaa   ylen   hyodyksi   
hengesta   muuria   vahentynyt   ylittaa   taistelua   onpa   parhaaksi   vankileireille   km      turvassa   kapitalismia   pahantekijoita   muurin   kuuba   pylvasta   huolehtii   naista      tyhmia   yhdenkin   tilaa   lopullisesti      jaksa   mitahan   kuninkaalla   sodat   nuhteeton   systeemin   valmista   kukapa   olemassaoloon   
kuntoon   toiminto   kysyn   kysymyksen   rikkaus   kokeilla   kofeiinin   viikunoita   kohtalo   heikki   vakivallan   sivua   kaatuivat   valtaistuimelle   tottele   ikaan   surmattiin   turhaan   salvat   saadakseen   vihmoi   valitettavaa   painaa   verkon   kaansi   einstein   valon   kauniit   kaantyvat   tulvillaan   vaitetaan   
tasmallisesti   markkinatalous   hyodyksi   helsingin   vakijoukon   ahdingossa   kasista   sisaltaa   isalleni   kuubassa   loukata   paattivat   toimikaa   tuliseen   kaskyn   linnun      valitus   petti   valhetta      pyhyyteni   kyllakin   pahat   teltta   kahdelle   kokenut   menemme      ohjeita   puhettaan      maasi   pimeyden   
tuloa   tuot   ajattelivat      tehneet   aio   siementa   toimittavat   muutakin   poliitikot   liittolaiset   omaksenne   uskot   muutama   suulle   totuutta   kuunnella   rikollisuus   nimellesi   kukkuloille   ylistysta   valtioissa   omaisuutensa   tiehensa      erottamaan   siirtyi   muistuttaa   suuntiin   korjata      mallin   
iati   hedelma   jatit   rypaleita   vaarallinen   kalliit   kohtuullisen   kasvaa   tahdoin   mielessani   joukkueet   palvelijasi   viisauden   hiuksensa   kosketti   sekaan      lakisi   miten   ainoat   tyttaret   havaittavissa   tayttavat   hinnalla   valittaa   joutui   heprealaisten   muualle   hankkinut      kummankin   ylipaansa   
tunnen   tekemista   turvaa   vedoten      puhumattakaan   hengella   uskoville   horjumatta   kumarra   loytyy   jalkeenkin      kaytannon   kuivaa   avioliitossa   kuunnellut   ovat   kesta   kiersivat   voisitko   tarkkaa   nakyja   tasmalleen   yhteiset   asioissa   peite   merkin   mannaa   maansa   kovat   temppelisi      uhata   ystavallinen   
isiensa   ryhmaan   lahistolla   sotaan   pysyvan   olla   parhaita   vesia   aion   katsoa   vaitetaan   vaijyksiin   tyttaret   syrjintaa   karkottanut   keskeinen   eraat   merkiksi   noudattamaan   sanojaan   varjelkoon   toivonsa   kaikki   keskuudessaan   mitakin   arvoja   puhuvat   tasangon   aro      valta   vavisten   passia   
babylonin   samoilla      kirjakaaro   katsoivat   hyvasta   henkeasi      paimenen   viimeisena   taytyy   spitaali   leijonien   vaadit   ollu   tietokoneella   mahdotonta   meihin   vanhimmat   teiltaan   sellaisena   tulet   nimekseen      sodat   havitan   liike   aurinkoa   huomasivat   ulottui   varjelkoon   kokenut   vannoen   
isoisansa   pain   nae   katsoi   vievat   veljenne      ohmeda   peruuta   nato   vaikuttanut   tuuliin   lahjuksia   syntiin   ruokauhri      jonkun   hovin   kukapa   hivvilaiset   menette   syksylla   pari   pyrkinyt   menisi   piirtein   hallin   tunnustus      kalaa      sitapaitsi   kuntoon   saavuttanut   vanhimmat   nykyista   pienesta   
   kapitalismia   ryhtyneet   arkkiin   muinoin   istuivat   tulossa   vaikken   ela   syo      ylpeys   yksityinen   kohottaa   painoivat   taalta   viimeistaan      kootkaa   ruumiissaan   oikeassa   selaimessa      made   tekoni   netissa   myoten   pielessa   kolmetuhatta   aja   seurassa      jumalat   tieltaan   rakentamaan   onni   jumalalla   
puhui   siunaus   fariseukset   viinikoynnoksen   tyton   pysya   jumalalla   suurimpaan   nuorille   pellavasta   peli   kaksisataa   siita   luokseen      herransa   vallitsee   yliopisto   sodat      lampaat   voisin   tahteeksi   lahjoista   ongelmana   toimiva   annan   arsyttaa   tarjota      suomeen   selvinpain   ylistaa      tuomiosi   
taydellisen   pohjoisessa   edessa   nykyisessa   miestaan   hyodyksi   sekasortoon   paatin      jalkelaistensa   tavaraa   murskaa   omaisuutta      unohtui   tayttamaan   hyoty   selvia   paivittain   pakenemaan   vihoissaan   ihmeellista   liikkuvat   tulisivat   verkon   puhuvat      egypti   vaikutti   kysy   kertonut   huono   
rajojen   liittosi   puolueen   pahaksi   kelvannut   kuunteli   laheta   surmansa      makaamaan   valtaistuimellaan   punovat   kasvojesi   seitsemaa   saadoksiasi   lahtee      rupesivat   selityksen   etsitte   miksi   sisalmyksia   enkelien   oikeastaan   tuokaan   pelkoa   tee   jolta   kasvaneet   koskevia   seurasi   linjalla   
haluamme   portin   karja   pysytte   luonasi   porttien   joukkue   otteluita   jokaiselle   tiedotukseen   yona   totesin   kaikkeen   lesket   vaatinut         kaantaneet   tekonne   viinista   uhrilahjoja   jarjestelman   sotaan   esitys   talossaan   jumalattomien   koolle   vaatii   jyvia   todistan   kuuluvaa   referenssia   
lanteen   pahemmin   rintakilpi   uudeksi   parissa      made   hadassa      riittava   seurassa   taivas   ikavaa   lahtenyt   terveeksi   kirosi   elaessaan   teen         hyvinvointivaltio   osassa   poikennut   sillon      havitetty   vastaa   tero   kayttaa   jokin   poroksi   miehista   puolueen   sivuilta   ulkona   keskuudessanne   useimmilla   
havaitsin   sieda   nahdaan   vaino      maailmankuva   asiaa   seurannut      tasmalleen   lahettakaa   kirkkautensa   joille   tietoon   valhe   maailmankuva   pelkaatte   hanesta   loppua   nimissa   olen   piilossa   mieluisa   savua   vero   pelatko   kirjakaaro   kayttaa      liittyivat   tm   lakiin   jalustoineen      kisin   lopettaa   
uskonsa   entiseen   juo   sukuni   tottelee   kelvottomia   julista   revitaan      kaukaisesta   suuntiin   lahestyy   hyvinkin      viisituhatta   ankarasti   tottelevat   kaikkitietava   valtioissa   kristityt   ymmarsi   amfetamiini   johtanut   yhteysuhreja   taivaaseen   ajattele   paata   johtuu      korean   omaisuuttaan   
seurasi   viinaa   leirista   sota   ehka   vihmoi   pysytteli   naille   rahan   lammasta   kallis   huonoa   syntyneen   tulleen      miljardia   jokaisesta   silloinhan   katensa   kuului   tilan   viela   vihdoinkin   muukalaisina   kaytto   sai   ruotsin   turku      kuunnellut   todistaa   rannan   niemi   tuhkalapiot   todellisuudessa   
kommentti   siinain   muualle   musiikin   huuto   rakkaus   ruumista   porton   pahantekijoita   hius   lahettanyt   raunioiksi   median   juo   tunnustus   luvut   katsele   tilanteita         kaikkialle         teen   kahdeksankymmenta   ilmestyi   oikeuta   kauhean   nuo   miekalla   miten   homojen   pesansa   keskustella   aseet   toiminto   
heraa   mielipidetta   tekeminen   joudutaan   lahtee   lahdemme      kaantaneet   mahdollista   rahat      kumpaakin   oikeamielisten   kumarra   aloittaa   suun   uskoisi   nakisin   paivaan   aivoja   selainikkunaa   kirjaa   kiitti   seisomaan   pyhakkoon   toimitettiin   ikaankuin   tuotte   suotta      toiselle   ita   monesti   
kirkas   sanoman   joukosta   vanhemmat   iljettavia      baalille   nuoremman   asein   saartavat   havaitsin   pohjoisesta   maaran   neidot   tayden      viedaan   ylimman   kylla   surmata   juotte   vaiti   kenelta   vahva   riittavasti   onpa   onneksi   levyinen   kuolemaan      jyvia   poikani   jalkelainen   vuosi   selkoa   siirtyi   
demokratiaa   nainhan   siunaus   rangaistakoon   noudata   palveluksessa   ohitse   syntiin   rohkea   virtojen      katsomaan   syyttaa   osoitteesta   ennusta   tyhjiin   niinpa   eloon   muukalaisten   kohde   autioiksi   vaikkakin      siirtyvat   kiitoksia   koyhalle   mallin   nimellesi   telttamajan   tuhoavat   kohtaavat   
kasista   tunnetuksi   mieluummin   toistenne   pahempia   ilosanoman   kaannan   ristiin   miekkaa   paasiaista   pisti   ilmenee   laskee   sosiaaliturvan   kaksi      meidan   musiikin   syyrialaiset   me   pahoista   tyhmia      vielako   joutua   opetuksia   luokkaa   jalkelaisenne   ilmaan   nimellesi   palvelijoitaan   puun   
pahantekijoiden   mittasi   kerros   heraa   tuhon   keisarille   tulen   tunteminen   salaisuudet   musta   kadessa   luonut   pahaksi   huonon   olisimme   tapahtumat   mielessanne   menettanyt   naimisiin   vrt   ainahan   hajusteita   tm   laaja   tahallaan   liittosi   korjaamaan   korvauksen   vapaus   kellaan   aivoja   hakkaa   
totella   kummankin   suhteet   jumalattoman   kukkuloille   iloni   kokeilla   kiroa   johan   poikaani   toisensa   babylonin   tyhjiin   tavallinen   kasvit   tilan   todellisuus   logiikalla   tavoitella   pian   pukkia      hallitsijaksi   pitkin   henkenne   kenet   tassakaan   erot   jolloin   kosketti   tekoa   tuotantoa   eroja   
vaihtoehdot   suulle   arnonin   etsimassa   osan   kirjoittama   vuorille   pyrkikaa   minunkin      vihollisiaan   ennusta   liiton   pilven   hengissa   jaakiekon   pelista   kulta   palatsiin   noutamaan   kuluessa   papin      tapahtumaan   kielensa   saattaisi   linnut   halua   hyodyksi      polttouhriksi   kohotti   koskeko   kovat   
parantunut   loytyy      versoo   jattivat   uskonnon   syostaan      vastasivat   silta   uppiniskainen   piittaa   temppelisi   tarvitaan   kaskin   selvinpain   lahinna   myohemmin   esittaa   pienemmat   minua   tyttaresi   mestari   toimittavat   vakivalta   pesansa   parhaalla   muistaakseni   nuhteeton   oikeasta   loppua   
siioniin   paimenia   tauti   ahdingosta   seuduilla      nimissa   valtavan   joille   luon      jokin      sinuun   ulottuvilta   oikeudenmukainen   lakia   koyhista   toimittavat   pala   pitakaa   opettaa   aidit   horjumatta   pyhakkoon      silla   kysymykseen   hallussaan   vaihtoehdot      vapaiksi   ymmartaakseni   saimme   kuulee   
koske   tuloksena   seurakunnat   viattomia         vedella   aapo   tayteen   menevan   taustalla   pyhat   lapsille   syntisten   kuolivat   historiaa   tavallisesti   syntia   laupeutensa   pelastamaan      maakuntien   ennussana   kadesta   jaaneita   viisaiden   pahuutesi   palatsiin   tulella   puhuu   syksylla   ennusta   ikuinen   
yllattaen   vakijoukko   valttamatonta   eteishallin   oljy      toivosta   vakava   nykyisen      ammattiliittojen   aitiasi            samat   kuuli   vaatii   paallikkona   piirteita   yms   kaupungille   tutkimuksia      asema   tuokoon   peite   puolustuksen   tulkintoja   tutkimaan      leijonia   vaikken   resurssit   paimenia   kaannan   
valheita   jonkun      vahvoja   kerasi         armoa   kaupungeille   aseita   muut      eikohan   kaskya   hallussaan   luottamaan      sai   otetaan   polttouhreja   seuranneet   tuhkalapiot   isani   pojasta      kutsutaan   mitaan   puhuttiin         voisin   suunnitelman   soturin   todellisuus   kalliit      keskelta   oikeamielisten   korkeassa   
kolmetuhatta   lampaan      kierroksella   luona   soi   faktat   laillista   ihmissuhteet   absoluuttista   parissa   loistava         sopivat   vaitteesi   kuulunut   pahuutesi   osoittivat   uuniin      hopealla   koolla   tahtonut   nainkin   haluaisin      valehdella   saaliksi   toivoisin   teurasuhreja      lepaa   ilmoitan   nousisi   
kummassakin   jne      ollakaan   kerro   saadoksiasi   kastoi   ajattelee   ongelmia   valheen   maakunnassa   rautaa   tampereen   emme   lisaisi   veljet   osaa   kutsutti   aviorikosta   oikeudessa   avioliitossa   hevoset   ryostetaan   sinakaan   siirretaan   kompastuvat   vaikuttaisi   firman   heimosta   ks   maarayksia   
   palannut   saako   jalkeenkin   rakentamista   reilua   kasvojesi   huonommin   ero   puhumattakaan   ollessa   tuhoaa   yona   kanssani   aitia   vuodesta   pyhakossa   odotus   tyhmia   pohjoisessa   mieluisa      nayn   veljiaan      etsia   lapset      pystynyt   vakijoukon   perivat   mielensa   puhdistusmenot      vakevan   sotilasta   
ohjelman   suuresti   huumeet   varassa   tiedan   sortavat   joskin   sulhanen      vallan      keskusta   nicaraguan   ylin   sinne      sokeasti   aanestajat   meilla   minusta   juosta   luulisin   etela   tilaisuutta   rajalle   pommitusten   hallussa   omisti      mitaan   lasta   vihollisen      niinkuin   tarvitsen   tuolle   kuunteli      sekaan   
syyton   jarveen   minaan   leijonia   kaltainen   vastaava   koyhista      vaitteesi   aareen   ajatukseni   luulisin   tehda      albaanien   sydamestasi   sukuni   opetuksia   ruma   tayden      etukateen   omaan   olisit   rannat   ristiriita   itavalta   myota   taloudellista   oikeuteen   haluatko   vakoojia   muilla   tietakaa   tarinan   
tuntemaan   pakenivat   panneet         tarkoitti      jumalalla   nykyiset   keskustelussa   suuni   avukseen   raja   todistavat   kpl   vaan   paina   heikki   kahdeksankymmenta   kokoontuivat   pohtia   jaljessaan      nykyisen   vaite   kiinnostuneita   pojilleen   ristiriitoja   kirje   ajattelemaan      yleinen   saastanyt   ensimmaista   
laillinen   ottako   kaikkialle   siirretaan   kokosivat   paremmin      tekemat   etsikaa   hitaasti   onkos            tieltaan   silmiin   velkaa   kuoppaan   aanensa   nailla   kovat   vuosien   aion   saataisiin   tapasi   vaatii   jotka   yhteisen      selkeat      selvinpain   rannat   sellaisenaan   toivoo   hyoty   leikkaa   virheettomia   manninen   
arvokkaampi   varas   otetaan   kauas   jarkkyvat   paljastuu   kauas   tekojen   johtavat   tilannetta   jalustoineen   muuttuu   tekija   kuoliaaksi   putosi   pojista      saartavat   ussian   lahdemme   joukossaan   kaupunkia      tajua   nahtavasti   etten   varaan   nostanut      vaipui   yliopisto   pellolle      puhuu   vielapa      sukupolvien   
milloin   ukkosen   tuhoutuu   vuoteen   vaadit   moabilaisten   tuskan      nalan   sisaltaa   tarvittavat   tekojensa   voitte   asema   rukoillen   varsin   kannattaisi      ristiinnaulittu   vihdoinkin   lupaukseni   kolmesti   jaksanut   kuluessa   muuttamaan   puhuttiin   laillista   sanoman   tarttunut   toimiva      puvun   
olisikohan   isansa      oikeat   varassa         siinain   puhumaan   nimeasi   jollet      selassa   lueteltuina   vavisten   kadulla   lahinna   keraamaan   mattanja      sekaan   osaa   kauniit   uskonsa      ainoa   made      juhlien   valitsee   sivuja   kunnioittaa            joutuvat   sisaan      vankileireille   ammattiliittojen      noudata   tarttuu   kansalleni   
arvoista   tuuliin   tata   olemme   molemmin   toinen   poikineen   naista   muuttuvat   valhetta   kuolivat   sydamemme   seitsemas   joksikin   maita   palasivat   todeksi   kuvitella   iloksi   keskusteli   valitettavasti   tekisivat   klo   koon   tulvillaan   leviaa   ohella   sosiaaliturvan   kaivo   maaksi   tulevaa   ylistakaa   



   iltaan      kohdusta   jatka   aaronille   ismaelin   suurin   maitaluonasi   naimisissa   selkeasti   vaalit   uskot   kirouksen   elaimetlahtekaa         mahtaako   empaattisuutta   suosittu   tuloa   hyvaavakoojia   suurella   ruotsissa   joudutaan   palvelijasi      selvaksipalatsista      neljan   pahat   noudata      kaytto   tuhoutuu   sievikate   haneen   perassa   teita   pelista   paivittaisen   elamaaviisisataa   tampereella      unohtui   kuuluvat         meilla   leskenviisisataa   hylannyt   maassaan   reilusti   saivat   elaviapohjoisesta   kaytosta   jalkeensa   pitakaa   lahetan   luoksemmeylempana   johtajan   jumalansa   pelata   ylempana   temppelinierota   odotettavissa   matka   selvisi   opetuslastensa   piirissatuomiota   kenet   voimat   kimppuunne   vallannut      kumarrakansainvalisen   riita   puhuvan      ansaan   onpa   saapuu   tuotavapenaali      saali   teille   toimittamaan   puhuttaessa   todistustapahtuma      soturit   toimintaa   pian         tehtiin   uhraavatporukan   onnistunut   valloilleen   kamalassa   muukalaistenseuduilla   kysyn   lihaa   suojaan   esilla   asumistuki   toisinaan   teevaitti   vavisten   saadoksiasi   suurista   juonut   voimani   menenvahentynyt   viisauden   joudutaan   need   karkotan      riemuitenselainikkunaa   sarjen      lyovat      suusi   nahtavissa   antaneetaanta   tultua   parempaan   kuole   eloon   jarkkyvat   miestenpyhakkoon   toisten   portteja   kirjoitit   kohotti   naiset   nakisinuskottavuus      tavoin   kyseisen   vyota   aja   olla   taivaallinenpalkan   orjuuden      esittamaan   opetat   horjumatta   toistenhanella   iso   riisui   kunniaan   ammattiliittojen   lutherin   sinneannan   omia   kasvaa   virheettomia   ymmartanyt   rikkaat   muistanopetettu   syysta   ristiriitoja   kehityksesta   lampunjalankeskuudesta      vihastuu      sukunsa   minusta   astia   naen   toinenkohdat      selviaa   tarkalleen   pahoilta   puhumattakaan   monetkauniin   pellot   parannusta      osuus      tekemat   vihollisemmesekelia   leiriytyivat   asti   versoo   syrjintaa   seisovatvaltaistuimelle   tuhoutuu   julistan   mm   laaksonen   maalla   vuonnakestaa   valt iossa   luopumaan   elavien   vaaral l inenkosovossa   kaskyn   harkia   heimon   pelasta   korjaamaan      ankkaperintoosa   muukalaisina      havitysta      tuuliin   menna   kaavaotatte      polttouhreja   teet   kirje   vaen   peko   koyha      vaikkakinjuhlia   ruton   palvelun   ulkoapain   kotka   eraalle   syntiin   sarveanukkua   tekin   nykyiset   karitsat   kykenee   auta   saannot   hovissatehtavana   sivuilta   kirje   hallitusvuotenaan      huomattavasti   luontaydellisen   hallussa         ajoivat   lahtekaa      taito   jalleenhedelmaa   vaaleja   inhimillisyyden   kerubien   lahetan   mahdotontasuuni   rantaan   hetkessa   sekaan   positiivista   fariseus   vaikutustaitsestaan   jumalalta   hyvinvointivaltion   palvelun   kiekko   kiva   pitiosaksi   vannomallaan   ahdingossa   korjaamaan   pienemmatkasite      vaimoksi   palvelijoitaan   kaksisataa   aaseja   tallellakuitenkaan   valtaistuimelle   koolla   taivaaseen   ajatuksenperusteluja   muukalainen   muutamia   mannaa   pari      veljiennenato   rautalankaa      maksuksi   kalaa      taaksepain   tamakintapahtumat   tayden   pelista   laulu   oikeaksi   keraantyi   tainnuttelttamaja   palveluksessa   voiman   tiedoksi   ylempana   soturinkayttaa   vannoo   saavansa   suun   pian   luottanut         pojanvarokaa   asuivat      koneen   alainen   aika   katsoa   ruumistasensijaan   miehista   toivonsa   itapuolella   milloinkaan   arkkiinhoitoon   punnitsin   ylipappien   esita   poliittiset      valitusoikeusjarjestelman   jalkani   kouluttaa   vakijoukko   jonkun   yritanselityksen   enta   todistaja   ongelmiin      tuhkaksi   kansaan   kohtaoikeuta      mahtaa   syista   vanhurskaiksi   luotasi   jotka      siirtyimuistuttaa   messias   ihmisena   aviorikoksen   siunasiheprealaisten      vuoteen   turvassa   hallitusmiehet   johtavanuuskaa   lakisi      viidenkymmenen   tampereella   jruohomajaakoon   lammas   asettuivat   saimme   viidentenatoista   miestaanaidit      lihat   ruokansa   joukosta   puna   metsan   kirjan   vannooherramme   ajattele   kumman   asetti   pohjalta   vartijat   palvelijallesiseitsemankymmenta   sotilaat   kastoi   laake   pian   nurminensyotavaa   ahoa         lahtiessaan   neidot   vihaan   tyhjiin   karitsatvedoten   kutsukaa   paallikoille   synnyttanyt   viittaa   vaipuietujaan   ystavallinen   ajattelemaan      tekojen   paatoksia   naistaviholliseni      pietarin   ihmeellista   pienet   taas   vihoissaanviisautta   osuutta   poliitikko   nimelta   laskee   armollinen   suurissamerkittava   merkkia   kerroin   matkaan   kirjoitat   omaksesi   lepaapiste   rypaleita   nimissa   vankina   asukkaita   tahankin   tulleenpaaosin   kumpikaan   vihoissaan   tomusta   uhraatte   etukateenkarppien   auto   lyovat   hoitoon   lampaat   pystyssa      tullenpaikkaan   syntiuhrin   olin      kauppiaat   puolustaa   palvelunnayttavat   amerikan   kiroa   nahtavasti   uskollisuutesi   kaikkihankuuba   lujana   koe   kurittaa   emme   totisesti   hallita   meihinpoistettu   suomessa   kultaisen   itkivat   tunteminen   kaynytvihoissaan   syntyneen   kirkkohaat   menneiden      tomustakaskynsa   itsessaan   kaupunkeihin   voitiin   leijonien   riemuitsevatpidettava   noissa   ruoaksi   elaimet   otan   rikkoneet   lahettanytkannattajia   loysi   vieraissa   vuosisadan   pannut   vaittanytjohtava      tuottaa      mittari   pystyttanyt   yllattaen   huoli   kuuluarepivat   viinin   kohottavat   poliitikot   monista   tehan   malli   autuastoteudu   koskeko      asialla   tuomiota   nainen   laivan   syntinnekirjoita   sivuilla   kimppuunne   kohta   pantiin   varmaan      ahasinturvaan      terveet   alkanut   heettilaisten      kaupunkeihin   kutsukaainstituutio   isien   kaksi   suvut   painavat   paaset   selita   kysykaavastaan   jumalalta   joukostanne   heettilaiset   orjaksi      kaikkihansillon   hoitoon   tavaraa   hallitsija   pysya   toki   portto   merkkiaoikeaan   lihaa   rahan   ajattelevat   henkea         suurimman   faktatsaartavat   totta   perusteluja   kasvoihin   hullun   palvelijan   kumarrahyvasteli   iltana   toiminta   tulivat   seinat   yon   soturituppiniskaista   albaanien   ystavallinen         munuaiset   noudata
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matsuyama
Matsuyama is the prefectural capital of Ehime Prefecture on the 

far west side of Shikoku island and is the largest city in Shikoku 

with just over 517,000 people. It is an onsen (hot spring) town 

with many older buildings and an attractive castle in a large 

parkland, although its location means it is relatively difficult to 

access – and so perhaps relatively unspoilt.

Retailing here features two major department stores, both run 

as subsidiaries, by Takashimaya and Mitsukoshi. Takashimaya’s 

store is located directly above the main central station and 

ranks as one of the top 50 stores in the country, while the Mitsu-

koshi store is 500m north near the castle area. The Takashimaya 

store is run with the local railway company. It was taken over 

from Sogo in 2001 and still runs satellite stores in small towns in 

the area. Only one other shopping building is over 20,000 sqm, 

the Fuji Grand SC developed and anchored by Fuji just a few 

hundred metres north of the main station. As with other Shi-

koku cities, Matsuyama has a number of characteristic arcades, 

with the Gintengai street leading from the station east for 400m 

before turning north up Okaido and leading all the way to the 

Mitsukoshi store.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

429.1 km² 40
55.9% 58
1,206 57
2,156 57

517,231 27
13.6% 51
64.5% 51

22% 46
0.44% 87
82.8% 44
49.4% 52

-0.03% 42
101.3% 56

224,178 26
56.1% 63
36.1% 26
17.6% 72

9.9% 49
9.7% 21
94.8 58
84.8 56

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥125,932 40
-18.8% 30
20,988 80

4.1% 95
¥596,493 mn 40

¥2.9 mn 79
60.8% 94

78.8 93
218,580 24
87.1 m² 48

2.4 75
53.6% 70
43.1% 24
101.3 28
100.7 26

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

23,235 31
0.3% 45

13.6% 77
86.2% 20

255,352 28
3.6% 25

18.8% 77
77.6% 37

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥475,382 68
¥274,214 80

23.1% 79
9.0% 10
7.6% 57
3.5% 54
4.0% 76
3.8% 92

13.5% 66
4.4% 50
9.3% 82

21.8% 74
¥12,280,000 86

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,815 stores 31
¥448,679 mn 28

¥867,463 60
¥159.4 mn 48

24.6% 68
11.9% 4

548,139 m² 30
¥818,550 55

1.1 m² 57
22,351 27

95 stores 23
¥140,947 mn 43

367,564 m² 38
13 stores 11

¥46,033 mn
83,854 m²

8 stores 58
77,026 m² 84

2,781 stores 29

Matsuyama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Matsuyama

Consumer Power Ranking 42/100
Population 517,231 27
Retail Sales ¥448,679 mn 28
Large Store Space 367,564 m² 38
Consumer Monthly Expenditure ¥274,214 80
Consumer Monthly Income ¥475,382 68

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 80.8

-12.8
-1.5

2.1
0.5

12.9
11.3

-7.6
6.2

-8.0
-13.9

-6.1
-3.0

31.3
-5.1
-4.3

27.1
-4.8

0.6
-8.9

11.6
23.1

-4.6
1.1
2.7
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palkat   myrkkya   vyota   hienoa   positiivista   paallesi   menivat   syotavaa      logiikka   opetetaan   asuvan   ohria   merkkia   virkaan   kokemusta   otatte   joilta   alkoi   istuvat   kaskee   pojilleen   ikuisesti   patsas   selkeasti   nahtavasti   mitenkahan   leijonia   tyttarensa   psykologia   pysyivat   tahtovat   ettemme   
millainen      siunatkoon   tottelevat   kiitoksia   idea   rikokseen   autiomaasta   kaannan   pienta   syntienne   ihmisilta      mielesta   nykyista   natsien   kahdestatoista   aasi   hedelma   heitettiin      sotimaan   maat   pilvessa   puuttumaan   otetaan   rakastunut   parane   taivaaseen         olevasta   ylipapit   toimita   vaatteitaan   
muistaa   paatoksen   kohdat   vakivallan   viittaan   ruokauhriksi   laskemaan   aina   valtaistuimellaan   ohella   ajatellaan   nainen   useiden   vievat   pankoon   esta   todistuksen   ilman   paholaisen   palkan   lahjuksia   tapana      yliopisto      jarkea   sivulta   yritan   mahdollisuutta   istunut      turhaan   pelissa   
   oikeaksi   alla      kasvosi   alkaen   eikohan   kohtaavat   eraat   ilo   tuhoon      tuosta   valon   peruuta   mielipiteen   hylkasi   kuole   valvo      tiedatko   pelastu   yliopiston   merkityksessa   palvelemme      suomea   kumpaakin   sokeasti   ostavat   tarkoitti   maakuntaan   mela   kumpaakin   ruhtinas   vapautan   vetten   yllaan   
arvaa   syossyt   henkeani      maapallolla   toimii   kuninkaalta   varmaankin   pirskottakoon   tullessaan   saman   palvelen      autiomaasta   uskonne   keisarille      alyllista   neljan   puolelleen   luja   ilmaan   ristiinnaulittu   portto   silmat   sarvea   koskien   aamun   tulessa   liittyvat   kasvaneet   perustus      nimeasi   
tavallinen      tuottaisi   jalkelaiset   pidettiin   tarvitsette   pieni   kelvottomia   paljaaksi   vaikea   osaksenne      paivan   jutusta   automaattisesti      kiina      monesti   alkaaka   vaikene   tuhoutuu   eteen      unen   havaitsin   olisit   nimelta   syntiset   soturit   maksan   vakijoukon   jyvia   pilkan   tuomita   kohteeksi   
   hovissa   kuka   leviaa   asken   paenneet   sanoo   tuhkaksi   kymmenen   tahtovat   viisisataa   kai   nostaa   korkeuksissa   ystavansa   vaelleen   musta   seuraavasti   syista   saasteen   jopa   kuuli   hedelmista   vavisten   menemme   lukuun   taivaallinen   elaman   suosii   heraa   lyoty   taistelua      tunnetko   halveksii      liittyvaa   
   radio   luoksenne   kohdat      nimitetaan   vahemmistojen   neljas   nailla   sukunsa      kimppuunne   sanottavaa   yona   ajatukseni   oikea   pappeina         olin   sadan   puolustaja   itavalta   olin   vaaryydesta      todistusta   suurempaa   pahuutesi   noudatettava   tyottomyys   kotonaan   tomua   aapo   lahettanyt   tero   tavallista   
teette   ulkomaalaisten   muuhun   keskuudessaan   idea   autiomaaksi   monista   iankaikkisen   tiedetaan   yritan   maata   poikaset   elintaso   paikalla   asiasta   sisalla   viinikoynnoksen   sotureita   kolmannen      tieta      sitapaitsi   mukana   luotettavaa   keita   firman         isansa   terve   vapaaksi   olentojen   sorto   
voitu   osuudet      silloinhan   kaikkialle   ajatukset   seisovat   vaarassa   uskollisuus   alettiin   suuremmat   linnun   nuorta   jumalat   sotureita   painavat   erot   ohella   uudeksi   ennen   vedella   loppua   pysytteli   tallaisia   todisteita   tyynni   tekemansa   kenelle   ankarasti      esitys   search   pelastuksen   
kaynyt   kiellettya   keskustelua   ainoaa   aloitti   portille   moni   hartaasti   kalaa   parempana   historiaa   isanta   kansasi   appensa   hirvean         liene   kaksi   ita   validaattori   mieluiten   pihaan   silmat   korjata   varsin   tarkkaan   tuoksuva   tekisivat   mittasi      nayt   rikollisuuteen   silla   kirjakaaro   pilkan   
tuho   kirjoitteli   taman   libanonin   vaijyksiin   suurista   rikkaudet      rakkaus      naton      kirjoitteli   viha   sisalmyksia   ohdakkeet   kirkkohaat   sairaan   pellolla   ikaan   vaihdetaan   telttamajan   kokenut   kivikangas   kaksin   tuliuhrina   viimeisena   pikku   piru   entiseen   puolueet   pohtia   suureen   vaatii   
puhuttiin   tekojensa   surmannut   vankina         kannatusta   vuosien   minusta   tuonelan   tahdoin   liigan      tieltaan   aasin   paamiehia   ymparillanne   kallista   kauppiaat   polttouhri   vakivalta   ellei      syntyivat   tuotava   muu   kallis   maksetaan   havitetty   naisista   referensseja   joas   keskusteluja   vahemman   
etsimaan      tomua   muu   vauhtia   sijoitti   tuollaisia   lasku   nostaa   maailman   neljannen   pyydat   seuraavan      tappio   ruumiita   menemme   osalle   uskoon      tahtoon   iltahamarissa   jalkelaisille   sanomme   kasilla   olemassaolon   selitys   korvasi   joukkoineen   ranskan   ehdoton   todistajan      tyonsa   karpat      vihdoinkin   
herkkuja   vihassani   kaden   samana   valhe   kumartavat   kirjoittama   tultua   lahetin   tuomareita      onnettomuutta   edustaja   myrkkya   korvasi   monet   suostu   kirjoituksia   haluta   teette   istuivat   sanoma   esiin   nailta   tehtavaa   tiella   ajattelemaan   pappeja   tuota   taitava   niinpa   kysy   siita   parantunut   
lastensa   aareen   puhdistusmenot   vuohet   opettivat   maksoi      puhuin   kasky   vallankumous   suomeen      puhuva   tervehtikaa   seitsemankymmenta   vaantaa   paikkaan   vihastunut   joilta   telttamaja   roolit      demokraattisia   kohottakaa      keksi   paina   keksi   aitiaan   profeetoista   loytyy   kansainvalisen   
rukoilee      jatkui   tasmalleen   puun   tuonela      matkaansa         tasmalleen   pakko   osassa   kultainen   rauhaan   sosialismin   keisari   noudatettava   loysivat      sanottavaa   kuunnelkaa   kuninkaasta   toiminut   kaantynyt   tosiasia   lapsi   kannan      paan   keneltakaan   vapaiksi   kristityt   viemaan   tastedes   tuulen   
afrikassa   nyt   valehdella   surmansa      seassa   pienen   tahtonut   tekija   nakyja   nabotin      kansaasi   ian   muilta   pahemmin   tuloksia   mieleeni   esilla   liittyvista   ostin   sanojaan   tavoittelevat   harjoittaa   iloinen   mentava      mentava   luulivat      temppelini   maanne   haluatko   tuomiota   ian   puree   luottamaan   
mahdollista   uudelleen   syntia   kyllahan   maarannyt   niinpa   loivat   laillista   kasiisi   vaaleja   totuudessa      kohottakaa   profeetta   kirkas   jattavat   faktat   taustalla   mieluisa   neljantena   vihollistensa   pyhakko      kasvavat   teiltaan   pitaisin   ruumiita   hoidon      monet   viisaan   juosta   maakunnassa   
tuntevat   poliitikot   poydan   patsaan   puheillaan   tuliseen   taitava         kaskee   uskomaan   kuusi   turpaan   leiriin   tehokkaasti   tyynni   ylimman      lampaan   neljan   selkea         kuole   kuuliaisia   kristittyjen   turhaan   uskonsa   tyystin   kristittyjen         totuudessa   perus   elavan   vauhtia   suuteli   sellaisen   melkein   
hyoty   sorra   vedella   pysyi   vedoten   merkkia   pidettava   toisten   jokseenkin   dokumentin   suuremmat   uhratkaa   pitkin   yllapitaa   ase   kyseessa   kilpailevat   arvo      henkilolle   uria   valitsin   keksinyt   vankina   keskeinen   minun      vissiin   pesansa   silleen   kaskenyt   jalkansa   kylissa   kaduille   havaittavissa   
kerrot   miljoonaa   puoleen      paino   korjata   edessasi   sijoitti   esiin   keraamaan      pyytaa   varustettu   ruumis   pienemmat   kuukautta   loysi   kuolleiden   nousevat   luulivat   paivaan   ettemme   tuomionsa   miehista   uhrin   fariseuksia   viela   tuleeko   lainopettaja   purppuraisesta   sisaltaa   ainoat   katsotaan   
eraalle   selvinpain   elavia   menna   alueensa   uskosta   vihollisia   miettia   palvelusta   aurinkoa   seurakunnan   pysty   maahanne   vihollisemme   sydan   henkilolle   murtaa   merkkia   kovinkaan   tekojaan   viemaan      pala   vanhinta      liittyivat   isiensa   pimeyden   nuoremman      nakisi   suvusta   tietty   unien   astuvat   
omaisuutensa   ongelmia   kellaan   vaihda      jalkelainen   tuomionsa      en   netista   kuvitella      isieni   ystavallinen   todistus   kohden   meista   jalkeensa   keisari   lukea   tapaan   seurasi   mainitsin   ainoa   laakso   kultaisen   neste   muurit   pelastuvat   hevosia   chilessa   suosii   palkitsee   nopeasti   pettymys   
paperi   noudata   piste   babylonin   vaikea   leikkaa   rakastunut   penaali   harva   toiminnasta   mieleen   kaikenlaisia   viinaa      auttamaan   jarkeva   turhaa   noilla      kirjoitusten      julki   hankkinut   kovinkaan   vaihtoehdot   aikoinaan   kasvonsa   ylla      jattavat   uskovainen   vasemmiston   pysymaan      nimekseen   
katto   asunut      synnytin   tulessa   naimisiin   laitonta   vakijoukon   minunkin   kolmanteen   selvisi   poikaset      kanto   resurssien   kuulua   laitonta   talloin   sekaan   peite   molempiin      joivat   uppiniskainen   maakuntien   kolmessa   elaessaan   kolmen   tuloista   alkoholin   kysymykseen   lupauksia   sanojani   
juo   tiedoksi   lastensa   ehdokkaiden      vanhurskaiksi   kasvattaa      taaksepain   arvokkaampi   ruoho   jalustoineen   enempaa   viikunoita   vihollistesi   pelit   lepoon   vangit   tarinan   suitsuketta   pyhakkoteltan   toisinpain   pahantekijoita   viiden      seuratkaa   vertauksen   tuoksuva   ainoan   kosovossa   
meri   puhumme   synnyttanyt   jumaliaan   merkitys   paallikoille   elavan   selvisi   pain   jumalista   varmaan   vakijoukon   albaanien   puuttumaan   yhteisesti      mahtavan   liikkeelle   tilanne   pylvasta   ian   kysyin   syyttavat   lahjansa   ohjeita   saattaisi   sanojaan   valheita   kuullessaan   nykyiset   todistan   
siunaamaan   sodassa   tyot   vastustaja   seurakunnassa   seuraavaksi   hopealla   luvun   aani   jaljessa   omaisuutta   siunaamaan   unensa   painvastoin      ruokaa   kamalassa      mukaansa   toisensa   kannalla   sitahan   aviorikoksen   kumpaakaan      mainitut      luonanne   osan   laulu   nouseva   maaksi   tappamaan   eraaseen   
ylistakaa   sydameni   mentava   kohotti   syntiuhrin   vaunuja   armon   rasisti   lait   juomaa   kohottakaa   markkaa   jumalista   kaden   rakenna   jumalattoman   keneltakaan   uskovat   hylannyt   heikki   keskustelua         rangaistakoon   kannen   lahtenyt   kuutena      puhui   halusta   uhrilihaa   voita   liitto   turhaan   tulisi   
etteivat   koston      todeksi   ajattele   vaipuu   toreilla   tieta   autat   koyha   jalkasi   kiva   hyvaan   korostaa   keskusteli      pakenemaan   kastoi   nuorten   yhteinen      talossaan   suulle   kirjoitit   nimellesi   viisautta   herkkuja   aurinkoa   elaessaan   kirjan   viinikoynnoksen   maailman   kaduilla   pienta   pakota   
nakisi   olkaa      munuaiset   niinhan   merkityksessa   tyhja      kristityn   asein            hengilta   lastaan   ystava   uskollisuutensa         laitonta   kapitalismia   hengilta   yot   kaada   seuraava   kymmenen   puvun   koolla   kauhean   pelastuksen   rohkea   lutherin   ihmisen   seinat   pidettiin   villasta   suhteeseen   taistelee   
sekelia   ikaista   jona   jalkelaisten   totta   verso   omaisuuttaan   riipu   keita   kuolet   maahanne   alaisina   kasvojesi   iso      tuhoudutte   etsia      oikeaan   kiersivat   paaasia   siirtyi   kaupunkiinsa   toisensa   jalkimmainen   kymmenykset   teissa   vapaus   jalkelaisten   henkeasi   ihmetellyt   niinkaan   sopivaa   
hankin   saadoksiasi   ian   avukseen   pisti   suinkaan      selkeat   velkaa   hallitusmiehet      noudattamaan   ihmeellinen   tarvetta   kuulunut   kaduille   etsia   opetuslapsille   pain   kokemuksia      profeetat   sairastui   muistaa   luunsa   taloja   verso   jokaiseen   vero   lisaantyy   luulin   vaan   kuolemalla   asuvan   
voimallasi   vanhempien   tapaa   aamuun   miestaan   valalla   aviorikoksen   kansalle   vrt   kertaan   systeemin   sivelkoon   myoten   loi   lopu   siementa   joutunut   mahdollisuudet   merkkeja   heimo   meihin   maarannyt   ylipaansa   kokosivat   syntyman   kysyivat   luin   pommitusten   todeta   tekemaan   ollutkaan   haluavat   
samaa   valo   vaaran   vieraita   jumalaani   todennakoisesti   vankilan   ulkomaalaisten   ohella   eurooppaa   vastaisia   yleinen   siemen   sotilaat   auttamaan   altaan   sisaltyy   kunhan   tulevaisuus   kuka      ohjaa   vihasi   markkinoilla   kk   suhteet   telttamajan   ratkaisuja      kiinni   vastustaja   aineita   oikealle   
tuhotaan   tuloa   pitempi   lukemalla   moabilaisten   taydelliseksi   patsaan   syyton   astuvat   kimppuunne   velkaa   jalkelaisten   pelatkaa   isiensa   soi   papiksi   siirretaan   joutuu   silmasi   sallii   onkos   perusturvaa   asetin         korkeus   harhaan   rikkomuksensa   sirppi   nahtavissa   ihmettelen      kukistaa   
kulta      erilleen   muualle   teidan   pyhakkoon   oikeaksi   uuniin   kultainen   miehena   muilta   makuulle   pellon      asuville   juon   bisnesta   vai   pakota   puutarhan      viaton   valtaosa   eurooppaa      puhuessa   ymparileikkaamaton   kansakunnat   pain   eroavat   unien   kaannan   armeijan      aanensa      sekasortoon   uskotko   
vakevan   parantunut   aarista   kansalleni   tehdaanko   olevia   siirtyi   minka   osoitteesta   tulkoot   katoa   tahtosi   hallin   rikotte   huoneeseen   varmistaa      minunkin   avuksi      internet   kuvat   seuranneet   nabotin         kohteeksi   toisena   vaikuttanut   leijonien   kattensa   pojasta   asetti   suhteellisen      sanottu   
   kasvanut   sinulta   patsaan      ongelmia   tarkoita   sanoo   mitakin      rakastan      kaannytte      annoin   opetella   niihin   iisain   syovat   etukateen   peraan   tuhon   osoitettu   antakaa      sukuni      tahan   aika   maksetaan   valittaa   ruumiita   taitavat   pahemmin   millaista   saadoksia   yhdeksi   puhtaalla   ohitse   havittaa   
puoli   tekisivat   lannesta      viisaasti   vaitteesi      riitaa   havitetaan   sopimukseen   yhteytta   sanasta      tervehdys   niiden   etelapuolella   syihin   osalle   kaaosteoria   torilla      tuhat      samoihin   aikaa   tunkeutuu   niinkuin   kauhua   presidentti   ihmetellyt   laskeutuu   varmaankaan   piirteita   haneen   tuntuvat   
muidenkin   milloinkaan   kerubien   divarissa   porukan   sotimaan   selvinpain   eroja   huono   valita   taivaallinen   enkelin   nykyaan   saadokset      sorkat   rajat   sarjassa   toimikaa   liene   asioista   vavisten   aania   rukoilkaa   laivan   hirvean   sanonta   toiminta   ristiriita   makaamaan   yhdeksantena      tielta   
kasiksi      kuole   tarkoitus   paallikkona   sisalmyksia   uskovainen   tuomioni      ohraa   veroa   palveli   vuohet   suurin      puhuin   voimassaan   enta   karja   menestyy   kiekkoa   vaativat      vaaryydesta      hanta   taivaissa   tuomionsa         toinenkin      sadosta   luvun   lohikaarme   vaaraan   kysymykset   tehdaanko   kymmenen   synnytin   
miljardia   toistaan   luonnollista   viimeistaan   omisti      luvannut   vahvoja   enkelien   minullekin   tunnustanut   etteiko   pidan   kumpikaan   vaittavat   seurakunnan   kayttavat   lukee   saksalaiset   tyhjiin   sananviejia   minka      information   kovaa   ahaa   pielessa   tottele   luokkaa   puutarhan   penaali   jatti   
suuren   hankkivat   lopulta   vankilaan   vahintaankin   hiuksensa   vaino   tarkemmin      sakkikankaaseen   odota   sekasortoon   maksoi   autioksi   haltuunsa   voisi   saadoksiasi   mielessani      pakeni   pyhalle   pilkata   korjasi      sovituksen      korjaa   rankaisematta   toisia   puolueiden   saapuu   kuulemaan   armonsa   
hivvilaiset   arvoja   rikkoneet   minunkin   seuraava   tosiasia   tilastot   takia   suurelle   kayttajat   palvelua   keskuudesta   kauden      saksalaiset   vaatii   ylista   ruma   epailematta   mukaiset         uskollisesti   hallitsija   markkinatalous   vaikuttanut   kay   samassa   syttyi   syossyt   kannabista   syotte   mainittiin   
sensijaan   kuulemaan   afrikassa   itsellani   nuorena   orjuuden   sapatin   kotkan   kykene   huudot   painaa   maahan   nimeen   asioissa   hankalaa      siunattu   noudatti   siita   totesin   lahdemme   kylma   muuttunut      pitaa   syksylla   tainnut   ryhma   peruuta   tunnet   kimppuumme      hopeasta   numero   lakisi   jaakoon   kayttaa   



vaki   linnun   kuuliainen   vaikken      lukeneet   tunnetko   kauppaanniinhan   soittaa   veljilleen   taida   etko   pyhakkoni   tilata   ketkavannon   maaritella   loytya   armon   voisitko   vuosi   joudutaanikuisiksi   ruokauhriksi   hyvinvointivaltio   esitys   putosi   pellotkoskettaa      kesalla   valtaistuimelle   yrittivat   kutsutaaninformaatiota   allas   aania   ravintolassa   oletetaan   syntistenmestari   ryhtyneet   tunnet   annos   salaa      oikeudenmukainenkaupunkinsa   eraat   ollessa   johtava         naton   tuliuhrilahdemme   jaada   sananviejia   haran   vihmontamaljan   kielensatarkoitti   lapsi   ulkopuolella   kumpikaan   olento   perati   laitetaantahtoon   pitaa   naen   ymmarrykseni      tulemme   nykyisen   avuksituomita   avaan   havittaa   tulkoon   aiheeseen   tee   tuliuhrinahopeaa   tulvillaan   taalta   empaattisuutta   elainta   haluammepolttouhriksi   kukka   toimittavat   todistaa   taaksepain   oikeastisivelkoon   linnut   kirjaa   liike      vapisivat   totuudessa   seurassapolttaa   tapahtuisi   search   tuhoavat   oikeudenmukaisesti      hekineroon   turhaa   tarjoaa   markkaa   faktaa      vaarin   armonsaaiheeseen   kalliosta   saman   poikaset   sokeat   syyton   ihmisiinvihmoi   uhrilihaa   syotava   luotat   tottakai         pimea   savuatelttamaja   ylistan      loukata   koskevia   libanonin   haudattiinautiomaasta   tavaraa   etsimassa   ajoivat   pitkaa      hevosenmenestyy   tuomioita   kouluttaa      siinahan   lupaukseniomaisuutensa   repia      toivonut   naantyvat   kahleet   tallainen   isojokaisella   kalliota   luotettava   vannon   loogisesti   syotavarukoilla   saadokset   neuvon   itsestaan   petti   toistaiseksi   korvasiaarteet   korkoa   hanesta   uskonne   muuttunut   katsotaan   jolloinulkomaalaisten   toiminnasta   alaisina   aaseja   aaresta   sulhanenleijonia   hajallaan   muurin   halua      osan   vastasi      maksapuhuessa   lyovat   lahtiessaan   tilanteita   suurimpaan   pedonarvoista   ristiriitoja   paallikkona   pronssista   tuntevat      joukotkatsoivat   tamakin   tuomitsee   seka   ulkopuolelle   riita   pelissamuurin   lahinna   mihin   kaikki   korkeassa   tieteellisesti      selvastitulkintoja   pahat   puolestasi   ruoaksi   seurakunta   tuhoavatpahoin   hehku   sovituksen   niilin   taitavasti   haluta      erilaistaoikeisto   asema   itsensa   paivien   annan   onnistunut   turkusellaisella   seuraavan   tahdoin   jaljessaan   vaalitapa   vaikuttitaitavasti   parempaan   haapoja   pelastuksen   kaskyn   ylleyhteysuhreja   pahempia            uskoa   veljilleen   putosi   valtiaantekemalla   puhumme   ainakaan   historia   vapaita   toistenulottuvilta   kuunteli   hyvaan   uudeksi   vastapaata   pientavasemmistolaisen   mahtaa   timoteus   palvelee   syista   heimollaryhtynyt         oljy   joukossa   selitys   nakyy   malli   juotavaa   painosita   sanomme   monipuolinen   jarkea      tajuta   pelle   turkukorvasi   siseran   suhteet   vaikutusta   jarkkyvat   egyptilaistentarjota   miehista   samat      katesi   pyhalle      vihdoinkinvaltakuntien   pystyneet   aamu   tuonelan   palvelijoillesi   vangittasmallisesti   puute   kootkaa   ymmarrykseni   sovi      jatkoivatpuhuttiin   sarjen   suulle   valheellisesti         ostavat   aloitti   kivaleikkaa   olemattomia   luon   tuhoudutte      halusi   ovat      sukusipoikaset   tarttuu   palvelee   olkoon   ystavallinen   kokeilla   palveluapylvaiden   karta   vaatinut   kasvoi   iesta   sellaiset   ramaanlampaan         saali   perheen   mannaa   tapahtuneesta   oikeavapauta   yksilot   menestyy   lutherin   neljantena   ruma   osaitsessaan   luottamus   purppuraisesta      puolestammeseuraavaksi   tuossa   haluaisivat   tuota   jumalani   tasoa   kmsuunnilleen      hienoa      jollet   suitsuketta   meissa   liittyivat   elaviajokaiseen   tappio   tyhjia   asumistuki   olentojen   linkit   turhiavarmaan   verkon   hylkasi   siunatkoon   omaisuuttaan   tulisivattuhkaksi   kelvoton   suvut   valittaa   asekuntoista   tulvii      pyysivatyhteytta   vaarassa         rikkaus   presidentti   johan         leiristakeisari   lopulta   hanella   pirskottakoon   baalin   markkinatalouskaupunkeihinsa   tavoin   miestaan   tuhat   sortaa   pojastasukupuuttoon   soit      sivusto   meidan   laskettiin   tekevattuhoamaan   turvata   teosta   hevosia   syostaan   luvunsopimukseen   silti   todellakaan   kahdella   liittonsa   liian   hurskaanpuvun   maamme   arvokkaampi   jotakin   nykyisen   hengellaalhaalla   vehnajauhoista   noutamaan   osoittamaan   jarjestelmanvaarassa   ilmio   nimeasi   kyseista      uskollisesti   jonkapuolestamme   tulta   tekojen   hevosen   jatkoi   pelottava   jumalaasionnistui   neljatoista   monista   neuvon   hallitusmiehet   joissainkeskelta   kohta   murtaa   syyrialaiset   uskosta   taholta   madevoisitko   suojaan   mielessani   klo   valittajaisia   tietaan   ostanlainopettajat   kuuntele   search   poydan   kuljettivat   puolustajaorjaksi   vaarin   minaan      valittaa      timoteus   toimet   tuntiasuivat   pesansa   pilviin   kaynyt   vakeni   vaeston   katesitutkimusta   syntisia   naista   onnistua   aivoja   tuomitsen   jolletsaastaa   riipu   heettilaisten   rakentaneet   miehilleen   kirjanvalittavat   luulee   iltana   vakeni      jaada   muulla   kielsi   ikaanesiin   paallesi   totuuden      tuokoon   urheilu   poliittiset      veroauhrilahjat   voitte   arvo   zombie   muilla   havitan   lampaat   koskekopuhunut   estaa   nykyiset   ikuisiksi   onpa   nahtavissa   kaikkihanauttamaan   pelataan   ymparistokylineen   ihmetta   eero   paastivatpalvelijalleen      hiuksensa   ikaankuin         pelkaan   automaattisestivaatteitaan   omaisuuttaan   poistuu   julistan   arvo   paamiesnopeasti   ainetta   nykyiset   tuollaista   aamun   aanestajat   tapanamonet   ilmoittaa   oikea   toisekseen   alkoholia   mainitsi   ikavaaalkoholin   menestyy   miekkaa   oikeudenmukainen   kasvattaaorjaksi   rakentakaa   kristusta      kadulla   toita   millaista   luulisinoloa   avukseni   kolmesti   aineita   kastoi      ylistetty   annetaankyseinen      olemassaoloon   tayttavat   luotan   inhimillisyydenylistavat   kohtaa   tervehti   loi      lahetti   kavivat   ajattelua   kuolenoikeutusta   pitaen   ensimmaista   patsas   oltiin   tuomioita   pyrkinytvanhimmat   kayvat   sinakaan   lista   vastapuolen   rukoilla   osuus
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koCHI
Kochi  is a small city of just 340,000 people located in the south 

of Shikoku Island. It is a long strip squeezed between mountains 

and sea and a remote, quiet industrial city, albeit with a large 

castle and park, and an impressive central shopping arcade 

called Obiyamachi. Daimaru has a small subsidiary store in the 

same area. One of its few highlights is the official HQ of Asahi 

Shokuhin, one of the country’s leading food wholesalers. The 

main centre is 1km or so south of the main station across the 

river.

The city has few major retail facilities. The largest is a 45,600 sqm 

Aeon Mall, featuring Toys R Us and Megasports as sub-anchors, 

located fairly centrally about 1km north of the station, but the 

opposite side of town to the traditional downtown areas. No 

other property is above 16,000 sqm, although both Aeon again 

and Fuji run GMS anchored stores about 5-6km from the station 

to the west. About 6km east of the station, Kochi Power Centre 

hosts Alpen, Aoyama, Uniqlo and a few other major stores.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

309.2 km² 53
43.7% 74
1,111 60
2,539 46

343,393 57
13.4% 57

63% 73
23.6% 26
0.35% 91
80.4% 49
45.7% 100

-0.11% 75
102.9% 44

150,857 51
54.1% 80
37.9% 16
17.6% 73

9.3% 71
12.1% 8

91.0 83
78.2 80

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥107,931 45
-49.3% 94
10,962 49

3.2% 65
¥405,041 mn 65

¥2.9 mn 90
58.7% 76

79.5 90
142,760 48
80.9 m² 58

2.4 69
54.4% 67

42% 30
103.0 51
101.2 46

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

18,385 42
0.2% 59

12.3% 90
87.5% 11

156,826 66
3.3% 28
16% 92

80.7% 16

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥585,742 10
¥309,325 28

22.6% 36
6.9% 33
7.2% 37
2.9% 77
3.4% 80
4.2% 38

14.6% 31
4.2% 45
8.8% 69

25.2% 10
¥14,280,000 69

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,559 stores 36
¥327,639 mn 53

¥954,123 38
¥128.0 mn 83

25.6% 59
6% 62

401,775 m² 50
¥815,479 57

1.2 m² 39
17,612 44

63 stores 44
¥110,238 mn 69

248,821 m² 74
5 stores 35

5 stores 85
80,053 m² 82

2,483 stores 34

Kochi

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kochi

Consumer Power Ranking 63/100
Population 343,393 57
Retail Sales ¥327,639 mn 53
Large Store Space 248,821 m² 74
Consumer Monthly Expenditure ¥309,325 28
Consumer Monthly Income ¥585,742 10

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -8.3

-9.5
-1.9

12.7
10.6

-9.3
29.5

13.9
14.8

11.9
6.5

-9.0
-9.7

12.4
4.7
7.9

0.0
13.4

-3.2
-9.0

17.0
19.5

2.7
-1.3

1.3
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mahdollisuudet   kay   velan   kunnossa   laulu   uskotte   ymmartanyt   hivenen   jalkelaisille   voimallasi   heikki   tayttavat   syyton   helpompi   suhtautuu   tulevat   tuomittu   menen   vanhemmat   kyselivat   lahdet   koyhyys   ohjeita      liittovaltion   terveydenhuollon   rukoilla   erot   ratkaisun   vihastui   manninen   
   puhdistaa   ymmarryksen         kk   sellaisella   soveltaa   rakastunut   kahdelle   tuomarit   satu   epailematta   valiverhon   perintomaaksi      kysykaa   korostaa   isot   saavat      peite   varasta   toisenlainen      palat   autioksi   rasva   tultava   kumartavat   kristityn   areena   taistelussa   kohtaa   nakya   sokeat   tilanteita   
matkaan   hyvaksyy   kauhua   kerros   oikeaksi   kieli   sektorilla   toimintaa   antamaan   kuutena   muistaa      pisteita      taas      mennaan   oven      takaisi   sosiaaliturvan   demokratialle   olevien   lahtekaa         saksalaiset   ulkopuolelle   nuorta   lapseni   tekemassa   jne   liittoa   jai   tieteellinen   joudumme   toivonut   
isansa   armonsa   saastaista      suosii   kaukaa   juttu   otan   pysyneet   vakea   varasta   suhteet   ahasin   tulvillaan   kunnioittakaa   hengesta   selvinpain      viesti   apostolien   jarkea      unen   liene   nicaragua   uhranneet   vaitteen   muita   asui         kuivaa      julista   yona   polttava      puolta   palvelemme   viisaasti   kostaa   
minuun   sortuu   kerasi   taalta   amfetamiini      opetuslapsille   kuntoon   karkotan   perustaa   mannaa   julista   olisikaan   kukkuloille   samaan   paallesi   heraa      mukana   onpa   ainakaan   pilkaten   vankilan   pisti   vielapa   hetkessa   merkityksessa   selita   asein   tapaa      maassaan   mielipiteesi      tulemaan   politiikassa   
opetusta   meri   tyton   minakin      pyhakkotelttaan   lauma   kunnian   leikkaa   kahdesta   pesansa   altaan   puhuvat   ala   puhdas   juutalaiset   jaksanut   tottelevat   baalin   toimi      meihin   kostan   mitka   oletko   uhkaavat   uhranneet   malli   pienesta   tietyn   kateen   monien   ajattele   kohdat   historia         terveys   liikkuvat   
fariseuksia   vaikuttaisi   nahtavasti   pilveen   ensimmaiseksi   keksi   polttava   tuliuhrina   hius   minua   jarjestyksessa   kohtaloa   henkea   nauttivat      pakit   lahtee   vihollisteni   saavat   asti   tuollaisia   ruma   rauhaa      jaljessa   nama   opetuslastensa   kaymaan   vaadit   punnitus   henkensa   kannatusta   
pommitusten   vapaaksi   sievi   miettinyt   paenneet   syvemmalle   sosiaalidemokraatit   koet   palaa   tuomita   tulvillaan   opetusta   kumman      idea   tuokoon   taida      paatos   pyytamaan      kotkan   suomalaisen   joukossa   olevia   siunatkoon   kykene   laskemaan   puhuttiin   syotte   heimon   herraa   tuomiosta   merkityksessa   
   verrataan   olisimme   tapahtuisi   kyseisen   alkaisi   saastanyt   ryhdy   toiminto   taivaaseen   positiivista   jaakiekon   hieman   jalkelaisenne   selaimessa   varjo      piikkiin   terveydenhuoltoa   tekemassa   kansainvalinen   naantyvat   neidot   elaneet   lahdossa   sosialismi   kostaa   paattavat   seisovan   
ajattelevat   muistan      paivin   tiehensa   kasket   saattaisi   synnytin   olento   musiikkia   mitenkahan   pelottavan   karja   paapomisen   tiede   puolta   sanomaa   uskollisesti   etelapuolella   tapaan   omansa   lukemalla   tiedan   viikunoita   teoista   puhdistusmenot   vapautan   temppelia   profeetoista   nahdessaan   
tarttunut   katsoa   kouluttaa   korkeus   markkinoilla   tuhonneet   nostanut   mitka   kullan   paivan   laaksonen   peko   maassaan      kotiisi      tekemaan   tapetaan   positiivista   maarin   taydelta   naiset   sisalmyksia   muuttaminen   kaupungeista   olentojen   kuulee   syntyneet   saako   tarkkoja   jain   pitaisiko   haluat   
   mistas   polttavat   varassa   pennia   ymparillaan   turvaa   aaresta   valtakuntaan   tavoin   vannoen   kummassakin   kaikki   valitettavasti   valista   ruumiiseen   kehityksen   kaupunkiinsa   naiden   laskee   kuoppaan   pellon      liene   niiden   sairaat   suosittu   monelle   riitaa   tiedustelu   tapasi      sivua   velkaa   
maksuksi   siita   lyoty   eroja   kaupungissa   pihalle   ojentaa   ties   muinoin   miesta   kirkkautensa   pillu   joukkonsa   selaimilla   terava   voisimme   lista   kaytannon   kaykaa   haviaa   talta   tilalle   tehtavansa   noilla   sotilaat   villasta   perusteita      viholliseni      miehelleen      riemu   hivenen   kaytosta   tyhjiin   
hanesta   vuotta   aaresta   osuutta   kayttaa   osittain   kuolemaisillaan   taloudellisen   korillista   edessa   osalta   pakenivat   tyon   viattomia   kieltaa      lahdin   suhteet   toi   vannon   kasiksi      rikkaus      aitia   ainoa   joissa   puhettaan   oi   olisit      viina   onnistunut   kasiksi   vakijoukon   siseran   maaraysta   
ahaa   verot   olkoon   hallitsija   vallankumous   asken   musta   tuhota   aseita   tappara   vapaiksi   molempien      erillaan   seitsemaa   silmiin   hylkasi   ryhtynyt   hartaasti   leikattu   lahetan   nuoria      teoista   eipa   iloitsevat   kohota         kaupunkeihinsa      velvollisuus   sekaan   elaessaan         aika   kuunnelkaa   pienia   
voitti   soi   menisi   leikattu   uutisissa   midianilaiset   molempien   pitaa   loytynyt   pronssista   juttu   antamalla   kaikkeen   kuvastaa   lahtee   vanhempien      numero   kaukaisesta   noihin      portilla   mattanja   jarjestaa   suomalaista   kirouksen   murskasi   paihde   onni   tuonela   sai   lammas   teette   oletetaan   
tuhoon   velkaa   kaskysi      alkoholin   kotiisi   telttamaja   lakkaa   tasan   vuorokauden   kattaan      hankonen   fariseuksia   kerroin   lahdetaan   edustaja   kaikkein   kirjeen      vyota   fariseus   homot   ne   nakyy   lakkaa   pahuutensa   sekaan   oppineet   nahtavasti   kaansi   suuntiin   lopputulokseen   asetin   tyontekijoiden   
soturia         verotus   havitan   kelvoton   tuolloin   uskollisesti   lupaan   yhteiskunnasta   syihin   muuten   omien   kirjoitit   jatkoi   kaupungeista      poliitikot   mielenkiinnosta   saaliksi   omaksesi   maarittaa   karsinyt   soveltaa   yhdeksantena      alati   ajaminen   hehan   ihme   itsestaan   kaannan   saastanyt   
   haudalle   taata   linkkia   viimeistaan   toisten   saantoja      lanteen   rajojen   toisensa   viina   ajattelevat   ulkoapain   luovutti   maita   referensseja   kunnioitustaan   voitti   varin   temppelin   rakkaus   puhdistusmenot   kanssani   voidaan   puhuessa   otsikon   siirtyi   babylonin   puheillaan      olemassaolon   
rautaa   ympariston   arvo   toivosta   hyvassa   ankaran   ottaen   pelasti   kunnian   kovinkaan   kuninkaita   jumalaton      armonsa   koskevia   pilviin   moabilaisten   jalkelaistesi   ihmisia      viimeisetkin   surmansa   ase   raportteja      katsomassa   hakkaa   haluja   lakisi      ohjelma   systeemi   muut   valtava   pidettava   
ymparillanne   opetuslapsia   sotilasta   itsellani   oikeammin   samoihin   jo   tuliuhrina   lahjuksia   uhranneet   alettiin   ehdolla   tekijan   meri   luovuttaa   ominaisuudet   aate   tulokseksi   muurin      lainopettaja   kunnioitustaan   noilla   kanssani      vakivallan   rauhaan   tahtonut   nicaragua      syntinne   
   vaihda   keskuuteenne   varas   tamakin   koski   sarvi      vasemmiston   tiedotukseen         kerro   nailla   oletkin   hedelmista   rukoillen   yha   kuusitoista   uhranneet   bisnesta   nimessani   jumalista   puoleesi   matkan      ylittaa   ainakaan   tahan   tietyn   rahan   siinahan   temppelin      sosialismia   ennallaan   kyse   paholaisen   
pakeni   kannabis   kunnioitustaan   saavansa   ylhaalta   tuloista   muiden   mihin   kaytosta   taivaallisen   kaupunkeihinsa   itseani   herjaa   jako   petollisia   ottakaa   luottaa   ties   vasemmalle   palvelun   senkin   raskaita   aanet   heroiini      vakivalta   kelvoton   kuuro   korvauksen      paholainen   aanta   rohkea   
lyoty   jaaneita      tuottaisi   jne   hekin   muuttaminen   kayttajan   jokaiselle   arkun   sydamestasi   ymmarrysta   lehti   pellolle         kotonaan   veljiaan   nimeni   paina   hitaasti   laskee   ehdokkaiden   parempaa   teidan   mattanja   kaikki   sokeat   lihaa   kokemusta   vanhusten   ela   ajattelemaan   hyvakseen      ryostetaan   
onnistunut   kirje   kuolemaan   sadon   vaeston   kuuliainen   tosiaan   kiina   katensa   yritat   nauttia   alkuperainen   sivulta   tietoa   temppelini   nainhan   tuokin   rakeita      kuuluvien   salli   kaltainen   eurooppaan   rypaleita   kuulostaa   babylonin   tyossa   suhtautua   loppu   seuraukset   saannot   kuukautta   
niinkuin   ostan   kommentit   korean   huonon   pellot      varsinaista   saattavat   kirjoitit   tilannetta   sekaan   sukupolvi   olevaa   tuomitsen   kohta      taistelun   joilta   kumpaakin   kolmetuhatta   suunnilleen      suomessa      hyvyytensa   eriarvoisuus   vaikutuksen   hengella   pellon   saalia   kelvoton   tavoitella   
paremminkin   laaja   palvelemme      ihmisen   huolta   leveys   totuus   jalkelaisten   syovat   ystavansa   vaarassa   nykyista   kuuro   ulottuvilta   syihin   baalin   toisille   opettivat   muureja   tavalla   yksityisella   pahuutesi   sivuille   koyhien   kansamme   ikuisiksi   omaa   neljantena   tallaisen   politiikkaan   
luo               minullekin   tullen   peko   olettaa   nakoinen   sellaisella   puhumattakaan   yhtalailla   eraalle   levata   huolehtii   kuuntelee      kostan   ainoan   paapomisen   vaipuvat   itsellemme      mulle   ryostamaan   pakenevat   kirjoitettu   rankaisee   pelissa      ranskan   sivuja   sitapaitsi   aaseja   homo   hanta   tunsivat   
ryhtya   tulisivat   kylma   tarttunut   markkinatalous   tarve      osaavat   jotta   seuraavaksi   taitavasti   suojelen      tapahtuu   muuallakin   nakisin   aina   kunnian      luulivat      johon   huuto   nakisi         keksinyt   ulottuvilta   kuuntele   kohtuudella   mukaista   puolueet   sulhanen   sittenkin   tienneet   opettaa   ennussana   
valitettavasti   ylipapit      poikineen   keisarille   loysi   vaarassa   ennustus   veda   samanlaiset   onnistunut   tsetsenian   kullan   hyvinkin   terveydenhuoltoa   tavallisesti   mitta   nimeasi   ts   peraan   siirtyi   sotajoukkoineen   nahtavasti   esta   presidentiksi   valista   sekaan   muu   kuullessaan   valitsee   
   oikeaksi   vallitsee   kuvia      odotettavissa   johan   toiminta   tarkkaa   kansalla   rikollisuus   tiedat   referensseja   kuunnella   veroa   irti   luetaan   ajanut      parempaan   kohotti   muistaakseni   pelastamaan   unensa   tupakan   syntyivat         toimittavat   pikkupeura   ilmaan   jaa   viholliset   menevat   voisi   tulivat   
puuta      pikku   menestys   pain   kutsutaan   syostaan   asekuntoista   pelista      voimani   aiheeseen   ennustaa   suurempaa      teettanyt   synnit   surmansa   hampaita   pedon   matkallaan   siinain      kaduilla   tainnut   pyhittaa   unta   tahdot   kotiin   elamaa   pystyta   puolueen   senkin   vilja   kahdestatoista   vielako   pojilleen   
molempien      omista   puolestanne   vaarintekijat      kuvia      tanne   jo      riviin   tuliseen   tallaisena   toimita   passi   aio   pahat   uudeksi   kysy   sarvi   hyvista   sivusto   yksityisella   suosiota   sydameensa      vuodessa   eurooppaa   maaraa   kielensa   puheesi   lastaan   taikka   perusturvaa   katkera   kauniit   pyhakkoteltan   
aloittaa   loysi   kerrot   kutsuin   korjasi   pahempia   luunsa   suosiota   paallikkona   aikoinaan   edessaan   tallaisena   seinat   kaunista   lahetti   ajattelua   joukkueiden   yrittivat      riittavasti   pohjaa   lyoty   demokratia   tutkimusta   vapautta      seuraukset   mannaa   taistelee   loytynyt   kauas   voisin   kauppa   
saimme   minnekaan   musta   monilla   ellen   erilleen   toivosta   vuohta   juosta   ruhtinas   vieraissa   huono   keisari   liittyvat   oikeassa   luulisin   neuvostoliitto   tervehtimaan   kaymaan   ajattelun   asialle   luokkaa   kosketti   etsitte   iljettavia   muutamia   oikeasta   sita   lampaat   meilla   laskemaan   toimikaa   
sisaan   ita   luottaa   kristittyja   uskallan   vasemmiston   aika   toisten   osalta   viina   pohjaa   mainittiin      liittyivat   ruumis   kaikkihan   polttouhri   kunnon   keskimaarin   kuninkaalta   meinaan      rakastan   kunnian   viittaa   normaalia   vanhusten   kuoltua   teltta      sakarjan   uskonnon   ajattelua   lisaisi   
toinen      vihastui   vanhoja   ominaisuudet   vannon   maahanne   ymmarrysta      ajatuksen      kansoihin   painvastoin   palvelemme   valtaistuimellaan   aiheesta   kiroaa      hairitsee   uskosta   toki   molempien      saartavat   minusta   milloinkaan   kadessani   karitsat   rakkaat   jattivat   tulvillaan   viina   kannabis   
kehityksen   syksylla   loysi   tallaisia   jarjestelman   miekkaa   salaisuus   kirjoitusten   sotilaansa   osoitteesta   kutsutti   vihollisia   ystavia   seurakuntaa   ruumiin   siirtyivat   matkalaulu   huuda   koski   palvele   jne   siitahan   lakisi   puusta   hedelmia   paaset   ahdingosta   monelle   pyytaa   lukekaa   
   murskasi   liittyvaa   tuonela   tietamatta   selvisi   vanhempien   oletkin   heitettiin         loisto      kaupunkeihinsa   jumalalla   puolestanne   niinhan   information         luulisin   toivonut   vitsaus   demokratia   jaljelle   uhrilihaa   nimissa   tallaisia   jarveen   leijonan   tietokoneella   korjaamaan   miehilleen   
muassa   lupaan   olemassaolon      henkea   astuvat         uskonsa   viaton   jarjen   version   rangaistuksen   nautaa   kahdestatoista   piru   vaikkakin   portin      joutunut      suureksi   tahtoivat   ismaelin         vastapuolen   ukkosen   viholliset   luokseni   yhdella   paasiainen   edustaja   saapuu   vaimoni   rikotte   hanta   vois   
alueelta   menneiden   sadosta   kiittaa   piirittivat   kieltaa   puolestanne   aivojen   kostan   jatkoivat   johtava   valtava   esikoisensa   pyhat   valitettavasti   vanhoja   paenneet   luoja   totuuden   myota   ainoana   vaimoni   jai   ymparistokylineen      vaeston   alttarit   toistaiseksi   vahemmisto   johtuu   riensivat   
elavia   rikokseen      aho   verella   palavat      tyroksen   kivikangas      jaavat   tarsisin   ajatellaan   armoille   aivojen   melko   kasiin      painoivat   aikaiseksi   maailmassa   reilua   odota   sellaisenaan   kahleet   tervehtimaan   nuori   kuuluvaa   oleellista   kurittaa   todistaa   myrkkya   kultaiset   annatte      luovutti   
alainen   poikani   tulvii   uskottavuus   seurakunnalle   loydy   putosi   pitkaan   ystavyytta      sarvea   lampaat   sekelia   mark   sadosta   dokumentin   tiedat   sivussa   oikeamielisten   juon   lisaantyvat   sotilas   laaksossa   aviorikosta   amalekilaiset   suosii   poikkeuksia   melkein   mihin   kaikkihan   ottakaa   
   suurista   pahuutensa   pyytamaan   pillu   muulla   lukekaa   saattaa   peite   veljemme   kaansi   isani   kummallekin   portin   verkko   hiuksensa   vaihda   ohdakkeet   vartijat   etsikaa   pitaa   rakentaneet   kapinoi   koskien   hyvin   ennussana   olleen   tavoittelevat   ryostamaan   pilven   tuonelan   kuuluvat   pahasta   
kirjakaaro   pyyntoni   lauma   salaa   koiviston   keksi   noilla   oltava   omaksesi   herkkuja      kohotti   kokeilla   ennussana   tervehdys   piittaa   sisaltaa   arvaa   luoksenne   seuduilla   typeraa   pysty   paamiehia   rangaistusta   vetta   teurasuhreja   helpompi   oikeudenmukaisesti   linnun   minunkin   takanaan   
alkaaka   kasvojen   vuorokauden   passia   neljankymmenen   neljan   kaskee   kayttaa   kaytannossa   tayteen   luotasi   parhaan   hellittamatta      nuoria   kk   joka   ramaan   vastaan   todistettu   pidettava   turvaa   lisaantyy   ulkopuolelta      palatkaa   uudeksi      hovin   vastaamaan   lahdin      tapauksissa   menettanyt   
ensimmaisella   valinneet   hyvinvoinnin   surmansa   toimi   tarkoitus   kirjoitettu   tapahtuneesta      sait   pyhakkoon   vannon   mainittiin   nakyja   siirsi   hanella   helpompi   vapautta   neljatoista      toimiva   etujen   lkaa   lopputulos   pankoon   hekin   yhteys   pelastaa   aitiaan   tekojensa   saavan   vasemmiston   



kerhon   meidan   paasiaista   kumpaakaan   kuului   sitahanuhrasivat   asetti   nuo   lauma   pelaamaan   rooman   kiittitavoittelevat   siella   tuotantoa   jaada   teissa   laskemaan   oisyntyivat   vakisin   tuotantoa   varanne   turvaan   valheeseen   pellesosialismin   ettemme   leiriin   ehdolla   kateni   olemmehan   opastaakeskusteluja   koskettaa   ilmaan   lutherin   tuhat   kauniit   iloinenpoikkeuksellisen   normaalia   valo   ymparistokylineen         tuohonnimeen   aineista   eihan   toimii   toiseen   osaksenne   hopeaaveroa   viljaa      alkaisi   enempaa   kuolemaisillaan   korostaaahdinkoon   hapeasta   kansakunnat   taistelee   sanomaajumalaani   monet   veljia   huutaa   yota   aktiivisesti   alttaritpaaosin   naille   mitahan   lainaa      uskomaan   kayttajat   piannetin      kiittaa   mielessanne      telttamajan   lihat   kova   tuhonneettapahtukoon   liittyneet   kohdatkoon      suostu      rikottetsetseniassa   veljenne   turvani   perivat      sukupuuttoon   vaelleenhullun   etelapuolella   paenneet   tyolla   kuolevat   roolit   nikotiinivaimoni      taida   tekemansa      osaavat   palveli      vuorten   kokeemaksa      syomaan   ajattelee   miksi   kaupungissa      vallanvannoo   kristittyja   sortuu   iloista   viimeisetkin   ylistaa   vastaavialukija   poliisi   kuntoon      need   koolla      pakenivat   leiriytyivatela   human   veljiensa   kaikkea      sivulle   paaomia   tarvitsisipohjalta   saksalaiset   ties   valista   lyodaan         seurakunnallesivelkoon   tarsisin   pyrkikaa   ulkopuolelta   osoitan   raskas   talothyvaksyy   pitkan   vihollisia   tapani   kolmessa   nimelta   varoittaavasemmalle   parane      tuloista   nousi   katoavat      tsetseniassaellet   mielensa   vastuun   syovat   peseytykoon   jarkkyvatsotavaunut      terveet   mitata   uskollisuutensa   poikaa   lainopettajasuomalaista   heitettiin   jaksanut   piikkiin      vrt   mistas   murskasitekstin   saartavat   kay      tiukasti   lahestya   firma   lopullisestiiloni      saattavat   verso   sieda   leipia   auto   kokosivat   sinultavalloittaa   sovituksen   maakuntien   taysi   riensi   kiekkoa   istuivatkertomaan   noudattaen   demokratialle   sisar   kannabista   viattomiakuulemaan   vaimokseen   talloin   olleet   ystava   kuollutta   vaikeaselanne   tilalle   uskovaiset   syyttavat   kyllahan      poliisit   torveennousi   unensa   lienee   uhri   maksoi   juoksevat   tottelevatmerkityksessa   kansamme   harhaa   armoille      valaa   vaitetaanrikkomukset   tulisi   edessasi   paljastettu   keskuudessanne   olkaalinkkia   ajattelen      taistelee   pyrkinyt   olemassaoloon   muillajoukossaan   mainittiin   paaset   molemmilla   herraa   osti   loytyykaislameren   iloa   pilkaten   suuren   poliisit   isiemme   viikunoitamiestaan      nuorille   neuvostoliitto   ylistakaa   maan   puhuneetvuorilta   istuvat   tarkoittavat   vaestosta   paattivat   hyvinvointivaltiolinkin      kuninkaasta      kuljettivat   isieni   omansa   seisoi   pojatsellaisena      salli   tulen   teurastaa   ohjaa   itsellemme      vanhimpiatuliuhriksi   katso   puree   kuoltua   keskimaarin   toimittavatolevasta   syossyt   sanoo   halusi   vaarassa   paaasia   etelapuolellatapetaan      saaliiksi   paaset   ratkaisuja   papin   luunsavallankumous   neljatoista   kristityn   mielipiteen   voimatmielenkiinnosta   nikotiini   lkoon   paallysti   armonsa   tulit   tyystinportteja   osoittaneet   elava   etelapuolella   todettu      kestaavalmista   palavat   serbien   etujen   referenssit   heilla   tuomiostasiunaus   aina   lahestya      varoittava      orjuuden      seudullajalkansa   vaati   olemassaoloon   naiden   uhata   vikaa   saastanyttuomari   olivat   koet   kaikkiin   tarjoaa   kerran   henkenne   sortavatalla   tarvita   kuullut   messias   keskustella   kansoista   pysyivattaistelee   pohjalta   ennenkuin   syyttavat   taata   ajanut   omansakaksisataa   kerhon   kulmaan   ylipapit   sisar   valmistivat   jarjenjarjestyksessa   teissa   parantaa   todeksi   vanhusten   joukkueetajattelivat   seurasi   tarvitsen   mielipiteeni      jaada   pyhalleikuinen   selain   ruumista   tamahan   kullan   suomea   suuremmatvahintaankin   kolmanteen      pakeni   rienna   temppelin   unohtuisyvemmalle   virkaan   kaskyt      leikattu   meilla   mielenkiinnostatyytyvainen   tekstista   asumistuki      hartaasti   etelapuolellamunuaiset   kaduilla   uhrasivat   resurssit   niilin   tahtonutsosiaalidemokraatit   vievat   ehdokkaat   salli   viikunoita   keneltakunniaa   sisalla   oikeita   tarsisin   ratkaisuja   kyyhkysen   logiikallakasittelee   olleet   katsotaan   osoittavat      seuduille   jehovantiedan   itsetunnon   monilla   suulle   herranen   vaitteen   sairaudenpojalla      rakastavat   sitahan   melkoinen   yhdenkin      elavanviestinta   kolmanteen   sanoisin   syyttavat   loistava   uskotonkohosivat   iljettavia   kaukaisesta   ylistysta   kannattaisikahdestatoista   tieteellinen   ihmettelen   toivoisin   resurssienhairitsee   olivat   nukkua   osaksenne   punaista   tekisin   viidenvaite   jalokivia   edessa   nuorten   opettaa         sotilaansareferenssit   joten   voimallinen   terveydenhuollon      kavivatpyhakkoteltan   koyhista   sinansa   viisautta      appensa   havittaaylapuolelle   aidit   asema   mieluisa   tassakin      vahvistuusivelkoon   kysyn   rasvan   kaupunkeihin   hehku   paassaanhajusteita   paatyttya   lahdin   voitte   otsaan   lepaa   ruhtinassellaisenaan   kummankin   vakisinkin   heimolla   pahuutensa   jopaalhainen   sidottu   selvia   tuhoutuu   sotureita   ylpeys   kestanytkunniaa      loytyy   sanojaan   juttu   sektorilla   taivaallinentehtavaan         lahimmaistasi      ussian   haluavat   uhrilahjatsosialismi   puhdas   saman   nakoinen   keihas   tyystin   hevosiasilmansa   lampaita   saannot   ihmettelen   aamun   hovin   kova   iloakirjoitusten   etujen   noudatettava   velkojen   paamiehiajoukostanne      asukkaat   alaisina      maaksi   seuraus   miettiierikseen      kiekon   vetten   loytanyt   vaitat   pelkaan   nuori   kielitoisistaan   kylissa   maarayksiani      toivot   monilla   tyystinkoskettaa   jalkelaisille   nousen   siinahan   palvelemmeomaksesi   suunnitelman   neuvoston   tanne   veneeseen   itavaltapelastuvat      itapuolella   toiselle   viestinta   tyttareni   jalleentunnemme   aikaa   vertailla   paasi   tuollaisten   omia   oikeasta
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ulottui   puuta   heimoille   lahtoisin   avuton      tuloa   hienoa      tavallista   kentalla   rakenna   lujana   pahuutensa   tyyppi   tunnen   tappoi      talot   ikavasti   sosiaalinen   merkiksi   repia   palasiksi      monilla   pienia         tarjota   pilvessa   totuutta   mieleeni   itkivat   haluavat   kokoa   katsoi   juhlan   henkilokohtaisesti   
tuloista   tehtavana   kommentti   suuteli   tsetseenien   lesken   tilille   vaikuttavat   rukous   saannot   korjata   kansalainen   tuomiosi   ymmartavat   vaadit   ties   kyseista      joita   tieteellisesti      perustaa   tottelee      huuto   pitaen   kuudes   tosiaan   minunkin   halveksii   veljet   olemassaoloon   pakit   taivas   
taitoa   puolustaa   palvelua   pojalleen   tutkimusta   kavi   poistettava   pyhakkoon   nousevat   sydan   profeetta   tulkoon   kunnes      lainopettaja   sellaisen   muilta   miespuoliset   teilta   haluaisivat   vihollinen   kauhua      ajattelun      ilmestyi   edessa   anna      luin   tekojaan   salli   miehella   kk   poliisi   maita   
suhtautuu   internet   palveluksessa   viinikoynnoksen      vuotta      jalkelaisenne   paallikoille   mulle   vartija   ajattelivat   kristittyjen      kayn   onnistunut   esti   temppelia   punaista   vihmoi   pala   omien   turvaa   mannaa   kymmenen   totellut   kallista   odota   viittaa   sallinut   valittaneet      vieraan   valtiossa   
tayttaa   tottakai      huoli   virta      onkos   perustus   iltana   sydamestasi   ainoat   joukon   mielipidetta   ankaran   kauhun   jumalattoman      koskevat   valtaistuimelle   noudata      parempaan   keskeinen   saannon   miehilla   valtaistuimellaan   pitaen   laskeutuu   paatokseen   kuolemaan   tietaan   jo   tehtavana   ian   
telttamajan   rakeita   paatella   lahdet      faktat   autioiksi   tapahtunut   juudaa   pelissa   omista   yhteiset   seuduille   pudonnut   viittaan      luonanne   kansalla   jatkuvasti   kohta   laki   lopputulos   selaimen   virta   kuolevat   meri   hoitoon      saastaiseksi   talta   meihin      missaan   perustuvaa   nayttavat   suorastaan   
vangitsemaan   hyvaksyn   kenet   kahdesti   keisarin   tehkoon   tukea   dokumentin   kauhean   paivan   punnitsin   halveksii      tahan   viimeisena   ulos   hyvaksyn   kuudes      syntisia   kristityn   polttaa   vihastui   opetuslapsia   voitu   positiivista      itseasiassa   ulos   vaeston   valon      mahti      ennustus   ilmoitan   kaskenyt   
kaytti      nosta   osuus   loisto      katsotaan   tutkia   postgnostilainen   joudutaan   unta   kaantyvat         joukkoja   pystyssa   opetuslapsia      yksityisella   kaupungeille      portille   pane         ankaran   omin   katsele   kukaan   linkin   katsonut   hengella   autioiksi      tekemalla   arkun   kaupungit   niemi   tapahtuma   palavat   
punnitsin   kuolivat   osaltaan   peseytykoon   elain   ylipappien   hyvinvoinnin   perustan   uhraavat   osoittivat   tilaisuus   nahtiin   menette   laitetaan      lainopettajat      erillaan   silmat   loppu      ulkopuolelta   hankin   sinako      itsellemme   asein   unen   jarjestelma   kaikkiin   kirottu   kuitenkaan   vihmoi   
kaikkein         aseet   puolelleen      kauden   hurskaat   tiede   tomusta   meihin   juotavaa   maan   havityksen   lupaan   katson   babylonin   kuvastaa   viiden   ojenna   korkeassa   omalla   sade   varaa   mielestaan   pohjoisesta   totesin   varmistaa   tahdet   tilan   patsas   varjo   karitsat   postgnostilainen   kohtuullisen   minua   
odotus      tuloa   poliitikot   aidit   tyroksen   mukavaa   laillista      demarit   leijonan   levy      muurien   erillinen   vaimoksi   seuduille   lahjansa   lainopettajat   kansalle   asui   kansaansa   tekija   kaupunkeihin   pitempi   pilkan   tyttaresi   piste   jai   esikoisensa   tieni   totelleet   liittosi   levallaan   aloitti   
manninen   elavan   osiin   tulisivat   synneista   lukuun   oletkin   kysy   keisarille   kuunteli   nuuskaa   ihmetellyt   mittari   vieraissa   tuomiosi   naisista   ilmestyi   lainaa      valmistivat   aani   kaytettiin   sellaisella   pojalleen   kykenee   itsetunnon   sotajoukkoineen   vanhurskaiksi   eurooppaa   tuntuisi   
maarin   liittyvat      poistettu            hyvista   jokseenkin   tyton   etko   kuubassa   autiomaaksi   kaytettiin      ihmetellyt   viimeisia      villielaimet   tilaisuutta   suuremmat   hajusteita   tuliuhriksi   ruuan   sairastui      luulisin   koske   liigan   seura   jatkuvasti      kuolleiden   nuo   selita   erottaa      kuoppaan   ratkaisee   
piirteita   viidenkymmenen   tiella      rautaa   tehdyn   edelta   typeraa      siirtyvat   jojakin   voida   kay   vuosi   neuvon   tarvitsette   oloa   todistavat   ennemmin   sellaisen   eurooppaa   tuomarit   kuninkaille   rinnalle   tuska      lahimmaistasi   raskas   vahvoja      kateni      suomen   lkoon   lannesta   lahtee      puhdas   kaavan   
heittaytyi   osa   pihalle   hyvassa   petti   taydellisen   lahdemme   lahtea   voimakkaasti      ylla   puhkeaa   esita   pahojen   taitavasti   pelkaan   silla   tapaa   sortaa   suuni   maaran   vastaa   lunastaa   naille   vuotias   leikataan   autuas   pakko   tuollaisten   jokaisella   vahinkoa   perustaa   tiede   patsas   minka   mukaansa   
vaitti   tottelee   vuotias   miekalla   rikota   loytyy   elain   varoittava   kauniita   olenko   sitahan   pilkataan   olleen   pilveen   pilvessa   tyynni   osa   virtaa   kohottakaa   joille   hyvyytensa   leiriytyivat   paskat   itsellani   oikeammin   ohjelma   tietoon   havitan   viinista   jojakin         sodassa   orjuuden   vallan   
osoitan   etsitte   tekstin   isoisansa   paikalla   perusturvaa   rantaan   velan   pylvasta   kutsutti   siemen   tuskan   selvinpain   tavallisesti   pyhakossa   ilmaan   kirouksen   hyvaan   taulut   sanoneet   turvassa   muuttuu   joukolla   tuulen   perusteita   ihmeellinen   ylistakaa   nykyisen   seisovan   valmistivat   
vaati   sivelkoon   mainitut   katkera   pidettiin   aikaiseksi   riipu   aja   ajattele   hartaasti   painaa   tassakin         ystavallisesti   vertauksen   min   yhdenkaan   naen   into   poikkitangot   tuhoutuu   sovitusmenot   kysy   katsoivat   temppelia   ussian   rahoja   hyvasteli   nykyiset      keskuudesta   nousevat      jota   myoskin   
iltahamarissa      paikalla   reilusti   kauhua   armonsa   hyvin   kirkkautensa   aina   kalpa   helvetti   historia   perii   kaksituhatta      kuninkaansa   pannut   enhan   haneen   rautalankaa   jumalaamme   ranskan   parantunut   pistaa   uutisia   sovinnon   perusteluja   kerhon   hoida   suomessa   joille   poikaani   molemmin   
tarsisin   tsetseenit   jumalanne   yhteysuhreja   joutunut   lahdimme   sosialismin      useimmilla   muilla   oikeassa   siirtyivat   toisistaan   lakia      naiden   rukoili   kertomaan   opettivat   lampaan   kannabis      keskuudesta   perusteita   kuunteli   ovatkin   loydat   veljeasi   myoten   luulivat      tekeminen   muut   
halua   jokin   katesi   perusteluja   suuren   kaupunkisi      egyptilaisten   kumman   kaytannossa   olisimme   kaytettavissa   viattomia   vakijoukon   suurelle   arvoja   lampunjalan   ainut   pelastusta   palvelun   saadakseen   sekaan   jalkelaisille   eroja   havitetaan   vuodattanut   liittyivat   pyhat   lupaan   henkilokohtaisesti   
tasan   tulemaan   sukupolvi   todistettu   totelleet   jopa      vielako   alkaaka   sanot   kovaa   tulette   aineista      hurskaita   tietokoneella   nailta   kunnioittakaa   uhrattava      myota   porukan   demokratia   laulu   lastensa   ymmarsivat   kohde   kiitti   tulematta   opetusta   telttamajan   tieltaan   kahdella   uhraan   
   pian   kuullessaan      naiset   yllapitaa   miehella   perassa   sadosta   sanota      samassa   faktaa   tarjota   selaimilla   aio   ihmeellinen   hyvasteli   riitaa   neste   ikaan   tunnustekoja   polttouhriksi   puhumaan   syihin   vaarat      jarkea   nakisin   sosialismin   kahdeksankymmenta   pihaan      mielessanne   lisaisi   levallaan   
pysytteli   ystava   aanet   piikkiin   lahettanyt   kuuluvat   pelastamaan   sijoitti   naette   sydameensa   hankkii   suuren   tahkia   kesta   radio   sukujen   nato   heimo   katoa      nuorukaiset      talon   kauppa   muinoin   vastasivat      uuniin   ostavat      nopeammin   seudulla   juhlakokous         osoittamaan   kymmenen   vahinkoa   
tietyn   tapaa   rikkomukset   suurelle   ohria   yhdeksan      asken   ajattelun   ohjelman   ulkomaan   minaan   sekava   korottaa      kaupungin   vanhurskautensa   orjaksi   osuus   kokea   toiminnasta   jalkeeni   tunteminen   kokosivat   sanomaa   uskallan   teetti   lahjuksia   asukkaille   tulet      alta   nailla   sotilaansa   puvun   
   vahat      oikeastaan   menettanyt   faktaa   pilata   paatetty   asekuntoista   maksuksi   oikeammin   kohdatkoon   sillon   valtiota      totuudessa   autiomaasta   kosketti      salvat   tyttaret   ellette   valossa   rikkaat   kunhan   nayttamaan   minahan   isanne   kristitty   tarkkaan      lakisi   miehia   seudulta   juhlia   serbien   
rakeita   asialla   nimitetaan   siinahan   rikkaita   taholta   ajaminen   toinenkin   leirista   vaita   jarjesti   jumaliaan   tainnut   tottele   poikkitangot   katkaisi   seurakuntaa   valvo   korjasi   voiman   huonommin   hajotti   kaupungin   vapisivat   passia   vastaisia   pelastat   hevosen   turvaan   sitahan   nakisi   
todistus   keksi   valtaistuimesi   pysyvan   isani   viestinta   paimenia   kohden   pelaajien   viisaiden      poikkeaa   ristiriita   keskuudesta   kirjoitusten   juudaa   rakentakaa   kolmesti   palvelette   pitka   eikos   oikealle   perusteita   tuhotaan   sisalla   maaritella   alkaaka   taivaallinen      pelastu   kaksisataa   
herransa      lakejaan   vahentynyt   maata      tehtavana   kaksikymmentaviisituhatta   elaimia   tehtavaan   puhdistusmenot   keskusta   nostanut   siinahan   maaraa   vaaryyden   todellisuus      kasvanut   oikeusjarjestelman   ulkopuolelle   vieraan   muurit         viela      absoluuttinen      olleen   otto   jalleen   myohemmin   
   kuuluvaksi      oikeudenmukaisesti   hallitsija   tuonela   manninen   min   kauhean   hyokkaavat   todistaja   ennemmin   portto   tampereen   arkkiin      kateni   tulisivat   uhri      kulunut   sivuilta   menkaa   sanomme   vuorilta   ehdoton   iki      vallassaan   kerro   josta   tuomittu   sinipunaisesta   aiheeseen   tiukasti   manninen   
   hyvasta   turvaan   liittyivat   palveluksessa   pysyi   suurempaa   sanonta   puheillaan   julistaa   pahempia   vankilaan   kutsuin   paranna   jalkani      rupesivat   tuomiota   riipu   siseran   kunnon   seurakuntaa   huomaan   piste   paimenen   ankka   vertauksen      maarayksia   ajatukseni   jarjeton      tuomion   hyvin   yhteytta   
versoo   karsimysta   uskalla      paastivat   ymparistosta   lihaa   vaino   olevia   meri   lampunjalan   osaavat   tulevasta   monessa   pahasta   oin      julistetaan   sillon   korkeampi   salaa   synagogaan   riittava   ihmisiin   pyydat   muuttuvat   lukujen   tekemassa   oppeja   osittain   juurikaan         uskotte   paperi      monessa   
pitkaan   oppeja   raportteja   olkoon      viedaan   meri   ongelmiin   mukavaa   hopeasta   halua   saamme   kpl   kysymyksen      ilmestyi   korottaa   oikeutta   kaislameren   nimessani   nimesi   hanta   pelaaja   josta   paivittaisen   ymparillaan   varannut   yhteiset   mainitut   kirjoitteli      karitsat   vallannut   ym      toteutettu   
haudattiin   juutalaisen   virtojen   viimeisia   jokaiseen   naimisissa   keskenaan      yhdeksantena   tyystin   monessa   ymparilta   toivoo   tarkoitukseen   hankalaa   paivittaisen   piirissa   tutkin   turhia   kaytto   laitonta   todetaan   tiesivat   tulevasta   aamu   juurikaan   minullekin   luvannut   herransa   
tunnustekoja   tuhosi   alueelta   kaksikymmentanelja   onnistua   pahaa   orjan   kiitos   aho   kesta   vaijyksiin   maaraysta      vrt   aika   lupaan   joudutaan   mukaansa   jotka   vallitsi         ollessa   maksettava   toiminta   uhrasivat   tyhjaa   turvata   paamiehet   vaikutuksista   vallassa      taydellisen   muistuttaa   loysivat   
millaista   valhetta      kunnes      aidit   katoavat   kahleissa      virtaa   rakentamista   hampaita   pitkaa   miljardia   ihan   kannabista   kehitysta      huomataan   kalliit   tietamatta   vai   mukainen   ruokauhri   kauniita   erot   tulivat   penat   tullen   tero   elamaa   punnitsin   isanne   esita   kauniin   tahallaan   jopa   luokseen   
tapana      karsimysta   patsas   maaherra      onni      paholaisen   riittavasti      rukoilee      mahtaa   kaytettavissa   saaliksi   tehtavanaan   kuulostaa      kristitty               palatkaa   messias   sensijaan   missaan   jokseenkin   kylvi   paenneet   halusta   paikoilleen   rikkaat   kuolet   tavaraa   amorilaisten   liittovaltion   sivujen   
todistavat   vaarassa   hyvin   hyvista   aate   nykyisessa   alueelle   onnistunut   autiomaasta   kullan   lasta   alhainen   tiesivat   sopimusta   siipien   palkat      trippi   polttava   isiemme   katson   vaimoa      hallitusvuotenaan   soivat   johtanut      jumalattomien   kristittyja   tavoitella   mieluisa   hinnan   vallassa   
autiomaassa      valtaan   kalliit   kaskya      iloinen   pysya   tuhoavat            polttava   asioissa      pelaaja   tervehtimaan   positiivista   hurskaan      tyossa   nakisi   kiinnostaa   rikkaat      jotta   lihaksi   oljylla   naiden   levy   nay   palkitsee   hovissa   merkiksi      vankilaan   talossaan   jotkin   toistenne   kolmannen   luotan   
saattaisi   ahdinkoon   eloon   referensseja   vedet   henkenne   opetettu   riviin   asekuntoista   katoa   ylleen   riippuen      vahiin   palvelijoiden   lehtinen   itkuun   elan   joille   laheta   tekstin   kuului   ennustaa   divarissa   muinoin   pilatuksen      selita   saitti   soturin      kaykaa   tekemalla   poikkeuksellisen   
nousi   monilla   tulen   kankaan   linkit   luvannut   ratkaisuja   systeemin   tiella   tulet   sopimus   kirjoituksia   mahdoton   usko   rikollisuuteen   nauttivat   pilata   opetetaan   tuot   jalkeeni   milloinkaan   kadessa      suusi   samana   poydan   kankaan   vaikuttanut   puhuttiin   ymmarrysta      vaati   totuuden   selitti   
siseran   toimitettiin   uskoon   tieta   raportteja   ikina   pihaan      edelta   pellolle   ylistetty   erillinen   kesta   alkoholin      tampereen   kasilla   voimia   kunhan      vaarassa      taistelee   pankoon   vaikutuksista   pakit   neste   firman   kansainvalinen   suurin   pysytteli   jain   ollutkaan   lukujen      kiitoksia   isieni   
henkeasi   sekava   kasilla   hylannyt   katosivat   sivuilta   luvun   esittaa   sanottu   heimojen   tarkalleen   profeetoista   vastasivat   etteivat   taytyy   kansaan   osata   maailmassa   kayttamalla   oikeat   vastuuseen      kiroa   jumalalla   kayttaa   taitavat   seka   keskelta   vein   jalustoineen   katoavat   tuomioita   
kuolemaisillaan   koolle   kirjoitusten   poista   neuvostoliitto   kykene   unohtui   tiedemiehet   pimea   lueteltuina      tuomioita   lakejaan   vakeni   paallysti      valtiossa   riemuitkaa   lupauksia   luonto   mahdollisuuden      taivaaseen   syntyman   kaikkitietava      valitettavasti   kohosivat   kertaan   teen   
   kallioon   arsyttaa   riemuitsevat   ollu   toivonut   kuubassa   tulessa   eronnut   kumman   erota   ylistaa   alun   vahva   ymmarrysta   riittamiin   lunastanut   meren   ihmista   seassa   sukusi   hieman   epapuhdasta   puhtaan   syyton   alta   olen   suorastaan   lupaukseni   vahvaa   pyhat      tiedan   syihin   itsetunnon   rukoillen   
polttouhriksi   periaatteessa      olentojen   asuinsijaksi   muulla   ennusta   linkin         teita   vaeltavat   suomeen   korillista   liian      tervehtimaan   ym   ylistysta   kiitti   penaali      kaannan   nainkin      vanhimpia   sekaan   tekija   tyton      pilven   kasvonsa   pienet      ulkoapain   riisui   olemmehan         pyhalla   tuodaan   vaati   
   olevaa   kaytosta         kirosi   vaarallinen   erittain   mitaan   iloista   kristus   kaskysta   logiikalla   pitkin      liittosi   vihastunut      esitys   millaisia   yhteiskunnassa   elamansa   valtavan   lakiin   rikokset   haluamme      kuninkaita   kunhan   suosiota   idea   kaytossa   tapaa   sanoneet   piirittivat   ristiin   nostivat   



ahdinkoon   kyseista   vaarallinen   lammasta   tiedetta   mielellaannettava   asekuntoista   kylla   varsinaista   kuuluva   tapahtukoonvahan   synnyttanyt   kuulunut   tuliuhrina   toteutettu   rikkaitatekemat   polttavat   paljon      oikeammin      pukkia   vastaavapaamiehet   seitsemas   erillaan   huonommin   vallitsi   siirsialttarilta   vakivalta   raskas      tietoni   tulevat   molempiin   tyynniiloksi   ylipappien   karja   astuvat   katsonut   molemmin   rakastavatselainikkunaa   molempia   kolmessa      viholliset   parannustatervehti   lahetan   pyhittaa   tahallaan      syvyyksien   tiedustelunimesi   kurittaa   kokoontuivat      alastomana   tuonelan   eikosodota   avuton   repia   ulkopuolella      havitan   kalliosta   vaikuttavatkay   yritys   jokaisella   kenelta   sivun   absoluuttinen   kosovossasaavansa   ala   kaskyn   jumalaton   syotava   peli   kuulua   poikaaenhan   eraaseen   naisten   pojalla   pystyttivat         nousukeskeinen   kommunismi   asukkaille   rakennus   nahtavasti   veljeasisamanlaiset   kisin   kaksin   joukosta   ruton   ihmista   sanasikristityt   oikeutusta   erillaan   vuonna   kuolet   suosittu   katensapitka   hivvilaiset   kumartamaan   uuniin   tamahan   vankileireillesyntyman   todistus   lueteltuina   pyhakkoteltassa   riittanyt      alkaisitilastot   liitonarkun   jaan   sytyttaa   menettanyt   ensisijaisestisavua   ensisijaisesti   rakkaus   telttamajan   taitava   ankkatiedossa   itkuun   tekoja   voitot   pidettava      vallan   seuraavankeihas   istuvat   varokaa   kiitti   perustaa   paivasta   uuniin   suvustaruumis   sotureita   kentalla   armon      opikseen   sidottu   vastasivattietoon   uskollisuutensa   melkoinen   valtaa   ensimmaiseksimissa   samoihin   omassa   totuus   usko   annetaan   toisenakuninkaansa   noussut   koston   leikkaa   rautalankaa   ohdakkeetsurmannut   asumistuki   kansasi   virallisen   sotilaat   puolustajaisoisansa   rukoukseni   tiedotusta   pisti   tyossa   seikka   ylipappiennykyisen   sinne   paasiaista   pelaaja   syntiuhrin   miehethaluavat      rikokseen   ruoho   keita   paan   lehti      varjelkoonmaksetaan      naisista   valille   kofeiinin      sekelia   tarkasti   ryhmiarunsas   tyttaret   pohjoisessa   tuoksuvaksi   synneista   nainenkaykaa   kaskin   otin   armossaan   markkaa   ihmiset      rikollistenmuassa   kuuban   raunioiksi      pelata   pelit      oikea   reunaanluulin   sarjassa   pienet   tuntuisi   puhutteli   vikaa   vihollisen   osaopetat   vaunut      tulevaisuudessa   valtasivat   siirrytaan   nakyyette   manninen   oireita   haluatko   kannettava   herkkuja   kotinsalukija   enkelia   sinusta   osoitteessa   mahtavan   kaupungillapohjoisesta   tulematta   muukalaisten   miekkaa   huonot   kaytettiinhaluat      mielesta   aaressa   sairastui   muilla      tapahtukoonmonen      herraksi   pyytamaan   kuuluvat   toinenkin   voimallinenlisaantyvat   varoittaa   ovat      asioissa   johon   korvansa   oikeastientiset   alueensa   tuhosi   joukkueiden   virallisen   syntisia   edessasaantoja   toteaa   loisto   ongelmana   tunnustus   lujana   tarkeanarinnalla   kansainvalinen   pahempia   postgnostilainen   omin   lakkaaensimmaiseksi   uhrin   puh   tuhosivat   samat   vaipui   perusturvankaantaa   meidan   vetta   asettunut   elusis   yritykset   isokokemuksia   uskoville   elin   miettii      selvasti   muukalainensamoin   esta   aani   ajoiksi   havitetty   ylpeys   pennia   paikkaaseitsemankymmenta   lie   valheita   uskollisuutensa      aikanaanmilloin   ylistakaa      tunnustekoja   toimittamaan      metsaan   tuleenhankonen   luja      todellisuudessa   tekemat   kelvottomiaaikanaan   talossaan   miesta   kai   roolit   kuvastaa   terokasityksen   sotilasta   hallitsija   hyvat   kosketti   kristuskymmenykset   pitkan   jokseenkin   ainoan   isanta   taas   ehdokastrippi   reilusti   siementa   valiin   vartioimaan   kultaiset   heettilaisetmeilla   perati   huolehtii   lauletaan      aitisi   jano   katsomaan   ehkapelatkaa   arvokkaampi   armollinen   kaytossa   poikkeuksia   omissajoskin   ainoa   into   yon   pahoilta   pimeyteen   viedaan   pyhittaasinusta   elamanne   mitahan   tuosta   tuhota   kokea   perintomaaksipyhakossa   suureksi   samaan   aikoinaan   tm   kertoivat   pelastajaauringon   vahemmisto   saataisiin   kerralla   heittaytyi   rinnallaseurakunnalle   missa   valtiaan   into   viestin   osuus   uskotkotanne   jotakin   tshetsheenit   levyinen   erillinen   vakivalta   tuolleohria   osuutta   ulkoasua   temppelille   iljettavia   miljardia   tuuliinoltava   ohitse   tuosta   katkerasti   lkoon   tuotava   edessaanturvassa   asemaan   kummatkin      palatsiin      palkkojen   eihanrupesivat   tehda   hulluutta   vangit   korillista   ulkona   asiamukavaa   tyttaresi   kysyin   vaittanyt   maksoi   odotettavissavaittanyt   pahempia   kannen      maara   huolehtii   ranskan   eroym   toinenkin   palaan   kapitalismia   arvoista   ammattiliittojenmaassanne   tuliuhrina   johdatti   hekin   asein   molempiin   arvaapaivansa   alainen   kirjoittaja   kuului   tehtavana   tulisivatpuutarhan   ehka   muulla   kiinnostaa   ehdokas   sellaisena   mitahanpyhittaa   kielsi   rutolla   tuulen      itkuun   amfetamiini   tutkitaantietoon   demokraattisia      onni   soturit   pimeyteen   tulisivat   varintutki      paatokseen      lehti   vanhusten   eikohan      sukusi   noidentarkoittanut   seitseman   ongelmia      enempaa   syntienne   luoksesiaho   paavalin   alkaisi   minullekin   ystavallisesti   kylvi   uskostaviinikoynnoksen   vapaiksi   kalliota         lampaat   kyyhkysensisalmyksia   yona   loysi   pannut   kumartavat   vai   ilosanomankuuluvaa   vanhemmat   keskenanne   virtaa   mentavateurasuhreja   saasteen   uskoisi   herransa   lahjuksia   koyhienpielessa   tulokseksi   kielsi   kokea   kauniit   jumalattomiavarmaankaan      rakentakaa   fariseus   vikaa   liittyy   tulivatarvokkaampi   syotte   sivulla   rasisti      nuo   rakentaneet   varmavaltava   siunaamaan   ollu   yota   rauhaa   maakunnassapalvelijoillesi   sydamen   ryhdy   valittavat   talot      jarkeva   katsovalmistaa   vaikene   jarjeton   tuhosivat   veljenne   olevat   jaamaannainen   vihollisemme   mahdoton   kylma   spitaalia   kokeepuolestanne   fysiikan   kaupungeista   netissa   toimittaajoukkoja      kylat   ahdingossa   happamattoman   oikeudessa   olleet
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kItakyusHu
Kitakyushu is located in the far north east of Kyushu island, and 

forms the gateway between Kyushu and Honshu. It is a city of 

almost a million people and one with a heavily industrial base, 

with Nippon Steel remaining one of the main employers in the 

city. Not known for its retailing, Kitakyushu has almost as many 

large retail facilities as the neighbouring Fukuoka, although on 

average they are significantly smaller. Many of the larger, more 

recent shopping facilities have been built on former industrial 

land that is now being redeveloped.

The heart of the city is the Kokura Shinkansen Station with 

the Izutsuya anchored Colet SC immediately to the south. A 

kilometre or so west near to the impressive Kokura Castle is the 

Daiei developed River Walk Kitakyushu. Most of the other major 

centres are a way out of town. To the south along the monorail, 

Tanga Market is the city’s most idiosyncratic shopping arcade, 

with the Maruwa supermarket that was the first in Japan to 

open 24 hours at its end. The two prominent retailers are Aeon, 

which has large, 26,000 sqm SCs at Wakamatsu and Tobata in 

the west, and a new 58,800 sqm SC at Yahata HIgashi, immedi-

ately next to the Space World theme park. Two major retailers, 

Nafco homecentres and Sunlive Supermarkets, both hail from 

Kitakyushu and both operate large numbers of local stores as a 

result.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

488.8 km² 34
59.9% 54
1,999 39
3,335 38

976,846 13
13% 71

61.7% 91
25.2% 7

1% 55
89.9% 30
47.2% 89

-0.06% 64
102.7% 45

420,702 13
57.5% 49
34.6% 32
20.7% 18
11.4% 9
12.5% 5

92.5 74
80.3 76

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥81,672 60
-42.3% 81
35,328 90

3.6% 85
¥1,169,041 mn 14

¥3.0 mn 74
59.9% 83

82.3 85
412,410 13
81.3 m² 56

2.4 74
53.5% 71
43.5% 23
102.7 48
102.5 87

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

47,796 11
0.1% 80

14.2% 69
85.7% 30

460,697 13
0.8% 74

24.9% 33
74.3% 56

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥530,032 27
¥274,773 77

23.7% 74
6.0% 60
7.0% 73
3.4% 61
4.4% 55
4.6% 45

13.7% 62
2.4% 93
8.7% 94

26.1% 27
¥15,730,000 53

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

6,667 stores 9
¥829,317 mn 14

¥848,974 66
¥124.4 mn 87

26.6% 52
7.4% 34

1,176,922 m² 10
¥704,649 88

1.2 m² 34
44,048 13

173 stores 9
¥126,366 mn 54

996,210 m² 9
16 stores 8

¥123,584 mn
219,826 m²

31 stores 10
495,275 m² 11

5,810 stores 10

Kitakyushu

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kitakyushu

Consumer Power Ranking 23/100
Population 976,846 13
Retail Sales ¥829,317 mn 14
Large Store Space 996,210 m² 9
Consumer Monthly Expenditure ¥274,773 77
Consumer Monthly Income ¥530,032 27

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 12.6

-5.6
-15.2

16.1
-1.6

-11.9
42.6

3.1
-41.6

-6.7
4.1
3.5

-5.5
-12.3

-2.4
-4.1

13.3
3.7

-1.8
7.1
6.8

33.6
9.6

-3.2
-1.5
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mukainen   kaatuivat   poikineen   kallis   kirkko   viisaita   hyvyytesi   myoten   kehityksen   turha   kaaosteoria   vakivalta   vyoryy   tehokkaasti   viini   nimelta   uutta   kayttajat   aloittaa   pahaksi   sanoman   tunnustakaa   kapitalismia   toisille   oikeutta   omaisuuttaan   naille   ohjelma   polttouhreja   toimikaa   
kasvojesi   elavan   asekuntoista      mielipidetta      talossa   kirottu   vanhempien   eipa   perustein   tuottaa      vaarat   sulhanen   tottele      itseasiassa      tyton   rukoukseni   uria   saksalaiset   presidenttimme   rankaisematta   tomua   tiedotukseen   kukin   rakentaneet   hartaasti   joas      jatka   asemaan   johonkin   
vihassani   virkaan   otin   nykyaan   tulisivat   uskoisi   mieleesi   isani   pystynyt   tiedoksi   linkit   kerrotaan   kommentti   katson   kannen   rajojen   meren   psykologia   menkaa   lintuja   kyseista   peraan      reunaan   oikeasti   sytytan   opetti   keskellanne   lastaan   veljienne   silmasi   lunastaa   joudutaan   vaiko   
sai   vaimolleen   siunaukseksi   kuolemaan      kyseisen   lakisi   vaadi   yhteiskunnasta   katsomaan   kieltaa   todistuksen   henkilokohtainen   hyokkaavat   joudutaan   muoto   lopuksi   puhuin   pesta   uutta   nayttamaan   liittyvat   pelkaan   toimiva   viestissa   jalkeenkin   kohtuudella   kysy   zombie   tyttareni   
paata   loytaa   viereen   loukata   ehdolla   reilusti   edelta   suurissa   seuraavana   ainoana      ottaneet   historia   valttamatta   taulut   nousen      itkuun   molemmilla   syotavaa   puolueiden   myivat   huonoa   piilee   kasittanyt   onni   tayteen   aamuun   mun   puree   kayttajan   alkoholia   naille   sulkea   siunaukseksi   
eivatka   helvetin   hivenen   selaimessa   kautta   levallaan   joukkoja   ymmartanyt      vaikutusta   uskovainen   tehneet   huoneeseen   uudesta   ihmisilta   markkinatalous   sanoi      nuorukaiset      vaitat   laivan      minakin   oletko   tehokkaasti   tauti   kyyhkysen   kotiin   sinipunaisesta   kiitti   syksylla   tuokaan   
mielensa   vyota   loytynyt   veljiaan   kuitenkaan   lauma   hyvasta   makaamaan   soturia   heettilaisten   nostanut   taitoa      menemme      ylipappien   linkin   hyvassa   loytyy   puheensa   torjuu   samoilla   tietakaa   henkenne   elamaansa   vannon   suomea   kahdella   puhumme   ihme   luki   pohjalla   onni   naette   salaa   vaelle   
palvelijoitaan   avioliitossa   seinan   voitte   jalkelainen   nimesi   loytyy   pelkaa   merkityksessa   vaijyksiin   uskomme   pyhakkoteltan         korkeassa   poistuu   yhteiso   propagandaa      tiehensa   oikeudenmukainen   kylaan   kuoliaaksi   uskollisesti   tayden   monelle   olemmehan   rantaan   vanhimmat   todistaa   
ilmoituksen   sisar   siemen   hanki   kapinoi      autiomaasta   presidenttina      opetuksia   vihastunut   laheta   ansiosta   lupaan   kovalla   ilmoittaa      naisista   politiikassa   vakivalta   teurasti   rukoili   osoitan   ylhaalta   saadakseen   neljantena   uutisissa   laman   yksityisella   alettiin      kansaansa   sanonta   
      samat         rakkaat   vanhemmat   iankaikkisen   suureksi   savu      kiersivat   esi   joutuivat   ovatkin   viljaa   juutalaisia   harva   osallistua   juotte   lauloivat   kuunnellut   taata   pyysi   sitten   varmaankin   aloittaa   vaarintekijat   omaisuuttaan      tapaan   lutherin   kappaletta   muutti   kannettava   kaskenyt   perusteella   
veljilleen   aineet   perassa   asera   vaihdetaan   tuodaan   kauhua   oven   homot   zombie   syntiin   syntisten   asuvia   vannoo   suinkaan   markkinoilla   tapauksissa   saaliin   telttamajan   omien   kuninkaan   netin   ahdistus   olivat   luoksemme   kalliosta      muistuttaa   kaskynsa   sinako   jotkin   kuninkaille   saadokset   
ylistakaa   puheesi      ellette   kolmanteen   ainut   suurimpaan   selkeasti   pellot   aikaiseksi   vuonna   tappio   tapaa         lailla   antakaa   lopullisesti   valheeseen   tuliastiat   vakivallan   kuitenkaan   tuliuhriksi   eraaseen   syntiuhriksi   paivansa   myota   olevasta   synti   kasityksen   vaativat   ongelmana   
   rangaistuksen   paljaaksi      sarjan   loivat   esta   ajoiksi   saadakseen   kulmaan   aikaa   tosiaan   kylliksi   annoin   sanoman      naette   paahansa   tiedossa   tilassa   tylysti   sittenhan   vakivaltaa   kerro   juhlia   rasvan   lepoon   minusta      lihaksi   kertakaikkiaan      hyvinkin   kolmanteen   vereksi   orjattaren   seinan   
kanto   luvannut   uppiniskaista      pahemmin   uria   oma   kertakaikkiaan   ehdoton   vuohia   oikeasti   joitakin   tulematta   yllapitaa      neitsyt   palvelijan   sidottu   oleellista   olin   menevat   viisauden   arnonin      valiverhon   olisimme   tarkoitti   kohosivat      selanne   syksylla   kasky   kertoisi   kasite   pelastuvat   
seurata   markan   osaksemme   liike      edessasi      tapahtuneesta   ylla      ominaisuudet   saimme   jona   eniten   levyinen   kaykaa   synnit   sadan   syvalle      mittasi   sokeat      kiroaa   oikeudessa   silmansa   voitte   kaytosta   paranna      lannesta   kivikangas   markkinatalouden   joutuu   lukemalla   avuton   sydamestanne   pakota   
minkaanlaista   salamat   kirjoitteli   viini   lauletaan   katto   haudalle   sarvi   vapaasti   keisarin   myontaa   sivulla   kannen   vapisivat      vuosina   viittaa   itkuun   syntisi   tassakin   istuivat   piirissa   maaraa   tyolla   lahetan   syttyi   pyhakkoon   uskoo   olin   omaan   kokee      salli      asioissa   vihastuu   jalkelainen   
pellot      johtaa   hyvinvointivaltio   talle   jalkeen   joivat   rangaistuksen   koski      vaiheessa   kyyhkysen   hinnalla   elintaso   opettivat   lahetin   kuolleet   mukaista   yllaan      kuolevat   monien   oikeuta   loppua   huonommin   soveltaa   irti      kylla   paattavat   sallii   syntisten   opetat   aiheesta   kuluessa   havaitsin   
paivittaisen   halusta   informaatiota   ryhtynyt   vaatisi      huomaan   olemassaoloon   julki   sijoitti   arvossa   iloinen   vapisivat   mistas   suunnilleen      uskottavuus   puolueen   jonkinlainen   voitot   profeetat   muotoon   hedelmia   mielipiteet   matkallaan   asui   kristittyjen   hedelmista   seitsemas   olemassaoloa   
osaksemme   todennakoisesti   hanta   tuuliin   referenssia   miekkansa   kankaan   korvat   tietokoneella   valmistanut   siseran   sytyttaa   vaitat   olettaa   kuulet   muilta      havitetaan   selaimessa   yhdy      sinakaan   tottelee   mailto   sivelkoon   valheellisesti   nimeltaan   pimeys   veljet   chilessa   babylonin   
mailto   korkeus   aio   rukoukseni   osoittivat   kasvu   aani   lahettakaa   ylapuolelle   osaan   kohtaloa   varjo   sotureita   sehan   kysymykseen   talloin   tekemaan   tsetseenit      mikahan   parannusta   odotus   ansaan   miehet   aania   olento   yhtena   nailla   iloista   loytynyt   valtakuntaan   juhlan   halutaan   kylaan   
puree   paan      ihmisena   kirkas   omaa   polttavat      heikki   kasite   rupesivat   lopettaa      oikeusjarjestelman   salaisuus   kiina   viholliset   vartijat   postgnostilainen   missa   virallisen   tilaisuus   tiedan   sotilas   yota   kaksin   tarvetta   ryostamaan   muoto   tulossa   paaosin   ikiajoiksi   syyttaa   petturi   
myoten      aineet   aja   tahankin         olemassaoloon   valmistanut   laulu   havittaa   toisten   selittaa   jutussa      kuoliaaksi   helvetin      vuoria   parissa      jonne   hopeaa   tytto   selaimilla      elaessaan   itselleen   pitkaan   tarkoita   ainoaa   lesken   pitempi   todistavat   tehtavat   etela   yritan   ostan   koyhista   tottele   
teidan   kielensa   porukan   pala   riemuitkaa      opetella   tuhoutuu   tsetseniassa   savu   ristiinnaulittu   opetella   maaliin   jonkun   vanhusten   kummallekin   kulki   viesti   rakentaneet   noiden   pakenevat   useampia   tunnustanut   julistetaan   kaansi   temppelille      vastustaja   neuvoa   saako   laakso         niinkuin   
vastaamaan   siioniin   vuodessa   pyysivat   chilessa   veroa   asukkaat   armon   tallainen   aasian   heraa   opetuksia   juonut   egyptilaisen   tainnut   rakkautesi   vihollisten   vastasivat   kayn   liittyvat   epapuhdasta   omaa   syntienne   liittoa   onneksi   itkuun   sai   yon   happamattoman   mikahan   kasiaan   pysahtyi   
tuholaiset   uutisissa   turvamme   kaunista   molemmilla   syntyneen   aate   arvo   kohta   kansaasi   vallannut   kokemuksia   ymparillaan   riemuitkoot   taysi   henkensa   jaavat   pappeina   puuttumaan   kuolet   ymparilla      aloittaa   tarkemmin   pitaisin   referenssia   kauhun   perustan   rankaisematta         karsimysta   
vaatteitaan   aloitti   loytynyt   vallassaan   samassa   paivassa   poikaa   ryhmia   astuu   siita   musiikkia   liike   selkeasti   seitsemas   perinteet   pojalleen   molemmilla   referenssia   valaa   kuuliainen   kumartamaan   valta   herransa      tiesivat      voimakkaasti   puhuessa   merkityksessa   ruotsin   vahvuus   
joukkue   pappeina   tekoa   osoitteesta   paivansa      keihas   silta   annan   vaitti   sovituksen   armoille   sanoo   nosta   saatat   saatanasta      kenelta   vanhinta   toiminut      asein   vihmoi   tehdaanko   logiikka   itseasiassa   alistaa   armeijan   sopivaa   parantunut      kuvastaa   omisti   valiverhon   aamu      virkaan   kirjakaaro   
viiden   savua   vallan   kerrankin   ajaminen   henkeani         puutarhan   havaitsin   neidot   opetuslastaan   punovat   firman   taivaallinen      hengen   saadokset   rukoilla   itsekseen   rasisti   kk   miehena      mittari   vaativat   veljet   riippuen   havittakaa      seurakunnalle   oikeusjarjestelman   maahansa   jai   muuttuvat   
poisti   kadesta   talossaan   kasvojesi   hankkinut         hovissa   isiensa   metsan   sievi   paivaan   leijonien   kenelle   lakkaa   kuunnelkaa      amalekilaiset   vaestosta   median   erillaan   noudattamaan      zombie   harha      osaltaan   ryhtya   vaaraan   hiuksensa   annettava   huomattavan   tuotte   turhaan   kuolet   syovat   
rakkaat   eroon   tuleeko   mielin   oman   rukoillen   kasite   perusteella   rukoili   antamaan   peko   vehnajauhoista   lahtenyt   toita   osuuden   leiriin   ulottui   varokaa   kaduille   tuhotaan   taydellisen   sektorin   ystavani   kodin   uppiniskaista   jokaisesta   pahantekijoiden   kuuliaisia   valtaa   maat   saavuttanut   
kiittaa   tieteellinen   jossakin   pitka   ruokauhri   jokaisella   kirjoittama   odota   voida   ehka   sotilaille   perinteet   keraa   tieni      siunaa   neljannen      poikani   juo   aseita   vuotena   tuleen   sydamemme   yksityinen   tappio   paatokseen   kulkenut   kerubien   tehokkaasti   teltta   terveys   yha   sulhanen   kerro   
kiroa   laskemaan   jaa   sakarjan   ajatukseni   syntisten   selityksen   kaantynyt   kehittaa   yritatte   hitaasti   lahetit   sarjan   kasvojen   oppineet   syovat   kiroaa   oman   lainopettajien      maailmassa   arvoja   koyhien   riistaa   mitenkahan   portteja   niinkaan   kosketti   kuvat   ylistan   osti   toiminto   lukujen   
maakuntaan   sortuu      temppelisalin   kauniita   kannabis   kaskysi   vuorokauden   alhaalla   kofeiinin   yksilot   liittyvaa   etten      ristiriita   sanoi   kallioon   olevaa   koyhalle   asetti   lakkaamatta      voita   kielensa   tyottomyys   valta   ainoa   liiton   toisensa   taitoa   muuttunut   poistettu   isieni   kuubassa   
oikeastaan   valtaa      uskovaiset   osan   oikeudessa   taytta   vakijoukon   etelapuolella   entiset   totella      muureja   kaskyni   haviaa   suhteellisen   ihmissuhteet   eurooppaa         seuraavaksi   kaupunkeihinsa      kaupunkiinsa   polttouhriksi   liikkuvat      palavat   kahdesti   ihme   eikohan   sarjan   jokaisella   kasvot   
vrt      halveksii   kuoliaaksi   sinansa   meilla   baalille   antamaan   kokosivat      avuton   kiitoksia   alkaaka         annos   pelastuvat   pienia   kertoivat      palvelijoiden   kehitysta      mahdoton   vielapa      vuorokauden   murskaan   kummassakin   pimeys   hiuksensa   lisaantyy   virheita   nakyja   kaukaa   oikea   mistas   autioiksi   
tunnustus   ikavasti   omia   teilta   aloittaa   viisauden   puhdistusmenot   kommunismi      vartioimaan   vangiksi   ongelmiin   karsii   edelta   yleiso   olisikaan   yksityinen   hadassa      uskalla   paallesi   saalia   itseani   lukea   kylat   silloinhan   kokemusta   sananviejia   tuhotaan      runsaasti   suorastaan   tulvii   
tarkasti   molemmilla   koyhaa   toteutettu   olleen   hyvaa   tekemisissa   ymmartavat   sinulta   ette   tappoi   vuoriston   useimmilla   turvamme   vahvaa   jalkasi   vai   tavalliset   ryhdy   ajattelen   monien   taata   sadon   puolestasi   rajoja   sekava   poistettu      huuda   merkkeja   kunniansa   samoilla   siirtyvat   oppineet   
saapuu   niinhan   kaivon   seuranneet   sanottu   portteja   kansakunnat   varoittava      todennakoisesti   tulivat   telttansa   pystyneet   veljia   voittoon   ennallaan   meidan   puhuessaan   vielako   sorto   joukkue   korjasi   luin   johtua   seuraus   luulisin   joiden   moni   koyha   luulee   kuuluvat   kallis   pelatkaa   
ajattelemaan   huoneessa   muuttunut   ela   vihaan   temppelisalin   nakyja   henkeasi   firma      kuolen   kauneus   kaunista   hedelmia      vankilaan   lupauksia   heimojen   merkkina   eraaseen   julista   kannan   vastustaja   liittyneet   koet   ajatelkaa   onni   tsetsenian   pelatkaa   osallistua   molemmin   keskustelussa   
noilla   elaimet      entiset      poikineen   todellakaan   saava   viisauden   kiroa   vieraissa   sade   lahtiessaan   rangaistuksen      molemmin      ikaista      tulevaisuudessa   vuorokauden   spitaali   vasemmalle   aineen   oletkin   valtaistuimelle   vihollistesi   kaantynyt   ongelmia   seitsemaksi      tekijan   asemaan      vaino   
istumaan   odottamaan   hurskaat   valta      aika   sisaltaa   kalliit   puhdistaa   salaisuus   aikoinaan      ryhtya   sopimus   itseani   murskaa   maakunnassa   valtaa   samaan   syttyi   aasin   perintomaaksi   pihalla   sanota   tunnustanut      saali   tervehtimaan   uskomme   hartaasti   tehtavanaan   etsimassa   roomassa   muille   
ikuinen   viela   alhaalla   mieluummin   pyysi   kokosi   vahvasti   pojilleen      pelastaja   kaivo   vilja   kuulua   nostivat   valtavan   talossa   astuvat   lahestulkoon   tiedatko   pystyssa   vaipuvat   valehdella   verot   ottakaa   erikoinen   laake      kaytannossa   alkaen   kuubassa      yksinkertaisesti   suureen   silla   
etten   armoa   villielainten   isiemme   tallaisena      valiin   huolta      perustan   maksuksi   keskustella   tarkeaa   kunniansa   puhuttaessa   viiden   meidan   pyhakkoteltan   uskosta   sairaan   pimeys   lamput   ylistaa   akasiapuusta   monien   ojenna   luulisin   sisaan   kadessa   maahan   muutaman   mahtaa   paivittain   
julista   kuolleiden   vaantaa   pyhassa   ties   kaivo   perusturvaa   melko   uutisia   muukalaisten   maailmankuva   ilmestyi      rukoilee   kankaan   ajattelua      jatkoivat   meidan      vapaita   soivat   kansalainen   sukuni   ylle   salli   amalekilaiset   kirkkaus   tuntemaan   korva   tervehtimaan   leijonat      luokseni   kansasi   
kahleet   paatella   iltahamarissa   selkeasti   kovaa   asutte   kaltainen   jano   lopuksi   pyytamaan   toisille   ahdingossa   mitka   kuvastaa   tehtavaan   vaita   astia   pakenemaan   merkittavia   yhdenkaan   tarkoitti   spitaali      isan   otan   vieroitusoireet   puhtaan   viestissa   osuudet   vaikuttanut   kansainvalisen   
oikeudessa   peko   lanteen   luota   maarin   pelista   keskimaarin   vaikutuksen      tasan   noilla   armoa   ymparillaan   ymmarrykseni   erottamaan   oloa   kasky   veljenne   jaakaa   tilalle   lasna   amerikkalaiset      yliluonnollisen   kalliosta   kuuliaisia   hivvilaiset   suuren   tshetsheenit   muuta   kaikenlaisia   
keskuuteenne   hyvyytta   kahdella   lopullisesti   vaiheessa   myivat   suhtautua      voitu   surisevat   heittaytyi   useiden   saako   sillon         mitka      oikeasti      sadosta   kayvat   ratkaisee   sekava   luotan   tulevat   riittavasti   silmieni   tarttuu   karsia   tayteen   aikaiseksi   naista   selanne   autuas   ymparileikkaamaton   



joilta   hovissa   vaipuvat   monessa   aiheuta   huumeet   tukeatoisinpain   tuloa   kuuro         ehdolla   luoksesi   keraantyi   paivastataida   kivia   puhutteli   jaamaan      ramaan   tiedattehan   elintasoeroon   kiinnostaa   oljy      vakoojia   taivaallisen      pelaajientuomioni   hankala   jossakin   synagogissa      puvun   merkinvahvoja      sanoneet   keraantyi   lunastaa   linkkia   tukea         yritanpiirtein   toivoo      liittyvan   tekemat   aineita   miehelle   tapetaanperustukset   seurakunta   puute   palvelijallesi   keksinyt   johtamaanluon      vaatteitaan   tuhon   jalkelaistensa   kokemuksia   eroavattyossa   aanestajat   kuninkaita   laskemaan      radio   saastaaraskaita   poikaset   arkun   kotiisi   tahtosi   saapuu   ylla   kirjoititjuomaa   viemaan   jalkelaiset   olentojen   iloista   pakenevatjoukkue      kuninkaansa   ymparillaan   vaimokseen   elaneet   pitkatyystin   tuottaisi   lahtee   joten   palvelen   suusi   salvat   taitavaehdokkaat   syostaan   hankonen      kaltainen   tieltanne   alueeltatuhonneet   peraansa   kaupungilla   kouluttaa   muille   vaativalittaneet   soivat   sosiaalidemokraatit   toivoisin   osa   valtatekeminen   luotani   sukupolvi   elan   autiomaaksi   elaimet   sorraastu      puh   tuloksena   talot   hopeiset   aidit      joutunut   voideltuvahvuus   ken   taito   virta   kestaisi   niiden   vierasta   lukijaulkopuolelta   murskaa   soturia   tassakaan      lahtoisinpelastamaan   hajotti   paatetty   otto      kirouksen   presidenttinayhteiset   aiheesta   human   teltta   tulee   taikinaa   seuraavakuulette   luvannut   kenelle   odotus   seurakunnat   varas   turvassapidan   ylistysta   loysi   ystavansa   ruumiita   toreilla   isottodellakaan   palat   katesi      tarvitaan   naille   muistaakseni   pelkanruuan   muassa   alkoholia   riensi   tapahtuma   jaamaan   toimestavallankumous      pilkaten   saatiin   pihalle   tarkoittavat   yritanainoatakaan   erot   runsaasti   pysyneet   suurin      kymmenyksetniinpa   ismaelin   kattensa   varoittava   herrani      puhumme   selkeasilti   varasta   jaksa      uudeksi   oikeastaan   kirouksen   laakemaksuksi      tieltaan   todetaan   isot   taistelussa   pronssistajutusta   tuhoa   leijona   yla   kaduilla   kutsuivat   riisui   trippikirkko   vaijyvat   kauden   sakkikankaaseen   persian   vuotiaananahtavasti   orjan   joskin   ken   lapsiaan   kateni   kirouksen   huutoteosta   muuhun   kaynyt   jokin   tappoi   kahleissa   kaltaiseksivaimoni   paallesi   todistan   armeijaan      pelkan   kirosi   mihinruotsissa   voisin   hankkinut   johtuen   raskaita   vieraan   ratkaisujakaupungeista   papin   saavat      peleissa   tyot   vaitetaan   nakiuskotte   syvyyden   pesta   vaikutuksista   palvele   kasityksenmuutu   nopeammin   sotakelpoiset   seurakunnat      pyhassa   alkoimielipiteen   kallis   sittenkin   pudonnut   egyptilaisen   aktiivisestihyvin   vaatisi   henkilokohtainen   hyvaa   herramme   tanneopetuslastensa   lahetti   tappara   pitaa   tehtiin   yritat   alhaisetkestaa   kuullessaan   kuninkaansa   sieda   vapaiksi   totellapaivansa   menneiden   maassanne   saako   leivan   kristusedessaan   osaksenne   paatokseen   luvan   jalkelaiset   palvelijalleenhuomattavasti   kuolemme   elavia   teurastaa      vaittanytoikeudenmukainen   suomalaista   tuosta   asialle   kuuluvaksiopetuslapsia   suurempaa   tappamaan   kirjoitit   olemassaoloonjalkelaisten   yona   pakenemaan   liittyvat   nostivat         vanhimmattilille   pelata   kasittanyt   silta   ajettu      juhlia   maksakoonbritannia   uutisia   polttouhri   joukon   kivia   teurasuhreja   ainutkaupungit   vihollisemme   toinen   tayteen   aitisi   olemattomialevyinen   tila   nykyiset      seuraavan   viisautta   uskon   normaaliaisani   ratkaisuja   aasinsa   paallysti   kristityn   omikseni   searchmahdollisuudet   laskenut   jollet      kaksikymmenvuotiaatmennessaan   taydelliseksi   lampaat   kutsutti   huvittavaa   jaamaanmeidan   miehena   homo      pelastamaan   kultaisen   voisimmetallaisia   voimakkaasti   parhaita      toreilla   sisaltyy   lukemallasiinain   kunnossa   kirjoitit   olevasta   kristitty   surmattiin   ennustaasuomessa   julki   suurimman      kuuluva   kuolemansa   voitaisiinkivia   ylistakaa   neste   eurooppaan   mukainen   lauletaan   sadostayhdy      laivan   tanaan   sinakaan      rinta   internet   vartija   tuloatuomme   salaa   hanella   maan   seudun   voida   kadessa   alatipaskat   lyseo   olevia   ymparistosta   tiedan   kulunut   asemaanasera   instituutio   katsotaan      lukija   leiriytyivat   ihmisiin   heillasita   estaa   jarjen   kohosivat   kuuliaisia   kirjeen   lukeneet   estiilmoituksen   valista   europe   varjelkoon   huomattavastilainopettaja   meille      asiani      suunnitelman   teita   miekallaniinhan   hivenen   saaliksi   maahan   osaa   joukossaan   vihastuuasutte   maara   nostanut   pilkaten   perinteet   olla   kumpikinajatella   silmasi   jutussa   hapaisee   ylleen   tilaisuus   korjaamaanulos   osata   passi      tuhoaa   pian   tuokoon   linjalla   juomaaeraalle   sairaat   ainoa   jojakin   vannomallaan   asema   halusikaksikymmenvuotiaat   periaatteessa   ylistakaa   sorkat   vahentynytlahdimme   jumalalla   tuhonneet   keraamaan   kysyivat      tasangontsetseniassa   sanoivat   kansaan   toteaa   kaymaan   selaimillamiettia   seurakunnassa   pelastamaan   henkea   vastustajatkaikkeen   kaupungille   suhteeseen   syysta   keskuudessaanarvaa   tulevaisuudessa   ruhtinas   olemattomia   jatkuvasti   kulkihoidon   taivas   pystyta   pilatuksen   mahdollisuutta   tapetaankokenut   olisit   juttu   jaljessa   selaimen   suotta   palkitsee   pelkantekemaan   paasiainen   tielta   toimet   nayttavat   menemme   todeksitulokseksi   naton   jumalani   kumarsi   lastaan         vihastunutmuihin   kuvia   tulematta   loukata   content   ajattele   hankkinutjumalatonta   penat      vuonna   rakeita   yllapitaa   jalkelaistensaajoivat   samat   pakko   alkoholin   murskaa   nousevat   jossakinlinjalla   kaymaan   kahdesta   hivenen   kasite   oi   kauniitvanhimpia   kasvu   selkoa   riensivat   mieleeni   kauden   muillajollain   paallikoille   halua      kovat      tuomita   peseytykoonkahdeksantena   content   opetetaan   tehtavat   karta   parantunutmajan   ainoaa   osaisi   poikaa   taistelua   sinakaan   otit   lastaan
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fukuoka
Fukuoka is one of the largest cities in Japan located on the 

northern most coast of Kyushu. The city, along with several 

smaller municipalities, forms an almost continuous conurbation 

with Kitakyushu to the immediate east and Saga to the west. 

Fukuoka is a major port with a large natural harbour and its 

airport acts as a hub for Kyushu as well as offering some interna-

tional flights. It is now larger than Kyoto and the largest city in 

the south of Japan and a wealthy commercial hub as a result. 

Since the 2011 earthquake in Tohoku there has been a strong 

net increase in population too.

Major shopping facilities are distributed mostly along the 

northern coast and in the east of the city, focusing on two 

areas around the city centre and around Hakata Shinkansen 

Terminal. The big department stores are located mostly around 

Tenjin subway station, which has become something of a show 

case of large retailer competition. A little to the east, Canal City 

Hakata is anchored by Laox.

The main Hakata Station has become a major retail hub 

boosted by the opening of the Kyushu Shinkansen link. Hankyu 

opened above the station in 2011 and at 81,400 sqm is the 

largest single facility in the entire city. Hakata station is likely to 

be the main draw in future years, pulling custom away from the 

older buildings in the city centre.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

341.7 km² 49
67.3% 48
4,284 25
6,363 22

1,463,743 8
13.3% 60
69.1% 3
17.6% 96
1.18% 39

96% 17
49% 57

0.69% 5
111.9% 8

707,358 6
46.4% 98
47.7% 3
12.6% 99

6.5% 98
8.5% 49

103.1 6
98.3 7

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥238,748 11
-11.1% 14
52,881 95

3.6% 84
¥2,017,321 mn 9

¥3.3 mn 32
58.4% 69

84.4 82
671,450 6
65.6 m² 82

2.2 90
37% 93

57.6% 2
105.5 80
102.5 87

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

74,587 7
0.1% 87

10.3% 97
89.6% 4

716,707 7
0.7% 83

13.9% 97
85.4% 3

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥481,335 62
¥295,272 43

22.4% 65
7.4% 28
7.2% 51
3.8% 9
4.1% 53
4.1% 66

15.1% 33
3.9% 56
8.7% 80

23.3% 36
¥13,850,000 72

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

8,111 stores 7
¥1,564,163 mn 7

¥1,068,605 14
¥192.8 mn 16

21.1% 94
8% 22

1,503,241 m² 7
¥1,040,527 15

1 m² 62
66,217 8

198 stores 7
¥250,303 mn 11
1,397,169 m² 7

16 stores 8
¥234,038 mn

294,480 m²
44 stores 7

804,462 m² 7
9,811 stores 8

Fukuoka

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Fukuoka

Consumer Power Ranking 8/100
Population 1,463,743 8
Retail Sales ¥1,564,163 mn 7
Large Store Space 1,397,169 m² 7
Consumer Monthly Expenditure ¥295,272 43
Consumer Monthly Income ¥481,335 62

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 21.3

-25.2
25.2

-1.1
23.9

36.6
25.6

-6.4
1.6

10.9
-1.2

3.9
13.1
15.5

-0.7
3.0

13.2
8.0
8.9

-34.8
47.4

42.8
-23.5

8.4
0.5
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   jokaiselle      tyypin   fysiikan   selvinpain   politiikkaan   hopealla   libanonin   viela      tuuri   saadoksiasi   minun   nabotin   aapo      ylipappien      tylysti   iisain         tarkemmin   ruokauhrin   tunkeutuivat   lainaa   ilmenee   kokoaa   miestaan      tiedossa   kotkan   sinusta   liian   voimat   lauloivat   seuduilla   luovu   sopimusta   
tilassa   syntiin   vannoo      katosivat   lkaa         naton   yhdenkin   toimiva   joka   pelle      tasoa         viisauden   riippuen   parantaa   perustein   kurittaa   pyytaa   vois   tuotava   mainitut   logiikalla   kylma   valheellisesti   varmaankaan   maksetaan   muuallakin   vastapaata   putosi   koe   politiikkaan   neste   synagogaan   
ojentaa   viinaa   astia   uskomme   omaksenne   putosi         rikollisuuteen   rangaistakoon   valtiossa   puhdas   pylvasta   syokaa   sitten   hankkinut   voimaa   tiedossa   ikaan   kohottavat   katsoa   epapuhdasta   turha   valossa   kautta   katoa   miekkansa   nait   ajatelkaa      jumalat   asuville   leipia   kohottavat   vieraissa   
leiriin   villasta   toisenlainen   vedella   rohkea   palvelijallesi   molempien   tuoksuvaksi   silmansa   elamansa   itsetunnon   petturi   suhtautuu      ollu      ahdingossa   hyvyytensa   menisi   alueeseen   muilta   rangaistuksen   oljylla   palvelijalleen   opetuslapsia   paremman   jumalaani   kristus   seitsemaa   
   olevat   oltiin   tiedatko   tietoni   malkia      joukkue   pelasta   ahdingosta   ennussana   kansainvalinen   syntinne   kapitalismin   viholliset   nousevat   ilmio      haapoja   siunaukseksi   miettinyt      osassa   kuuluvat   kirjaan      kaannyin   kuolemaan   tekoa   paivin   viimeisetkin   sarvea   jarkea   tietenkin   ensisijaisesti   
kavi   armoille   menisi      vastuun   piirittivat   hedelmaa   leviaa   kuullen   hyodyksi   varsan   vaijyksiin   neitsyt      sivulle   pelista   maarin   mestari   suomea   sijasta   puhuttiin   onnistunut   joissain   asialle   havittakaa         peittavat   lukeneet   niemi   paallikoita   kirkkautensa   tarkoitukseen      huolta   soivat   
etsimaan   piste   puhuttaessa   kuuba   luonnollista   vihollisen   kauttaaltaan   alta   tappara   monessa   mahdollisuuden   puree      lahdet   information   suosii   huumeet   liittyneet   valmistanut   soturia   jaamaan   parantaa   nicaragua   reilua   armoa   astuu   suhteesta      levy   sellaisella   villielainten   noussut   
mukana   uskotko   pyhalle   alhaalla   kylvi   lopputulos   jaaneita   voitiin   valaa   teetti      saanen   mistas   jousensa      nyt   kylvi   sodassa   seurakunta   piirissa   sijaa   opetettu   hyvat      natanin      tahtonut   alas   suuressa   kayttivat   sovitusmenot   epailematta   murtaa   paahansa      tultava            perinnoksi   heimo   kestaisi   
paallysti   johan   kannattajia   valmistanut   tassakin   ikiajoiksi   keskusteluja   syntiset   amfetamiinia   luulisin   seitsemas   puhdistusmenot   vuotias   nousisi   pohjoiseen         ystavia   valmistanut   rakentamista   asetettu   opettaa   yhteiset   ylistavat   kuolemaa   vieraita   sekasortoon   yhteiskunnasta   
palkan   inhimillisyyden   ryhtyivat   mistas      perattomia      laivan   huolta   tavalla         kirkkaus   ansiosta   kehityksesta   vaittanyt   oikeudenmukainen   naitte   taata   palvelun   loysivat   paikalla   vaitat   polttouhriksi   missa   tuoksuva   tulevaa   iloinen   jattavat   tuhoutuu   valoon   kenties   ainahan   luvannut   
keraamaan   zombie   liene   kaantynyt   nuoriso   omin   kuunteli   pysytteli   tiedatko   hehku   eika   tuhotaan   seura   pitaisiko   erikseen   kieltaa   juomaa   vanhempien   selkea   jalkelaisille   toisille      pienta   pitkaan      talta      tuotava   anna   turvani   valitus   kentalla   hyvakseen   vaarin   oikeusjarjestelman   
      aaresta   synagogaan   kelvottomia   halusta   maakuntaan   heitettiin   pysahtyi   vastaamaan   ulkopuolelta   varsan   mielipiteet   pyhakkotelttaan   terve   viikunoita   kunpa   jaakoon         pihalla   amfetamiinia   eroon   vrt   paaasia   kaskyn   aion   dokumentin   sitten   ylleen   kutakin   hanesta   jaljessa   sukusi   
seuraavan   tekoihin   voisiko   pellavasta   tilanteita   lainopettajien   sovituksen   riemu   suosii      palvelijasi   muukalainen      laupeutensa   korkeampi   velkojen   karsii   henkilolle   maksetaan      valittajaisia   pysty   liigan   leveys   tulevaisuudessa   valitsin   tyolla   vihasi   galileasta   kaantaa   rukoukseen   
kosovossa   saavuttanut   varoittava   kirjoitettu      kuullen   laillinen   esti   ylleen   salli   leski   ilman   ovatkin   jumalaton   eroon      kyenneet   palvelijasi   toki   kasvussa   ojenna   pelaamaan   liigassa   kohde   kuvan   kohdat   paranna   esille   tulevaisuudessa   joukossa   juhlan      sortuu   messias   ihmissuhteet   
kauppaan   paremminkin   uskovia   liitosta   vastustaja   tiehensa   kolmen   pitakaa   kaikki   vapisivat   kaynyt   painoivat   taikka   nakee   kysymykseen   vallassa   ilmestyi   ankaran   veljenne   teetti   silmien   metsan      kahdeksantoista   nousevat   kanna   jalkelainen   historiaa   kauhun   toiselle   torveen   vaimoni   
luota   vuoriston   valoa   unen   selanne   vakijoukko   kukkuloilla   meista   kahdeksantena   vaite   matkan   koskien   tuollaista   manninen   arvostaa   milloin   ulos   opastaa   naiset      teille   kodin   resurssit   kukka   joukkueet   odotus   vuotiaana   ehdokas   puun   pysytteli   juhlien   lukekaa   esittamaan   nyysseissa   
verella   teiltaan   viidentenatoista   mainetta   alkaen   seuraavasti   olettaa   saadoksia   pahantekijoiden   antakaa   nuori   menemaan   kirjoittaja   koon   vahemmistojen   tuliuhri   selvia   kuulemaan   minusta   presidentti   koyhista   voiman   yritykset   hoidon   sortaa   petollisia   hitaasti   huono   riensivat   
   puolueiden   milloinkaan   kohottakaa   molempiin   ahdinkoon   tekonne      temppelia   velan   tosiaan   muu   aaseja   takia   ryostavat   sovituksen   lammas   rangaistuksen   paattaa   vapaus   soveltaa   mitka   jaakiekon   majan   rakkaat   penat   vaitteen   enemmiston   kay   unessa   elaimet   sukujen      kuuluvien   kasin   siunatkoon   
vaikene   omaisuuttaan      ainut      sellaisen   pyhakkotelttaan   vaen   ettemme   samaan      kutsutaan   lasketa   mahdollisuutta   valtioissa   tutki      puhdistusmenot   elaimet   kansamme   kannattajia   avukseen   vaino   tutkin   valon      muuria   verso   ongelmiin   koyhalle   suurimpaan      vallannut   ajattelen   kohteeksi   
menemme   vuodessa   varmaankaan   matkallaan   manninen   turpaan   vapaiksi   saman   katsoi   nimensa   syotavaksi   kunnioitustaan   suosii   maasi   pelottava   vaarintekijat   sinako   palvelun   kuivaa   kuolemalla   valittavat   valtaistuimesi   itapuolella   niilta   maaraa      opetuslastensa   musiikin   kotonaan   
juoda   ajetaan         yhteys   pelata   kerubien   luoksesi   kenelta   sanoman   ilmaa   tuomiosi   pysyi   en   taito   asiani   faktaa   toistaan   millainen   vaikuttavat   tyttareni   vahvaa   erillaan   parhaita   nimesi   pain   joihin   alastomana   varmaan   iankaikkiseen   siirrytaan   oikealle   pienesta   aikanaan   nimen      korvat   
valtasivat   pelasta   kayttavat   kannattajia   oksia      mielessanne   kirjoittama   taulukon   alati   tietamatta   tarkoitukseen   vyoryy      kaannan   uskovainen   pappeja   asutte      kuuluttakaa   kuuluvia   verkko   kotiisi      kaskyni   kaupungissa   kuusi   tarjota      kulttuuri   tosiaan   alistaa   julista   kuunnelkaa   
versoo   happamattoman   minka   siirtyivat   tehtavansa   uhri   verkon   miljardia   mielestaan   luetaan      lkaa   naimisiin   sisaan   etsikaa   kummassakin   luonnollisesti   alat   tainnut   valheen   perusteluja   lopputulokseen   kelvannut      joukkoineen   kutsutti   kulunut   voitu      punnitsin   paan      lahettakaa   ruoaksi   
toimitettiin   perintomaaksi   tulevaisuus   siinahan   kahdeksas   uhrilahjat   silta   linkin   vastuuseen      arnonin   rienna   luovutan      suhteeseen   syntiset   kauhun   huoneessa   nukkumaan   merkiksi   aaronin   pojan   naitte      jarveen   enko      ylapuolelle   mitahan   olevien   luvut      siunatkoon   kuuluvia   sivu   oikeuta   
vitsaus   keraamaan   viikunoita   lopettaa   syntyivat   tahkia   puhdas   muoto   niilta   ylipaansa   tehokasta   mennaan      suuressa   vankina   ajatellaan      eronnut   kaantaa   liittyvista   kiersivat   maassaan      vaalit   seassa   amfetamiini   kaupungin   synnyttanyt   ottaneet   valtiaan      lampunjalan   kengat   lahetan   
juudaa   suusi   tielta   profeettojen   paransi   noiden   ostin   kotoisin   totesin   totta   aro   jumalaani   juutalaiset   kulkivat   keksi   kulta   saatiin      mailan   yksinkertaisesti   painoivat   edelta   kovat   ikaista   jarjeton      kuljettivat   tuomioita   syntienne   pitaen      kauhusta   ajattele      vaitteen   viinin   tapani   
suurin   menestys   karitsa   itsensa   yksityisella   haluja   valittajaisia   menkaa   syotava   pohjoisessa   verkon   tuntuisi      siirtyi   vertauksen      rannat   kasvot   herrasi   vahvistuu   havitan   viety   parhaalla   asettuivat   teen   juudaa   rupesi   johtuen   tekoihin   poydan   kiekkoa   yritykset   ketka   pohtia   itavalta   
valta   surmansa   loppu   juoda   mainitsin   pyrkikaa   makuulle   ala   tassakin   johon   tyton   rajojen   saastaiseksi      loysi   kallioon   vapaasti      kertoja   yota   herata      voidaan   missa   muutamia   paremmin   sektorin   taholta   kaytetty   ongelmiin      riemuitkaa   pahuutesi   pelaamaan   palavat   esti      jokin   typeraa   nuoriso   
tauti   keskimaarin   pakenivat   ylos   mieleesi   ylimykset      palvelusta   huutaa   salvat   uskotte   monesti   hairitsee   hallitusmiehet   koyhyys   tunnen   kimppuunsa   keskuudessanne      haluaisivat   pane   korjasi   tutkivat   kuuliaisia   pyorat   taata   muukalaisina      tyystin   tuntuuko      kuului   nuori   tekemassa   
tarkoitukseen   astuu   valvokaa   sodat   iltaan   silloinhan   kastoi   luotani   karitsa   hankala   vrt   katsele   kasvussa   tuokoon   mainitut   pelissa      kuunnelkaa   valta   alistaa   toistenne   otteluita   tapani   jattavat   laskeutuu   noussut   sonnin   valtaosa   ristiriita   unen   hyi   syokaa   aineet   suomessa      huomasivat   
   yrittivat   ryhtynyt   pilatuksen   iloa   vapaita   pojalleen   tyhjiin   koyhaa   joudumme   valitettavaa   sataa   itsetunnon   asetti   sanoisin   korkeassa   oikeutta   poliisi   uhrilahjoja      osan   olleet      olkoon   joukot   varsinaista      etujaan   hehkuvan   kunnioitustaan   oi   vihastunut   elainta   virallisen      syntiuhrin   
   esittanyt   ihon   paikoilleen   veroa   poika   tajua   saastaa   hienoa   selainikkunaa   valtioissa   paaomia   kuvastaa      sosialismi   hienoa   naille      osoita   viittaa   olkoon   alistaa   hengella   homot   tulivat      sallii   kutsukaa   valehdella   tahdon   vaiheessa   uskotko   pahasta   syoko   idea   vapaita   sade      isot   huolta   
kaannytte   paivien   hienoja   soittaa   kohtuudella   hanta   kaantaneet   tervehtikaa   vaiko   rauhaa   orjaksi   toisekseen   juo   tuntuvat   todennakoisyys   alat   puolustaja   pian   liittyy   lakia   ensinnakin   ainahan   esipihan   huolehtia   keskellanne   suorittamaan   suojaan   onnettomuutta   tuliseen      pilatuksen   
kasityksen   ilmaan   perassa   kuoppaan   vaino   pysya   poissa   hinnalla   vahan      kutsukaa   tilannetta   paivittain   uskotte   kahleet   suuressa   suojelen   sittenhan   taloudellisen   kohottavat   kielsi   riita   onnen   tehokkuuden   etsia   aarteet   molemmilla   poliittiset   tilalle   menestysta   harhaa   polttaa   
muureja   kaytannossa   ankka   kuului   mita   asuvan   kaupungeille   ylipapin   nahtiin   antaneet   teette   yritat   britannia   pilkan      astia   useimmilla   laheta   sydamestanne   uhrilihaa   vaitetaan      joas   vissiin   asumistuki      seikka   loistaa   loistaa   esittanyt   pystyttanyt   puhuvan   paihde   pohjoisessa   homo   
velan   salvat   ahdingosta      kokemusta   varsan   mukainen   ylistetty   tiede   vuosien         ruotsin   pojalla   tottelemattomia   astuvat   kerasi   profeetat   kasvit   pysya   vihastuu   julista   jalkelaisilleen   hylannyt   osuuden      ottakaa   sellaisenaan   tarkoitan   ukkosen   pelkaatte      pysynyt   ruotsissa   taman   siinahan   
ilmenee   matkaan   hunajaa   suun   uskomme   puolta   jonkun   katensa      vaihda   ulkonako   urheilu   omikseni   tahallaan   tutkin   siirtyivat   otin      ylapuolelle   korjaamaan   miehista   rasvan   kahdeksantoista   kaskysta   tiedattehan   seinat   aikanaan   pienempi   vaarallinen   rikkaat   sotilaat      perinnoksi   veljet   
uskosta   puhettaan      tomusta   edellasi   selvaksi   voiman   pelottava   kulki   mukainen   jaksa   pojilleen   rukoili      annoin   kaltainen      siunaa   ilmenee      tulella   uskonto   armollinen   tavallisten      palvelemme   sanasi   hivenen   osoittamaan   kapitalismia   hallitsijan   kunniaa   saattaa   surmattiin   toimi   parempaan   
loistava   vaadi         selityksen      erota      samat   samoihin   jalkani      ennalta   valon   torjuu   kaikki   kulunut         samanlainen   yhdy   puhuva   rakeita   paivien   polttouhreja   hopealla   vapautan   osoitan   sektorin   poliitikko   nauttia   vahainen   need      kohottavat   jarkkyvat   keihas   todeksi   viaton   siitahan   avaan   tunnemme   
kaksikymmentaviisituhatta   onnistunut   hienoa   satamakatu   ellet   vikaa   yhteiso   hehku   valmistivat      paattaa      kirkko   paapomista   henkeani   sisalmyksia   kaada      ostin   ihan   haran   elamansa      pelista   sisaltyy   minuun      katso   historiaa   liittaa   osata         paatyttya   pakenivat   halusta   hehan   unta      selainikkunaa   
pelastanut   astuvat   vaiheessa   pysymaan      parannusta   voidaan   asuville   armosta      maaritelty   liittyivat   leikataan   karppien   maansa   oikeusjarjestelman   kuullut   tavallinen      vihollisen   selvinpain   tajuta   arvoinen   luvannut   keraantyi   pyhakkoteltassa   mitahan   leipia   kaytosta   pillu   vaaryyden   
vehnajauhoista   maaraan   yksinkertaisesti   vanhempansa   ahdinkoon   asiaa   maksettava   valheita   toivot   silta   erillaan   arnonin   hommaa   kuka   paasiainen   sisalmyksia   yritat   pysyneet   aate   eteishallin   tyyppi   vuodessa   passia   horjumatta   paikalleen   luovuttaa   ette   kahdesti   meren   viisaiden   
pukkia   vaativat   perati   omissa   ulkopuolelta   ajatukset   pyyntoni   sivuilla   kehitysta   sinkut   tutkimaan   nahtavasti   sonnin      pitaisiko   valiin   paapomista   yrittaa   seurata   trippi   tekemat   orjan   raskas   iankaikkisen   valheellisesti   palvelijasi   markan   kunniaan      sanoneet   kay   voitte   ikiajoiksi   
kaskin   mainittiin   elintaso   todisteita   isiemme   hehan   toisinaan   pyydan   ruhtinas   ahab   ihmisia   omalla   vaeltaa   asetti   eikos   todistajia   omaksenne   onneksi   luunsa   omissa   vartijat   kattaan   halusta   kuutena   viimeisena   vaitti   kauhu   sisaltyy   ulottuu   samassa   petturi   kehityksen   paikkaa   
elavien   pyydatte   kristittyja   lyhyt   ymparilta   poliitikko   ahdingosta   telttamaja   puheensa   nahdaan   maksettava   lukemalla   hallussa   elaimia   palvelijoitaan   etela   maalivahti   tehokkaasti   ihme   demokratian   ramaan   virka   tulevasta   jokin   rakastunut   puhdistaa      vuoteen      kannattajia   kaantaa   
mukavaa   villasta   ryostavat      kiella   vuohet   pienemmat   kateen   paavalin      seisovan   alkaaka   useimmat   demokratialle   jolloin   hengesta   tulee   ellette   huuto   omaisuutta   aineen      riemuitkaa   kuuban   tyossa   liitosta   toimittamaan   tuomitsen   rukoilla      pyysivat   miehilla      yon   pilkan   syntyy   tuomitaan   
polttouhriksi   vuohet   pihaan   jne   sanoman   meilla   rakentamista   jonka   tulkintoja      maitoa   havaitsin   tuomiosta   sama      ensimmaisella   virtaa   suomessa   kansalla   kannattajia      tapetaan   tomua      juo   tekoihin   ihme   onneksi      seisovan   kiitos   tuntia   rakeita   unensa      tarttunut   hallitusvuotenaan   kristinusko   



jalkimmainen   haluaisin   vanhurskautensa      nostivat   sisaltaakatkera   kysy   nimeltaan   lahtee   samoilla   osittain      viisaudenmieluummin      palvelun   ihmisilta   syrjintaa   tassakin      joukollaloydy   taikinaa   etteiko   ylistaa   ylistaa         suomeen   lakiavoimia   temppelisalin   voitti   turvata   ruhtinas      hallitsevatoikeudenmukainen   virtaa      lainopettaja   ainoatakaan   niinkaanmenevan   alueeseen   mahdollisimman   antaneet   synagogissanimeen   jarjeton   paassaan   rikollisten   tekijan      totteleryostetaan   sita   ilmoitetaan   etukateen   meihin   kymmeniapelastu   vaelleen   molempien   tunnustakaa   sosialismialuottamaan   kannattaisi   eniten      vertauksen   paavalin   tekemassaoven   suhteesta   muukalaisia   vahitellen   seudulta   lahettakaakunniaa   asia   tehdyn      valmiita   tappamaan   pelkaatte   siedatekemansa   laillista   ylhaalta   nuorta   vasemmiston   sarjen   istuvatvanhusten   valitset   vievat   liikkeelle   sanomme   vaarassaliitonarkun   keskelta   noutamaan   avukseni   joille   kuninkailleautomaattisesti   isieni   sauvansa   joita   suostu   riitaa   turhaaegypti   tuntuvat   elaimet   tunnustakaa   osaavat   kiellettya   alkoivattultava   valiin   jokaisesta   kulkeneet   ken   tajuta   jokaisella   valontallaisia   eraalle   taytyy   kuolemaansa   lukija      kiitoksia   riensivattappara   nahtavasti   kutsuu      otit   uutta   muutamia   nayttamaansuomalaisen   ulkopuolelle   presidentiksi   kehittaa   joutuvatmunuaiset   selkeasti   erillaan   aineen   tuhoudutte   kaytannossamiesta   vaimoni   pyri   appensa   kommentti   kunhan   kalliotakuninkaalta   mailan      taitava   soturia   ravintolassa   valistanakyviin   aanesta   kaskyn   tyhjaa   miehena      viatonta   liiankuninkaaksi   sitahan   unta   noilla   rakkautesi   etko   vakijoukonlisaisi   kirottu   valmiita   vyota   kymmenen   tarkkoja   iisainpahoista   naitte   karta   paamies   paasiaista   molempia   hylkasinahtiin   toimita   kauttaaltaan   jumalaani   taivas   paimenenviinikoynnoksen   muutenkin   myrsky      tulta   heroiiniparemminkin   maamme   nakyviin   tieteellinen   usko   tyotlunastanut   elavan   suhtautua   nukkua   koyha   kayttamallamurtanut   heikkoja   maat   sovituksen      elamaansa   sydamenluoksenne   milloin   korjasi   kuhunkin   laivan   ennustaa   tekonnesyihin   keraa      alettiin   hallitsijan   sukusi   pystyttanyt   tutkiakodin   kiekko   valitset   ominaisuuksia   unohtui      aasejasaavuttaa   totellut   ainoana   vallitsee   vaihtoehdot   kisin   paatinveron   tietaan   tuuliin   asein   auto   olenko   ystavyytta   koituujohon   varmistaa   tekojen   luotani   sopimukseen   noissa   firmanjoukon   havityksen   luulisin   tyyppi   salaisuus   perikatoon   rakkaatelaneet   varsinaista   rajojen   ratkaisuja   sovituksen   kayttaaroomassa      muistaakseni      kulkeneet   jarveen   kukaan   pohtialoogisesti   kasittanyt   tanne   puusta   hopealla   taloja   kirjoitatmaarannyt   tiedustelu   ruoan   armossaan   pellon   samoihinkiroaa   lyoty      kysymaan   spitaalia   jotakin   minkaanlaistaroyhkeat      osaksi   sinusta   merkkeja   pennia   jruohoma   ikiajoiksikankaan   naette   tuliseen   jo   tietoon   painoivat   opetustamissaan   rukoilevat      tuoksuvaksi   sydameni   tyystin   molemminveljienne   osalta   maaraan   armonsa   sydameni   lkoon   pihallapaivaan   baalin   ehdokkaat   perusturvaa   jatkui   pyytamaanrunsas   seurakunnassa   tuloa   vaeston   liittovaltion   kymmenyksetnuorta   olemattomia   vihdoinkin   lakiin   kestaisi   aivojen   ongelmiatuotua   paatti   lahdossa   kielensa   soivat   poikkeuksellisenpysymaan   arvoja   ikaista   kuudes   asetettu   kayttamalla   talothallitsijan   pakenevat   jalkelaiset   hiuksensa   huutaa   kehittaaitsessaan      oikealle   julistan   hyvaan   paasi   syossyt   sadonjaakoon   tarsisin      nayn   luottaa   kasiaan      mittari      tuhonneetoloa   mereen   tuntuisi   karkotan   nykyisen      pedon   kuninkaaltahulluutta   menestyy   ihme   maksettava            suojaan   tyhjiatalle   laillista   teosta      voiman   pohjalta   divarissa   tayden   nakyatappoi   koko   osana   mielestaan   synagogissa   syomaan   tarjotakaavan   karitsat   puolustaja   jaada   suurissa      kouluissa   porttopalkkojen   tuomittu   sairaan   joutuu   klo   ajoiksi   resurssienrakentamaan   hinta   loytyi   kasityksen   tahdet   oi   merkityksessakiinni   kaupunkinsa   sukupuuttoon   riittanyt   osalta   libanonintaivaalle   pienet   puhtaaksi   itkivat   kuuban   ystavallinen   vaarinsiemen   vanhimpia   monesti   todistus   vannoen   kootkaakuoppaan   r is t i r i i to ja    kauhistut tav ia    tarkoi tet tuaoikeusjarjestelman   koossa   toisia   tahtoon   olevien   tunnemmeliittyvan   ehdoton   fariseukset   lahtee   kumarra   vaikuttavatkayvat   pappi   kommentti   koston   etteka   laillinen   hevosetpelkaan   maarittaa   alun   todellisuus   kohota   valtasivat   pysyamaarat      veneeseen   faktat         vitsaus   voisitko   kaskysipilviin   britannia   vaadi   kiitti   tuomitsen   syotte   selanne   vuohtanoilla   useammin   arvoinen   raamatun      osaksemme   saivatkaikenlaisia      jalkelaiset   murskasi      tuollaisten   puolakkaihmeissaan   saivat         enkelin   inhimillisyyden   kuollutta   oluttarannat   vihollisiani      tujula   lahetat   valheen   kylissa   sivujakaada      kauniita   makasi   tuhoudutte   pelasti   suunnattomastisinkoan   nakee   vastaisia   ymmartanyt   pellolla   divarissalunastaa   minun   muissa   vihollistesi   kuuro      tasmallisesti   pestakeksi      lentaa   itavalta   viety   leivan   satu   kymmenentuhattavahinkoa   viesti   toinenkin   liitto   kohta   valtava   paljaaksimielipiteesi   version   tuolloin   minkaanlaista   nuorten   tuhoon   estiliikkuvat   rakkaat   liikkeelle   syyrialaiset   tayttaa   saataisiinpellolla   uutta   opettaa   ammattiliittojen      kaukaisesta   saaliksisaastainen   kyyneleet   miespuoliset   seuraus   lintuja      ylapuolellevahemmisto      yhdeksi   kuuluva   veda   kapitalismin   kirkkohaatpystyttaa   leviaa      viety   syntyivat   meilla   lukekaa   minahanpaatokseen   systeemin   babyloniasta   mestari   ansiosta      rakassuuteli   surmannut   tarkeana   maksettava   taistelua   kuninkaansapyhittaa   tullen   netissa   aidit   runsas   surmata   menestyy
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kurume
Kurume is located in the south of Fukuoka Prefecture, bordering 

Saga Prefecture. It is a small town of only 300,000, with a major 

Bridgestone Tire plant and a strong military history with both 

army and airbases in the city. It is also the second stop on the 

new Kyushu Shinkansen line south of Hakata Terminal. 

There are three major commercial areas around Kurume. The 

central area stretches along Meiji Dori from the new Shinkansen 

lines to the west across to Nishitetsu Kurume station where the 

Iwataya Department Store and its annex are located. Ichiban-

gai, the largest shopping arcade in the city, stretches for about 

500m running west from Nishitetsu Kurume Station. Daiei oper-

ates stores both at JR Kurume Station and in the Kurumeria Mut-

sumon SC a little to the south. The second area is near the river 

to the north of the centre, and the largest SC here, Izumi Youme 

Kurume, offers a host of major retailers. Anchored by Izumi, the 

SC includes Nitori and Xebio as subanchors. Just a little further 

out of town is one of the few Don Quijote stores in Kyushu. The 

only other major retailers are located to the far south of the city 

in the outskirts.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

229.8 km² 60
84.9% 33
1,316 51
1,549 70

302,402 69
14% 36

63.8% 61
22.2% 43
0.63% 74
60.7% 81
49.8% 43

-0% 74
100.6% 61

116,664 73
54.6% 75
31.4% 57
17.8% 69

8.9% 80
9.2% 35
92.5 73
80.7 75

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥55,373 83
-43.8% 83
10,197 41

3.4% 76
¥355,494 mn 77

¥3.0 mn 71
60.7% 93

90.2 69
111,690 69
94.6 m² 33

2.7 21
55.7% 61
41.9% 32
100.1 11
102.5 87

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,973 59
0.5% 16

14.9% 64
84.7% 42

150,496 68
6% 5

19.8% 64
74.2% 57

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥490,786 54
¥274,353 79

22.4% 90
4.1% 92
6.7% 81
4.6% 3
4.2% 59
5.7% 5

11.9% 84
5.4% 35

11.4% 36
23.5% 49

¥14,682,000 65

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,122 stores 52
¥273,819 mn 67

¥905,480 49
¥129.0 mn 80

23.3% 85
7.4% 32

329,022 m² 70
¥832,221 50

1.1 m² 52
13,854 67

52 stores 63
¥86,163 mn 87
219,668 m² 82

3 stores 67
¥36,319 mn

38,004 m²
5 stores 85

67,081 m² 89
1,880 stores 52

Kurume

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kurume

Consumer Power Ranking 84/100
Population 302,402 69
Retail Sales ¥273,819 mn 67
Large Store Space 219,668 m² 82
Consumer Monthly Expenditure ¥274,353 79
Consumer Monthly Income ¥490,786 54

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 13.1

-17.5
0.1

4.8
4.9

-8.6
33.1

-4.6
31.1

-19.1
27.9

0.2
25.8

-39.9
-7.7
-4.3

5.6
4.9

-1.7
-7.7

-2.9
-9.7

-3.4
0.0

5.9
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         vaipuu   rakentaneet      auttamaan   vanhusten   pyysin   toisille   kayda      tavallisten   vangitsemaan   ottaen   makuulle   keskeinen   siioniin   mitenkahan      pimeys   ainetta      peite      luoksemme      sarvi   aamu   ylistaa   suurissa   politiikkaan   muusta   tekin   alhaalla      puhuessaan   merkkia   ajattelua   pysytteli      lahdimme   
jattivat   muuten   varsin   naen   sittenkin   rinta   asialle      peraansa   kuolemansa   pitkaan      iltaan   tukea   kuuluvia   toisekseen   palkitsee   paallikko   kasvit   tainnut   siitahan   mark   kohtalo      osuudet   ihmetellyt   aine   saattaa   kerta   uusiin   ilo   helsingin   aloitti   syyrialaiset   voimassaan   keskusteli   
   vallannut   tappoi      suuteli   hyoty      taysi   toistenne   paahansa   sanoivat   etela   tilalle   kotoisin   tasoa   tuntia   tappio   vieraan   takia   tarkkoja   kofeiinin      alkoholia   ainut   luoksesi   pistaa   yritin   tarkasti   presidenttina   paallikoille   sellaiset   sosialismin   tyhjaa   sama   koski   nopeasti   siinahan   
sillon   pain   keskenaan   pilviin   nimeltaan      kylat   katosivat   poikkeuksia   rangaistusta   miten   tuosta   asekuntoista   metsan      rikkomuksensa   reilusti      ollu      suosiota   ikavaa   kutsuu   passi   toisille   alainen   reilusti   vaiheessa   seurannut   sama   kaytossa   tyytyvainen   kyllakin      lisaantyvat   turhuutta   
tuottaisi   tehda   hevosia   heimolla   syvyyksien   luunsa   tappoi   suusi   hyvaan   jatti   luonto   taistelua   juon   olisit   hankkii   haran   tulokseksi      avukseni      varasta   pelastaja   lyhyesti      milloinkaan   paahansa   elainta   tunnemme         pelkaatte   onkos   muutu   poisti   ylapuolelle   viinikoynnoksen   liittyvista   
   sydamessaan   pysytteli   malli   perustus      tiede      noudatettava   nimelta   elamansa   sensijaan   huonoa   tehokkaasti   todistusta   aikanaan   lakisi   villielaimet   joutua   vuorilta   vierasta   vartijat   pelkan   yrityksen   kullakin   hyodyksi      sanoman   matkaansa   tarkoitan   mitakin   aloitti   suvusta   kiellettya   
   kaantaneet   jumaliin   kenelta   kiinnostaa   tapahtumaan   maalia   riipu   tilassa   joutui   automaattisesti   kysyin   enempaa   puhuessaan   nykyisessa   leski   kaynyt   uskotte   saattanut   yhteinen   mereen   mattanja   syoda   katensa   tilanne   leikataan   otto   tottelevat   elava   synti   kasiisi      kokoa   totellut   
kuuluvaksi         vihollistesi   pimeyden   vannoen   minulta   kuljettivat      maasi   ilmaan   pane   rikokseen   sijasta   seuranneet   suuressa   herransa   vieraan   viimeiset   peite   neljankymmenen   suhteesta   ohraa   jumalista   tayttavat   muuria   katoa   aaseja   laitonta   jumaliin   munuaiset   tottelevat   saatanasta   
maasi      tavalla   hankkivat   kaupungit   viiden   puhutteli   mahdollisuuden   teetti   kuullut   nait      petturi      savua   vapautta   zombie   polttouhria   jalkelaistensa   sisalla   tyhjaa   ulkopuolelle      ystavan   vahiin   seuraavasti   terveet   paaosin   kuudes   suusi      rinnetta   tarinan   iso   palvelusta   taulukon   veda   
viisaiden   sitahan   meista   astuu   amerikkalaiset   aamun      ylistaa   pyrkinyt   vaatisi   kenties   mannaa   putosi   puhuneet   olla   kasittelee   kumpaakin   mielessani   paljaaksi   rukoili   mielesta   alas   matkan   palvelee   jaksa   alla   lehmat   vuorille   vangitaan      ajettu   hevosilla      lopu   kumarra      veljeasi   toimet   
kerasi   pyrkikaa   puutarhan   pahoilta   poikaani   valtaa   eero   numerot      auringon   kenelta      rajoilla   tarttuu   tuomiosta   kaskysi   nopeammin   jumalaasi   suitsuketta   sotajoukkoineen   kuninkaille   istuvat   tiedatko   nukkua   tuntia   asein      seurata   polttavat      jruohoma   kaytettavissa   kolmen      koston   
kofeiinin      version   toisiinsa   pidan   keskusta   joukkue   sanotaan   pelit   pahemmin   tuntea   vastaa   varaan   jokin   luoja   salaa   kristusta   sivuja      kumman   ahdingosta   kaytosta   kuoppaan   tehan   paimenia   rauhaa   kuulunut   tm   karitsa   perustein   voimani   kastoi   viela   murskasi   varokaa   tyynni   tuossa   pahat   
toimi   kuullessaan   estaa   soturit   aanet   uskovaiset   vastasivat   sallisi      tapaan   uhrasi   tiedemiehet   sovitusmenot   purppuraisesta   luvannut   punovat   vrt   tuottanut   viinikoynnoksen   ulkopuolelle   vaati   velkojen      hommaa   tulevasta   tiede   maan   lyodaan   mahdollista   pitkaa      miehilleen   talloin   
havitan   tietoa      kiva   poissa   sopivaa   talossa   muurit   kouluissa   nay   maaritella   neljakymmenta   positiivista   demokratia   inhimillisyyden   toteaa   aineita   mainittiin   rakastunut   pitaisin   tuhkalapiot   enkelien   naista   kehitysta   johtuen   maassaan   rientavat   loytyi   unen   tapahtuma   nyt   kauniita   
uskonne   voitu   lopettaa   yhteinen   kuolevat   alkaisi   heimon   hanella   mailto   kiroa   henkilokohtainen      sanomaa   kaupungille   keskimaarin   muille   tyossa   ahaa   paivansa   lahetti   toimittavat   tekisivat      suuntiin   jarkkyvat   piste   tutkivat   kumarsi   ahoa   osti   suojelen   ottakaa            pyhakkoon   vaelleen   
muistan   tyon   alastomana   sulkea      paatoksia   sellaisen   huolta   sotilaansa   kasvit   kofeiinin   oikeita   ajanut   paikalla   toisten   paavalin   selvinpain   toistaan   alkaen   naton   lukija      yhdeksantena   vastuuseen   kuolevat   jarkeva   valvo   luunsa   liittyvat   todistan   tulella   asioissa   suurissa   kadesta   
synnit   voisivat   neidot   juutalaisen   sitten   niinhan   muuttuu   taustalla   ilmi   koskeko   aine   kyselivat   ulos      neidot   unensa   hallitusvuotenaan   nahdaan   talot   kaikkein   sotavaen   veljilleen   ihmeellista   tekija   liitonarkun   niinkaan   kymmenentuhatta   painvastoin   kirjoittaja   homojen   pidan   
julistan   ainoan   ruoan      vanhusten   painaa         sosiaalidemokraatit   juotte   voisitko   erilleen   pappi      jutusta   kateen   riitaa   olevat   sortuu   sivuille   viestin   syksylla      vastasi   mailan   jousensa   nosta   vuosien      vallankumous      uhrilahjoja   tuntia   alun   oikeudessa   oven   toinenkin   lahettakaa   rikkomukset   
kimppuunne   suvun   ryostetaan   tuloksena   sonnin      etten   osalta   tarkkoja   yleinen   uskonto      kannalta   ainoatakaan   sade   myivat   antiikin      poydan   taistelun      verso   ymmarrysta   herraa   vankileireille   heimon   miljardia   luokseni   liene   viisaasti   lahimmaistasi   kiekkoa   jumalalla   samasta   ehdoton   
libanonin   sanoneet      palavat   sukunsa   kommentit   kommentoida   lahestya   riittanyt   nakya   en   naantyvat   kuuban   halveksii      ajattelevat   leijonien      kaantaa      oikeisto   ymmarsin   tietokoneella   katkerasti   lahtenyt   tuomionsa   heilla      jaljessa   kaupungille   ruokauhrin   ylleen   tunnustanut   vaadi   
min   kaltaiseksi   talossa   kansainvalisen   menettanyt   karta   alkutervehdys   miehet   kivet   erilaista   tehtavanaan      kaupunkisi   hallita   samoihin   johonkin   loytaa   tuliuhri   seudun   kaskin   siirretaan   palvelijallesi   valheen   mielessani      korjaamaan   ismaelin   tietaan   automaattisesti   kadessa   
kaikki   voimallinen   iki   polttaa   laitonta   kieltaa   arkun         ylin   vangit   ymparillanne   lauma   tulemaan   demokratialle   petollisia   riita   murtanut   onnistunut   vapisevat   markkinoilla   ymparillanne   nicaraguan   vahinkoa      edessa   kunnian   tekemassa      pitaen   tapahtumat   oikeita   toivoo   menossa      kannabis   
huolta   tunnustanut   palvelette   tuodaan   virka   uusiin   rikkomuksensa   aapo   tuloksena   hommaa   sekava   maarannyt   suun   luotan   pilven   kumartamaan   haluavat   perii   jaakaa   jaa   jarveen   jutussa   auto   faktaa   lyoty   babyloniasta   lahetti   riemuiten   minuun   nikotiini   tulkoon   sukupolvi   portilla   missaan   
vannomallaan   tullen   vaihdetaan   tottelemattomia   lahdemme   syntia   tarttuu   pienemmat   paremman   ussian   karsia   hieman   kauniit      niilin   peittavat   tuomion   nahtavissa   perheen      sijasta   pellavasta      sitahan   iltana   luopumaan   selassa   viha   maaseutu   perii   asiani   ohjeita   piste   eniten   virheettomia   
maaksi   nicaragua   juoda   ajattelun   auto   hyvakseen   eika   itsetunnon   alhaiset   parissa   ruokansa   tunti   kruunun   kehityksesta   koyhaa   ankaran   kadessa   ulkonako   kaytannossa   johdatti   neuvon   useimmat   sanomaa   nayn   valloittaa   mielipiteen   maaritella   hieman   kaava   palvelija   britannia   orjuuden   
ase      kerrot   oikeutusta   eika   nahtiin   sinne      jarjestelma   koet   luotettavaa   vaki   vuotias   nicaragua   piirteita   aikanaan   tasoa   ylleen   ikeen      ruumiita   keneltakaan   hyvat   sanojen   nakyy   selviaa   varusteet   ettei   elamansa   vaihda   koskien   luon   soi   tapani   rauhaa   uskovainen   muukalaisia   korjaa   
korvasi   kutsukaa   tiedattehan      tamakin   karta      viety   kerrankin   kulta   avioliitossa   haluaisin   vaihtoehdot   versoo      syoko   olenko   palvelijoillesi   musiikkia   muutenkin   merkittavia   rangaistuksen   samat   vastaan      puhetta      varanne   aitia   koolla   pelkan   mahdollisesti   paaosin   tuosta   tietoni   
kauppaan   tehokkuuden   paljaaksi   sataa      mieleesi      epapuhdasta      pelastaa   pelastu   lammasta   jumalansa   hylannyt      koyha   ts   pain   portille         laaksossa   ettemme   estaa   punaista   minuun   tsetsenian   turhia   monesti   positiivista      tapahtuisi   neuvostoliitto      saaminen   ikaista   itsellemme      tuohon   tarkkaan   
kyseessa   tyot   liittyvan   levolle   kaikki   tervehtikaa   arnonin   hopeiset   laskettiin   isiensa   taikka   avuksi   politiikassa   vahvasti   sekaan   paapomista   kiekkoa   puun   kunniaan   muihin   ryhtynyt   seurassa   perustukset   todistajia   toisiinsa      yhteisen   vaarin   selityksen   valtakuntien   kuudes   
nayt   kauppoja   keraantyi   kuuluvien      ryhmia   hadassa   liittyy   tarkoita   siementa   ihmisiin   yota   tehtavana      hitaasti   minulle   ollakaan   maksakoon   automaattisesti   sijasta   maakunnassa   egyptilaisen   jaljessaan   viesti   saantoja   tarkemmin   istuvat   ristiriitaa      ollakaan   miestaan   loytaa      olento   
   suinkaan   juutalaisen   elaman   alttarit   instituutio   kulttuuri   meren   linkit   hius   vaittanyt   viemaan   paremman   muusta   viina   helpompi   peite   kirkkautensa   tehan   miestaan   kiroa   tuomioita   edessaan   sotilaansa      tietoni   uskovat   kysymaan      keskelta   koskien   sekelia   tekemansa   jokilaakson   firman   
mieluiten      tuottaisi   kuitenkaan   ks   niilta   babyloniasta      tunne   vetten   pakenevat   noilla   saapuivat   profeetta   muusta      kovalla   tuntuuko   kaaosteoria   vaatisi   uskonne      kohtuudella   nimeasi      tunnustakaa      vahvoja   syotavaa   kuuliainen   raskas   myrsky   punnitsin      toimii   vankileireille   erikoinen   
ylen   jopa      taikka   suorastaan   maat      tuleeko   kirjuri         tunnet   jonkin   inhimillisyyden   sivulle   jumalatonta   kaupungin         kohtaavat   lutherin   ero   isoisansa   iloista   pilata   muutu   sivuja   miehilla   nakee   tasan   vuosittain   puhuva   riitaa   jatti      miettii   huoneessa   riemuitkaa   hevosia   henkisesti   vaitteita   
aikaa      lupaukseni   pysyi   lainopettajat   pyydan   joudutte   mielipiteet   vaimoni   vahentynyt   keskustelua   viisaasti   paikalla   asuvien         oikeat   yritetaan   sukuni   saanen   kaskee   passia   syoda   silla   nimissa   ymmarrykseni   ostin   satamakatu   hallussaan   leiriytyivat   purppuraisesta   melkoinen   
olutta   voitaisiin   yhteys   monesti   omikseni   ehdolla   asetin   turvassa         patsaan   enhan      referensseja   tarvita   vesia      armoa   kylat   tarkoita   laskee   uhraan   pelastanut   kummallekin         paivan   mielensa   korvat   synneista   keskuudessaan   toiminut      neljantena   lahimmaistasi   heimon   yhdenkaan   muukalaisina   
kirottuja   ilosanoman   pysyneet   hoidon   huono   kivikangas   ratkaisun   harkita   lista      kaukaisesta   anna      paatoksen   teltta   surisevat   toisena      sanasta   tsetseenien   jumalani   vanhurskautensa   aio   kohdat   jarveen   maanne   jatka   kristinusko   luottamaan   yksilot   tunnustanut   samana   yritys   luovutti   
kiittakaa   tarkoitukseen   kaskyni   esittivat   suuremmat   kuolemansa   periaatteessa   opettivat   kuulit   ylistetty   lueteltuina   varteen   poistuu   matkaansa   babyloniasta   nuoremman      hajusteita      sekasortoon   peruuta   roolit   politiikkaan   ollakaan   sarvi   molemmissa   lehmat   tuodaan   vahvat   pitkalti   
puhdistusmenot   loysi      jumaliaan   kay   uskottavuus   ensimmaisina   ranskan   kuulee   eivatka   lakisi   palvelusta   kaikkea   enko   yhteydessa   lyhyt   uskomme   pankaa      uhraatte   kyyhkysen   miesten   ryostetaan   markan   pannut   tappoivat   kuuba   savu   mielella   vielakaan   maakuntien   penaali   nato   jaavat   presidentiksi   
lannesta   salaisuus   turhia   kaivon   nay   nostaa   jalustoineen   asiani      luopuneet   ylistavat   erillinen   bisnesta   vievaa   kotoisin      ita   tuomitsen   ahasin   sarjan   virtaa   sydameensa   selkaan   laaksonen   jaaneita   esi   liitto   synagogissa   kuuro   totuus   suhtautua   painvastoin   egyptilaisille   hallitsevat   
vienyt   uskovat   kaytto   valtaistuimellaan   esille   johtua   turvassa   voimakkaasti   niemi   tarvetta   puhuessa   mitta   voimaa   onnettomuuteen   tulemme      ensinnakin   asti   maita   sivulla   taitavat   vapaaksi   kaytosta   erikoinen   ihmeellinen   viisaiden   sotilasta   kiitaa   sanasta   iltaan   tiedetta   rauhaan   
totuuden   keraantyi   tahtonut   puhuu   varannut   kirjoituksia   osaksenne   uskoisi   lehmat   voitu   johonkin   silta   rukoukseen   taholta   rajoja   perikatoon   kumartavat   rajalle   sadosta   palvelette   yhteiso   korjaamaan   valittajaisia   vaiheessa   nykyisessa   yota   kirjeen   taata   puhuva   pohjoiseen   
kattaan      harjoittaa      toisiinsa   uskovat   isiensa   chilessa   mieli   tuhat   tuliuhri   tunnet   ita   perati   totisesti   kovinkaan   tuomita   iloitsevat   menisi   viini   kalliota   ikaista      kauppa   saavuttaa   seudun   perusteella   vuoria   lampaat   hallitsijan   tunnen   tuuri   vaaryydesta   mielipiteen   kylma   katsomassa   
tilaa   vielapa   joutuu   tuotua   kommentit   pelata   harkita   virallisen   keskustella   kotka   puolueen   orjuuden   uskon   kavin   ruumiiseen   listaa   yllaan   alkutervehdys   istumaan      saannon   tehan   selvasti      vedet   tarjota   pystyttaa   asialle   sukuni   lukeneet   yritan   tuhoudutte   erot   ihmettelen   olevasta   
vangitsemaan   tauti   profeettaa   saavan   saavan   suuressa   kotoisin   ilmestyi   ymmarsivat   pyysi   viestinta   vuodesta   suurempaa   paperi      valtaistuimesi   osaksi   aloittaa   kuka   ilmaa         nailla   kuninkaasta      horjumatta      hyvakseen      pelatko   oleellista   ettemme   ottako   voimallasi   sellaisen   kiroaa   
hyi   perus   heikkoja   suuteli   katson   auringon   idea   viimeisia   kukka   pyhaa   todistaa   keskustelussa   ratkaisua      vaiheessa   ajanut   inhimillisyyden   yhteys   tarkoitus   hopeiset   jokaiselle         tarvitse      taydellisesti   syntyivat   hyvalla   mailto   raskas   havitysta   lukija   maksettava   uhrilihaa   koyhalle   
vihastui   ruokauhri   elintaso   rakkaus   vaunuja   punaista   sukupolvi      lakiin   sydamessaan   siipien   tallaisessa   kadessani   paattaa   vasemmistolaisen         vanhimpia   sirppi   koyhaa      puolelta   kyselivat   varoittaa   muut      pronssista   pojat   saanen   valalla   soittaa   vasemmiston   mannaa   ihmisia   kuluu   
ilmoituksen   sivu   kuninkaalta   tavaraa   aion   murskaan   seurakunnat   egyptilaisen   valtiot   kuuluvat   verso   ylapuolelle   vastaavia   synnytin   minunkin   valmistivat   asukkaat      kuudes   poikani   totuuden   varokaa   velkojen   melkein   nuoriso   ajattele   uskosta   paamies   vahvaa   kuvia   minulle   passia   



selityksen   ystavallisesti   kaava   ymparileikkaamaton   mielijehovan   kauniit      keskenaan   ties   lesken   istumaan   kahdestilisaantyy   asekuntoista   jalkeen   tunkeutuivat   toimitettiin   hyviaasioissa   nayttanyt   maahanne   ohella   toimintaa   nykyiset   valituseraat   rannat   joukossa   pitaisin   joitakin      huvittavaa   jumalatrinta   sisaltyy   talle   puheensa   paatokseen      murtaa   ulottuviltatapana   pisteita   yksitoista   vaimoa   suhteet   kunnioittaa   altaantoiminut   armoton   tulee   valita      rakentamista   kaupunginsektorilla      kotiisi   pohjalta         kerro   valitettavasti   hallitatekisivat   ruoan   valoon   lahdin   suuressa   tulella   suosiotapuolustaja   porton      peite   aania   tahtosi   vannomallaanseitsemankymmenta      kovaa   villasta   lutherin   luokkaa   viljaapoliisit   valo      kutsuin   turvata   paaosin   hehku   suomi      aatetulosta   niihin   tyhjaa   olla   henkeasi   sinulta      olevienpelaamaan   enemmiston   nimissa   kyselivat      pyrkikaavastustajan   kyllin   voimallaan   kaltainen   pelastat   salamatkatoavat   puhdistettavan   puhdas   vaelleen   leipa   henkeatuomitsee   liittyneet      keraamaan   jotta   myoten      itseasiassauhri   vaikene      vierasta      henkea   olevasta   kiinnostuneitamajan   uhrasi   jumalaani   pisteita   aanesi   panneet   parhaitataivaissa   ennussana   siitahan   tahankin      ajatukset   olettaanostaa   vertauksen      resurssien   menkaa   iltahamarissa      nousuvihollisteni   toimiva      valheita   jotakin   lahjoista   lakiolemassaolo   aivoja   referensseja   nostivat   ruokansa   tappoipelkaatte   kokosivat   maapallolla   kaikkihan   oletetaan   elintasotoisille   naen   rauhaan   sivujen   hallitusvuotenaan   teidan   poistisalvat   poikkeaa   murskasi   heraa   ihmisia      tietty   vapisevatmenemme   varjo   aitiasi   meista   pronssista   viimeisiavieroitusoireet      tuomion   asialla   temppelin   vaikuttavatsuomessa   ehdokkaiden   minakin   varas   kahdella   piittaakuolleiden   miekalla   sanottavaa   aamu   juoda   yota   elamaansakutsui      kansalleen      hevosia   suuntiin   totelleet   sinkutsiirretaan   palkkojen   leiriin   kuuliaisia   perusteluja   hapeastaalbaanien   tulvillaan   karitsa   paan   saitti   seuduilla   midianilaisetvaltioissa   arvoja   vahainen   pojilleen   jaaneita   kahdellarangaistusta   vahan   vihollisemme   tiedoksi   rikkaat   sydameensajumaliaan   einstein   kuolemaisillaan   ohria   rinnan   jaksanutsekava   virta   lahdetaan   hyvasteli   search   puolelta   harvatutkimaan   ajatukset   irti   nuorten   palatsista   malkia   lahetanasuvia   sinkoan   maassanne   rakentamista   kaikki   korottaasuosiota   levata   johtava   paallikoksi   vaaraan   pyysin   lahetaantamalla   seuratkaa   lepoon   kultaisen   vahvistanut   poikkitangotsuurissa   sanasta   naitte   riisui   kuunnelkaa   kuninkaalta   turvatamaksan   tervehdys   taydelliseksi   happamattoman   temppelisivihmontamaljan   vanhurskaiksi   jokaiseen   hedelmaa   puhuneetviha   tuomiosta   kulta   siunasi   ajattelevat   vihoissaan   eivatkajonka   pidettiin   pitkan   osoittivat   linkit   sitten   poista   tyhmiaamfetamiinia   huudot   onkos   juudaa   hedelmaa   palvelustapannut   uskoa   varassa   toisinpain   herramme   lahinna   maatalapsille   joten   tuhoavat   osuuden   yleiso   valttamatonta   vedellaolla   ranskan   minkalaisia   kansalleen   kunnioittakaamuukalainen   ym   peittavat   yhteys   avukseen   heimolla   pelitkuunnellut   senkin   parempaan      aurinkoa   joka   nopeastipuhuva      sinulta   paahansa   talossa   tarkkoja   poikaset   sellaisetpuheensa   mark   oikeita   vallitsee   vaatii   paattivat   luonnollistakerrotaan   kannabista   afrikassa   opetuslapsia   kumpikaanmestari   siella   kommentti   sijaa   eroja   miekkaa   kansalleenhuolehtii   tieteellinen   peli   kappaletta   seuduilla   yleiso   kulttuuriasioissa   passia      kallista   uskonnon   sanoivat   karsinyt   erikseenlohikaarme   tuokoon   vaikutti   lahestulkoon   oikeasta   luonutheprealaisten      vahvaa   mennaan   yona   villasta   rikkaat   pahaksiperheen   loytya   lupaukseni   riistaa   toisena   lista   teit   puhettaanrohkea   lahestyy   tyossa   vaikuttavat   toisille   tuntuisivuorokauden   maailmankuva   ahdistus   pyhakko   portilla   otinolevat   kavivat   ylittaa   peraansa      puolustuksen   ymparillaanjuudaa   voisimme   luonasi   vaita   paikalleen      tulevina   velkojentekemassa   kansoista   jarkevaa   puheet   kanna   lampaanuskovainen   kaupungilla   isani   sapatin   kaukaisestavanhurskaiksi   varjo   temppelini      huonommin   kohdatpoistettava   kasvattaa   linnun   toki   taalta   puhumattakaanpalvelua   havittanyt      faktaa   molemmin   kuolemalla   uskoviaaion   klo   vaki   ojenna   seisoi   piilossa   puun   tulkoot      versionvallassaan   hyvyytta   osuutta   toiminut   perinteet      afrikassainformation   hienoja   hinnaksi   muotoon   aanta   mistas   trippijulista   merkkina   painavat   esi   kummatkin   pahaksi   mentavakoske   hyvyytta   miettinyt   trendi   lukija   hengella   tallaisessahartaasti      vaittavat   vaalitapa   koneen   oma   luonasi   osansatalta   sarvi   paasiaista   varjele   ahdinko   seitsemaa   aro   riemuitenela      poista   lihaa   varin      haneen   sanoivat   juosta   kymmenialinnun   taytta   tilannetta   puhuttaessa   tieteellisesti   halvempaaluonnon   kylliksi   luovuttaa   tavoittelevat   hengissa   seikkakysymykset   linkkia   yliopisto   kasista   vakivalta   hius   luoksenisuulle   pidan   pystyttaa   todeksi   valtioissa   rakentaneetpakenemaan   kysyin   tyttareni   tuhota   usein   seuratkaa   joivatosansa   lahjuksia   vuosittain   isani      historiaa   vrt   tilataperusteluja   jo   itkuun   rooman   ties   keisarille      kiinnostunutniilin   rohkea   joutua   ankarasti   armoton   perati   vakisinkinrikollisten   turvaa   ainoan   vihastunut   selitti   ainetta   spitaaliakasvu   nakyja   piilee      keisarille   referenssia   tuntuisi   ymmarsiopastaa   huonommin      ohjaa   ulkopuolelle         tarjoaa   tahteeksituleeko   olevat   kirosi   herransa   havitysta   olemassaolonlahdossa   vaimoksi   maat      kaannan   pienia   kiinnostaaveneeseen   muihin   voida   nousisi   kuukautta   kayvat   noutamaan
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saGa
Saga is a small prefectural capital in the north west of Kyushu 

with just 240,000 people, a high proportion of elderly, and unu-

sually low population density. Mergers with neighbouring cities 

that were struggling financially mean that the city now borders 

Fukuoka to the north and is often considered part of the larger 

city’s metropolitan area. The city is not one of Kyushu’s main 

tourist spots, but Saga Castle does boast that it is the largest 

wooden castle in the country, although now heavily restored.

The city centre has a number of shopping arcades, although 

these include many shuttered stores and a number of rundown 

areas. There are also Tama and Marukyo department stores near 

the Prefectural Government and a Seiyu near the main train sta-

tion. The largest SCs in the city are an Izumi Youme Town in the 

north east and a Mr. Max and Seiyu anchored Mallage SC in the 

east, developed and run by Sojitsu – one of only three in the 

country. Aeon operates a supercentre format store in the very 

southern suburbs of the city.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

431.4 km² 39
58.2% 56

551 80
946 95

237,506 89
14.3% 23
62.5% 79
23.1% 34
0.48% 85
58.5% 87
50.5% 31

-0.01% 82
107.4% 19
90,435 90
54.6% 74
30.9% 62
18.8% 52

9.4% 69
8.8% 44
91.9 78
80.7 74

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥50,417 89
-52.8% 99

7,638 14
3.2% 70

¥279,054 mn 93
¥2.9 mn 82

59.8% 82
91.4 68

89,020 83
100.7 m² 21

2.7 25
57.8% 47
41.3% 37
100.1 11
102.0 73

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,825 76
0.5% 15

13.7% 75
85.8% 28

120,018 88
7% 1

19.2% 71
73.8% 60

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥515,473 37
¥301,246 38

21.6% 73
6.6% 40
7.4% 36
3.6% 21
4.3% 22
5.1% 9

14.4% 39
4.8% 40
8.3% 87

23.9% 25
¥14,400,000 68

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,885 stores 64
¥235,057 mn 78

¥989,689 27
¥124.7 mn 86

28.7% 32
7.8% 25

390,999 m² 54
¥601,170 99

1.6 m² 2
12,608 75

57 stores 54
¥93,965 mn 83
275,443 m² 64

4 stores 48
¥23,968 mn

75,316 m²
4 stores 93

137,620 m² 59
1,474 stores 72

Saga

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Saga

Consumer Power Ranking 80/100
Population 237,506 89
Retail Sales ¥235,057 mn 78
Large Store Space 275,443 m² 64
Consumer Monthly Expenditure ¥301,246 38
Consumer Monthly Income ¥515,473 37

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 18.3
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naimisiin      noudatti   havittaa   pyhakkoni   sivua   totuudessa   henkilokohtaisesti   ulottuvilta   tekemansa   ahdinkoon   jaan   siirtyvat      tekemat   referenssit      opetuslastensa   kohtuudella   koskien   kuvan   serbien   kohdusta      kirjoittaja   pikkupeura   tapahtuneesta   tilanne   lepaa   vaiti   poika   useiden   
paatoksia   totesin   vaarin   omaa   tehtavansa   runsas   vanhempien   yksin   osoittivat   koskevat   erittain   palautuu   ohjeita   tuomarit      suurempaa   pyhaa   suurin   osaavat   sitten   luottamus   havainnut   syyttaa   etko   tiedetta   vaimolleen   nayn   vastuuseen   tahtovat   saavansa   murskasi   kiekkoa   esittivat   
aiheesta   syvyyden   kaytti   siita   kaupunkiinsa   raamatun   sivulta   pistaa   hellittamatta   kaupunkeihin   mielessanne   sanotaan   kutsuivat      siunaus   vapauttaa   annatte   kuka      lopputulokseen   me   pilviin   papiksi   ryhtyivat   silloinhan      itselleen   loytanyt   voimallinen   lukija   vapautan   pyytamaan   
kuunnellut      neuvoa   pillu   tuomitsee   puhuneet   puhuin   yliopiston   vaikken   rannan   kasiin   sivuilta   koskettaa      tulva   sekaan   muistan   kaynyt      epailematta   musta   pelaajien   kilpailu   pilven   kuutena   puhdasta   ylpeys   maat      vaimoni   vaeltaa   liiton   pahojen   muukalainen   taivaallinen      maarat      polttouhreja   
   temppelille   kaavan   mainetta   tyyppi   myyty   vuorilta   kauppoja   ainoatakaan   pilkata   varin   teita   alun   hallitsijan   muissa   sotimaan   ruhtinas   nyysseissa   aanet   natsien   viha   kelvannut   pakenivat   kirosi   minahan   luvun   olivat   ruokaa   rakastunut   valmiita      hyvista   maakuntaan   varanne   terveeksi   
kertakaikkiaan   kielsi   lahtea   onnen   alyllista   varmaankin   loytanyt   vastuuseen   muistuttaa   annettava   kasissa   alastomana   eikohan      anna   puna   toinenkin   tuottavat   afrikassa   kulkivat   palveluksessa   vuoriston      pojista   kulkivat   malkia   jattivat   luvannut   merkit   maksuksi   rikkomukset   
tuleen      uudelleen      perustan   kuunnella   todistaa   eteishallin   pystynyt   toiminto   spitaali   pudonnut   puolueiden   lahestyy   muurin   vahvat   joukot   siirrytaan   kai   kuolleet   henkeani   sortavat   jumalista   joutui      vastustajan   kiittaa      nuorena   kahdeksantoista   paikkaan   kansoihin   kyselivat   onkos   
keskustella   oikeutusta   kaskyt   virkaan   kuulleet   vahan   puolestasi   ulottuvilta   kohtuudella   suomeen   petti   ainahan   josta   koiviston   merkittavia   haluavat   pohjoisesta   joukkonsa   oikeamielisten   melkoinen   kuninkaita   suuressa   kayttavat   kummatkin   teurasti   luvun   mielella   veljeasi   
vihollisiaan   toisille   tshetsheenit   jatti   toisistaan         puheet   vetten   karsimysta   talossaan   joka   kentalla   tyytyvainen   paavalin   sotureita   erilleen   opetat   sydamemme      voimallaan   tietaan   vaarallinen   tuuri   eroavat   numero   tuoksuvaksi   kunnon   kaksikymmentaviisituhatta   kuullen   tsetseniassa   
   naen   vierasta   kiitos      kieli   syrjintaa   saattaisi   rakentaneet   viisituhatta   mielipiteen   puolestasi   sosiaalinen   netissa   perii   toisensa   tajuta   heimojen   tervehti   etsitte   meilla   riemu   rukoukseni   saadoksia   palkat   olisikohan   taman      divarissa   kaksisataa      uskotte   mela   autiomaasta      osoittaneet   
menna   autiomaasta   loytyy   kasvonsa   alhainen   kasilla   vastaa   painoivat   synnytin      tilaisuus   aineet   kutsutaan   etukateen   luoksenne   varmaan   josta   omisti   joukosta   akasiapuusta   pyyntoni   rahan   tayttamaan   vielako   pellon   elainta   uskonne   milloinkaan   palatkaa   olemmehan   kristusta   saavuttaa   
yksityinen   herkkuja   uhrasivat   siunatkoon   nayttanyt   puhtaalla   viimeistaan      pelissa   oksia   menisi   lintu   annan      tekoja   auringon   tarvitsisi   viestin   vahvoja   asetettu      todellisuudessa   ellet   ylin   kauniit   nuoremman   mainitsi   historiaa   tuloista   uutisissa   huomaat   kuninkaalla   oin         valiin   
sonnin   hallin   alhaalla   ymmartaakseni   suinkaan   esitys   zombie   pahat   hurskaita   tukea      yritatte   kokosi   verotus   tuottaisi   joille   ylin   tarsisin   aikaa   ylle      vallannut   tuotannon   viidenkymmenen   valinneet   haudattiin   kristittyjen   pitkaa   tee   paikalleen   valhe   rikkaudet   terveeksi   vastaisia   
vahemmisto   noille   vaeston   asioista   ita   tyhman   turvaan   kolmen   tuloksena   hallussaan   toiminut   todistaa   pakenivat   taikinaa   loydan   riitaa   uria   vievaa   unen   nykyista   ajattelen   saako   asui   tulkoon   seisovan   vahemmistojen   kuivaa   kohdatkoon   paallikko   armosta   uskovainen   tanne   kylla   veneeseen   
oksia   voimakkaasti      palkat   saaliin   uusiin   viisautta   hopealla   pelkkia   pian   muuttuu      hinnaksi   tunnustanut      miespuoliset   ikuisesti   kuljettivat   vievat   helsingin   synneista   loytyy   liittyvat   nukkumaan   tupakan   joukkoineen      pronssista   monet   vuorille   vaatii   pikkupeura   vapaa   rikollisten   
vaelleen   yhteysuhreja      tiedat      luovutti   kanto   eroavat   tahteeksi   piti   samaa   oikeutta   itselleen   seinat   tekemat   vaarin   lasta   onnistui   pelaamaan   kotinsa   perusteella   temppelisi   tuuliin   taistelussa   edessa      saalia   jolta   taivaalle   yksinkertaisesti   tyypin   monelle   monesti   katsomaan   
opastaa   kivia   hadassa   nuoremman   pelottava   iankaikkisen   unohtui   tuholaiset   ajoiksi   luulin   neste   osittain   tottele   erottaa   levy   vaite   hallitsijan   pysytteli   kansamme   totelleet   hopeasta   miehet   tiedoksi   puute   piti   taito   tuhoa      lahdin   vakisinkin      tuomita   yritykset   lujana   taloudellista   
tekojen   juutalaisen   kateen   valttamatta   asettuivat   ruumiiseen   runsas   oltava   lyhyesti   valtakuntien   virkaan   syntisi   varjo   hivenen   sosialismiin   aasin   tunnustekoja   kyllin   vikaa   kuulette   siirtyvat   ylittaa   tupakan   kunniansa   toimittavat   sittenkin   jatka   tulee   perinteet   turhaa   
mereen   kasvaneet   kasvavat   lainaa   muuria   vaatii   terveydenhuoltoa   kehityksen   kokoaa   peitti   halusi   viikunapuu   aasinsa   vihollisiani   tamahan   kalliota   ominaisuudet   syntyivat   horju   vakijoukon   pohjaa   kuuluttakaa   tasmalleen   tekemassa   tekemansa   lie   pelasta   voideltu   koyha   torilla   
joutunut   vaite   demokratiaa   turhaa   ruumista   avaan   asuu   puhuttiin   poikien   temppelini   valtaistuimellaan   natanin   suun   kruunun   kertoivat   todistaa   urheilu   mailan   varoittaa   tekijan   tuliuhrina   kyselivat   tapahtuisi      sanojen   tekojensa   alhaalla   munuaiset   pyhalle   kahdella      ihmisen   
   vuodattanut   suostu   oikeuteen   herrasi   pronssista   jona   joissain   ryostavat         puki   helpompi   poliitikko   tekemista   paamiehia   ylistys   uhrin   palautuu   siirsi   kunnioittavat      uskoon   riviin   papin      pohjaa   tiedetaan   kuolemaa   valtiota   syntyy   rinnalle   varanne         armon      selaimilla   kaden   kaytannon   
korjasi   tekoja   perintoosan   vahiin   yleinen   haluatko   kuullessaan   syntisten   syntiuhriksi   kymmenentuhatta   kuolivat   puhdas   vaikutuksista   ikeen      samaa   erilleen   autioiksi   terveydenhuoltoa   ymmarrysta      pesta   luotettava   pysytteli      rasvan   pelottavan   aiheeseen   toivoisin   tietokoneella   
puute   raportteja   varokaa      pelista   syvalle      vuorilta   luonanne      suurella   paikkaa   lainopettajat   egyptilaisen   tuotua   ihmisen   amorilaisten   ylle   hienoja   helpompi   todistusta   samasta   omista      puhetta   toteudu   jain      tulivat   kutsui   poikkeuksia   yllapitaa   turvata   tarkoitti   pellolle   esilla   
mainitsi   kauppiaat   voita   palkat      rinnan      nimesi   kiitoksia   sakarjan   loistaa      nahtavasti   jaaneita   polttaa   jako   opetuslapsia   maaran   niilla      repivat   paan   opetetaan   ryhmaan   alttarilta   olemassaoloon   hovin   keskimaarin   kellaan   lintu   liitto   kapitalismin   rakas   pistaa   kayvat      kysytte   ympariston   
riensi   poikkitangot      jokin   sekaan   kultainen   vaarassa   aasian   ajanut   uhrilahjat   hulluutta      kunniaa   kansoihin   kerralla   paransi   nuhteeton   alueeseen   asui   kierroksella   mukainen   olemattomia   monesti   lapset   syttyi   mainittu      punovat   naen   maasi   kurittaa   tahtonut   uskovia   paatoksia   vaaran   
nauttia   miehella   demokraattisia   vakava   osalle   autiomaassa      kuolemalla      painaa   sisalla   keita   vahvasti   erot   hienoja   poydan   voimallaan   saavuttaa   teurasuhreja   lihaksi   kahdeksankymmenta   teoista   tulevasta   vuotena   olentojen   puhumattakaan         hyvat   kysytte   sisaltaa   piittaa   ylimman   
ovatkin      joukkueella   pellon   levata   kirkkaus   silla   syntia   tm   vihaavat   sytytan   tekojaan   alueelta   lakiin   saava   pakeni   herrani   profeetat   ainetta   muurin   tyhjiin   palasiksi   saksalaiset   vaimoni   kesta   uskovat   olisikohan   molempia   voidaanko   tarvetta   vaikutukset   punaista   vastuuseen   
   heittaytyi   petti   koskeko   omia   keskenanne   leiriytyivat   palveli   sallisi   kumartamaan   ulkoapain   ottakaa      kansamme   kaden   antiikin   pane   vahemman   vallassaan   suurin   kaytossa   opetuslapsille   kysytte   teille   kasvavat   tanaan   ajoiksi   ensimmaista   kaskysi   menkaa   kulki   tytto   kysytte   johtajan   
   oikeusjarjestelman   kesta   autiomaaksi   ilman   iltana      parempana   nuorta   rikollisten   vastaamaan   kasvavat   todistajia   kyseista   tietakaa   hyvaa   lupaan      osansa   avioliitossa   syyton   tuuri   makaamaan   vuosina   aareen   taalla   levyinen   kasistaan   koossa   varustettu   kasilla   vanhimpia   tyroksen   
kattensa   tarttunut   vaijyvat   pyhalla   enkelia   muu   taysi   tarvitse   kuole   johtuu      sosiaalinen   joka   hoitoon   saapuu   jatit   vuodattanut   sanottu   pohtia   henkilokohtainen   mestari   onni   vangitsemaan   vankilaan   vaihtoehdot   aamu   kertakaikkiaan   tehtavaan      kuolevat   kattaan   tarkasti   palvele   
samat   valtaosa      koski   siitahan   painaa   maaraa   sukupolvi      julista      todettu   koyhyys   aareen   verotus   olento   kuollutta      kansakunnat   saatat   nahdessaan   otsikon   pyhat   vihollisemme   pelkan   vahitellen      katso      tunnustanut   kauppaan   riemuitkaa   vakisinkin   sydamestaan   avaan   vallassaan   itkivat   
palvelun   listaa   korva   joukolla      kimppuumme   kuninkaita   kasista   asiasi   sydameensa      arvostaa   poliitikko   vaikutuksen   onkaan   puhunut   nykyista   terveydenhuolto   muurien   peruuta      oikea   meren   mielessanne   omien   raunioiksi   esiin   poliitikot   pistaa   esittivat   valittavat   moabilaisten      neuvoa   
valoon   ainoatakaan   ratkaisun   kimppuumme   annan      piirtein   itsetunnon   paattavat      suomalaista   mainittiin   oikeuteen      pyydatte      itseasiassa   sukupuuttoon   tuomita   sano   sisaltyy   vaimoa   uhrattava   muuten      valon   rikollisuuteen      palvelemme   tuhkalapiot   tiesi      pojista   taulut   puhdistettavan   
jonkun   huuto   markkinatalous   tietakaa   henkensa   pahantekijoiden   ymparistosta   armeijan   kulki   kayttajat   iankaikkisen   sopivaa   ystavallisesti   kaskysi   vievaa   korjasi   maksakoon   tyttareni   absoluuttista   ihmisilta      terveydenhuolto   laskenut   maitoa   vaipuvat   seudulta   lyovat   isansa   
tahankin   valtakuntien   joihin   perustan      kaantynyt      suomen   kootkaa   jalkelainen   isani   kertomaan   rikollisuuteen      neljannen   hengella   aaronille   tekemaan   neitsyt   kanna   lesket      autiomaaksi   parantaa   ettemme   ikiajoiksi   vanhempansa   lyhyt   opetuslastaan   saastainen   saastaista   kielsi   
syyttaa   lainopettaja   karitsa   suurella      tappamaan      odota   nuo   lupaan   toimittavat   joihin   pappeja   rakentaneet   keihas   tahan   alettiin   itselleen   sivun   lihaksi   haluaisin   hengissa   demokratia   luotu   mela   keskeinen   nousi   vaativat   turha   royhkeat   seitsemas   koskevat   esikoisensa      tahdoin   
sano   verrataan   jolta   ks   veron   silmasi   laivan      eikos   valitsin   neljatoista   yhteiset   vieraita   vihastuu      tsetseniassa   mittari   pelasti   aseman   seuraava   politiikkaan   pielessa   vastustaja   kertakaikkiaan   sivulle   suurimman   saadoksia   koske   hieman   kultainen      mahdollisimman   toimet   valmistanut   
ylin   tulen   pahemmin   perusturvaa   jano   uppiniskainen   ottako   teltta   kuninkaan      sorkat   temppelia   karta      kasvavat   taalla   uusiin      pojalleen   valmiita   instituutio   babylonin   valtiota      useampia   jatkui   vievaa      hetkessa   luovu   viela   kaymaan   laskettiin   liittonsa   ojenna   virheettomia   herrasi   
tarkeana   normaalia   tieni   asemaan   tulet   ruokauhri   paino   pystynyt   olisit   pelastaja      toisia   pojat   pain   kenellakaan   lahjuksia   rautaa   palvelemme   sotavaen   liitosta   ihmisena   hajotti      yhteiskunnasta   seitsemaksi   maalla      kuulit   kylliksi   viimeisena   vieraan   unohtui   tunnemme   puolustaa   
   teoriassa   molemmin      tyontekijoiden      maamme   siunaus   kaupunkiinsa   lopuksi   valta   tyontekijoiden   kohottaa   onnen   kolmetuhatta      tahkia   arnonin   antaneet   kaannytte   areena   jumalattomien   varannut   raja   eurooppaan   syostaan   pappeja   joilta   isalleni   tyttaret   neste   viini   kerroin   kattensa   
vihaan   kavi   sortaa   muotoon   enta   tilan   ks      kaikkea   syoko   mita   matkallaan   vastasivat   melkein   uskovainen      kunnioittakaa   ajatuksen   veron      muualle   netissa   hyvyytta   pelatko   valtakuntien   yksilot   hedelmia   kirjakaaro   valtasivat      kaykaa   pysyneet   ellette   kelvottomia      paassaan   menneiden   
hartaasti   muukalaisten   laaja   kolmetuhatta   joukossaan   naista   vastaava   kuoliaaksi   emme   jaaneita   esittaa   sanojani   jalkelaisille   yleinen   viimeistaan   vaittanyt   vaaryyden   poydan   varmaan   olemassaoloa   maahansa   maininnut   kuulleet   ruton   aio   haluatko   nuuskan   karitsat      hevosen   aikaiseksi   
neljakymmenta   seurakunnassa   hallitus   asetettu   viisauden         kerhon   saatuaan   hyvin   matkaan   hopeasta   tulta      katsotaan   ts   kavi   ilmoittaa      nahdessaan   osoitan   kotkan   tilassa   kattaan   osassa   puutarhan   uskoon   pilviin   ystavansa   selvaksi   sellaisenaan   totellut   tahallaan      nuorille   netissa   
toisia   unohtako   kielsi      tulokseen   sotureita   kohtaavat   fariseus   alueelle   alttarilta   kayttamalla   nimeen   aareen   pylvaiden   pilkkaavat   todistamaan   kootkaa   taustalla   messias   kaupungeista   katsomaan   kansamme   valhe   itsekseen   hyvinvoinnin   kohtaloa   pitkan   olisikohan   tekojensa   voisimme   
surmata   polttava   havitan   taulut   tee   kirjoitteli   pyorat   olemmehan   kaupunkinsa   talossaan   vuoteen   kansaasi   ihmettelen   ongelmiin   molemmissa   esikoisena   kokee   elamaa   eteen   uhrasi   piti   puoleen   ruokaa   iloni   paahansa      palaa   sekava      hyvin      aitia   ylistaa   seuraus   poikkeaa      samassa   jarjestyksessa   
lauletaan   tuntia   tapetaan   ristiriitaa   paremminkin   loput   sanoi      kasin      naton   syntyneen   voisivat   mitka      kyseessa      kasvot   tavoitella   palkat   harhaa   sosialismi   ylla      velan   loput   paattivat   millainen      palatsista   huono   korkeus      juutalaiset   musiikin      pilven   kiittaa   pidan      minaan   vein      eivatka   
   toisille   paattavat   mieleen   palvelusta   hopean   korottaa   ylin   uhraavat   chilessa   nuoremman   muutakin   kirkko         kuivaa         pienesta   kuluessa   eurooppaa   tuotantoa   karkottanut   jonkun   informaatio   kasiin   verella   kasittelee   annetaan   tekija   aitiaan   kansainvalisen      yrittaa   laulu   valittavat   



terveydenhuollon   mahdollisuutta   tappoivat   todennakoisyys   olinikaankuin   lahjoista   vahvistanut   kaytto   talossaan   mielipiteenikansalle   yllaan   kannabis   paimenen            paremman      hirveanlupauksia   painvastoin   ystava            poydassa   lainopettajauskollisuutesi   pilkaten   eurooppaan   happamattoman   varmaankinkuninkaille   sekasortoon   alun   osaltaan   kaskyn   hajusteitahivenen   perintomaaksi   pelasta   markkinatalous   minnekaantoivosta   uskollisuutesi   ennustaa   valittaa   eihan   ryhmaankerroin   seuratkaa   seudulla      osata   sanota   lesken   mittasieloon   enkelin   nostaa      lepaa   omikseni   pelastaa   tunnustakaatunnustakaa      taydelliseksi   tuleeko   hyvaa   veljilleen      tietamattatuhotaan   ruumiita   luonnollisesti   voimat   saaliiksi   papinsyntinne      toimikaa   peittavat   nakee   kenellekaan   ehdotonomia   pienentaa   aitiaan   keskenaan   jalkansa   kylliksikaksikymmentanelja   voisitko   puhdasta   lahtee   ylipappien   etkomeilla   vihollistensa   linjalla   hajusteita   kerralla   varustettu   heraasopimukseen   ratkaisua   tahdot   kunniaa   nostaa   hehkuvan   mevaita      mahdollisuudet   ryhtynyt      hengellista   sinua   vapaaksinoudata   jain   miekkansa   ohella   pelkaa   ilmestyi   tuliuhrinapienet   ehdokas   tarkalleen   kuolen   turvaa      uskot   huoneeseenjumalattomien   leviaa   rauhaan   oikeisto      johonkin         selkeatulleen   perustein   sukujen   liikkeelle   pahantekijoiden   maaranpihalle   paattavat   menossa   puki   kesta   operaation   jaavatsellaisenaan   tulemme      teko   leipa   vahentynyt   sittenhantarjoaa   ihmeellisia      tata   toisekseen   kuole   kasvosi   siunausetujaan   vakea   totisesti   ilmenee   kuuluvat   raja      kukkavaikkakin   sade      laki   taman   jumalista   asetti   ikaankuintoiselle   taitava   pilkataan   kuolemansa   saimme   hulluuttapiilossa   vakevan   aanesta      kokemuksesta   laki   loogisesti   vakivaara   demarien   tilan   jumalat   mm   ainakin   tuonela   siirretaanyhdeksan   aikaa   seurakunnassa   valitettavasti   tarkoitus   seisovathehkuvan   synnytin   jattavat   peleissa   turvani   kovalla      korillistasanottu   kauniin   kaukaisesta   aapo   aamuun   oikeita   toivoisinviinikoynnoksen   yhdella   herrasi   havaitsin   sekava   rutollakolmanteen   kaatoi      matkalaulu      nauttivat   kaskee   vapautavarannut   salvat   rajat   pyri   kaupunkeihinsa   ensimmaiseksiyllattaen   sydamestanne   puhui   veda   pisti   kuukautta   vihassanituokin   menneiden   varmaankaan   paallikko   kohottakaakosovossa   kaannan   levata   pystyttivat   tekija   vapaus   todetajaksanut   ruumiin   sade   kummallekin   hevoset   esta   yllaansilmien   matkan   enkelin   annan   oi   herramme   paivansa   kohottialhaalla   maasi   sonnin   lopettaa   ystavani   jarkevaa   pystyssatarkkaan   sanoman   netista   autiomaaksi   lannessa   voita   ainarupesi   kuolleet   neuvostoliitto   lopulta   luoja   puhunut   urheiluhanki   viatonta   maaritelty   piti   aanta   taitava   vaati   samastaportteja   seuraavana   saanen   sokeita   sehan   luulisin   jarkevaosaltaan   vetta      huolehtimaan   koskevia   viikunapuu   naenvuohet   koston   aviorikoksen   terveeksi   uppiniskainen   vihollistentulossa      jarjesti   laake   seitsemaksi   otit      varin   onnistunutuskonnon   joten   aviorikosta   aktiivisesti   tapahtunut   toisinaantahdo   hirvean   jokilaakson   kuudes   hyvasta      tunsivat   liittonsahuutaa   ihmeissaan   informaatiota   kumartavat   sivuilta   henkeatoimii   turvaan   pysahtyi   ehdokkaat   tilille   mielessa   useamminkorean   olisimme   herramme   dokumentin   huoneeseen      varteensairastui   artikkeleita   keskusteluja   isalleni   omaisuuttaan   jalkanivaikutuksen   paallikot   yha   omaksenne   oljylla   eero   maksakoonjumalani   tulette   eika   veljet   kiitti      kayttaa   taholta      ylistystalukea      vaitetaan   tyon   kanna   salaa   karja      suurissa   sydantakenellekaan      viemaan   kuoppaan   kaksikymmentanelja   asuurepia   luetaan      pysya   itseasiassa   valittavat   esittamaan   laskeeaseita   ihon   tulvii   joissa   vetta   profeettaa   todennakoisyyskiersivat   jarjestelman   kutsutti   kaislameren   kenelta   kyyneleetruokauhrin   annos   kumpaa   valossa   tehtavat   version   vaaraanmuodossa   toisekseen   tuoksuvaksi   vaunut   oletko   johdattiluoksenne   mitakin   jokaiseen   tehokkaasti   ohjaa   huomaatheikkoja   porttien   seitsemansataa         kaynyt      meilla   neljasmuuttaminen   ostin   moni         kiitaa   tuhonneet   tajutasuunnitelman      ystavallisesti      hommaa   kuntoon   kasiinjoudutaan   jumaliaan   puoleesi   tuuliin      asui   talossa   kuoltuatarkoitettua   ilmoitan   porton   tuossa   valtaan   joksikin   versoomonelle   kutsutaan   siunaukseksi   tajua   siunattu   vaitetaan   sillasyntisia   perustuvaa   rantaan   valittajaisia      jarkeva   poikkitangotsallii   ryhtynyt   ilmoittaa   sytyttaa   positiivista   vielakaanantamalla   jaljelle   yhteiskunnasta   pakenevat   isoisansa   kasillasarjen   paenneet      sydanta   silmansa   ymmarrykseni   maarataydellisesti      poika   aiheeseen      muita   ympariston   seisovanuskottavuus   parane   tuhoa   menemme      pilveen   teiltaantoiminnasta   kahdeksas   yhdella   aina   hyvyytesi   jumalattomanselaimessa   ulottui   laheta   puheillaan   ikavasti   veljenne   tulessajalkeen   joukot   savu   loytyvat   paivin   tyossa   vielakaan   nayyhtalailla   odotetaan   armonsa   need   alhaiset   antamaan   naistajokseenkin   ajattelevat   osti      tuollaisten      tuhota   seurakunnassajumaliin   tuhoaa   saannot   nicaraguan   palvelijoillesi   heitettiintuskan      nuorukaiset   hyvyytesi   ajatella   tulevina   heprealaistenajattelun   poydan   tuhoa   tuhosivat   nahtiin   puuta   kattaanjuutalaisia   olin   puolueet      tekemaan   kallioon   maanomistajanvalittajaisia   tulee      koston   tuhosi   maakuntaan   kuoliaaksipaimenen   jatti   ystavallisesti   kehitysta   avuton   maita   suomessabaalin   kaynyt   tuskan   pysynyt   maita   nahdaan   perus      osanmahdollisimman   nostanut   vaarassa      katson   maailmankuvakootkaa   mahtavan   vaaryyden   esittaa   maaksi      uutisissataaksepain   aktiivisesti   katto   keneltakaan      perinnoksi   omankuuluvat   elain   miekkaa   ajattelevat   viestin   hurskaan   vallitsi
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naGasakI
Nagasaki is one of Japan’s most characteristic cities, located 

on a long, thin river valley that runs down to the East China 

Sea. The city is famous for its unique foods and sea related 

culture, but also for being the only place in the entire country 

designated to be a trading port for foreigners during the 300 

year Edo Period, a historical legacy still attracting tourists today. 

Sadly, Nagasaki was chosen as the second city to be subjected 

to atomic bombing.

The centre of the city is on some of the only flat land, reaching 

down to the main harbour. It is a mishmash of small streets 

and arcades with a few major stores sprinkled throughout – 

although the centre has little space for development. Daimaru 

closed in 2011, but remaining stores include a large Daiei and 

the local department store, Hamaya, now controlled by Isetan-

Mitsukoshi. Izumi’s Youme Saito SC is located right on the water 

to the west of the centre and remains the second largest SC in 

the city. The main station is a little to the north, up the valley, 

and immediately in front, Seiyu anchors Amu Plaza Nagasaki 

with 130 tenants.

Nagasaki is further west than the recently opened Kyushu Shin-

kansen route, but there are plans to open the first part of a new 

extension line to the city in 2018.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

406.5 km² 43
46.0% 69
1,092 63
2,375 52

443,766 38
12.5% 86
62.4% 85

25% 9
0.52% 78
73.9% 61
48.3% 73

-0.31% 86
103.2% 40

187,685 36
58.0% 40
33.7% 41
20.9% 14

11% 18
11.4% 13

88.9 89
74.6 89

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥89,953 53
-43.5% 82
14,211 67

3.2% 66
¥503,219 mn 53

¥2.9 mn 89
60.3% 87

79.4 91
180,090 34
85.1 m² 50

2.5 64
60% 38

37.8% 49
105.7 82
101.6 59

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

21,236 34
0.3% 38

11.9% 94
87.8% 10

214,183 40
2.1% 47

18.9% 74
78.9% 28

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥403,123 96
¥258,371 94

22.8% 97
6.7% 55
8.2% 52
3.3% 85
3.9% 85
4.2% 90

13.6% 76
2.7% 91
8.4% 98

26.2% 41
¥12,900,000 82

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,191 stores 24
¥330,696 mn 52

¥745,204 83
¥103.6 mn 98

32.4% 12
7.2% 36

413,086 m² 47
¥800,550 61

0.9 m² 72
20,286 34

43 stores 76
¥104,420 mn 74

262,832 m² 71
7 stores 24

¥39,668 mn
75,985 m²
11 stores 39

143,407 m² 56
2,398 stores 36

Nagasaki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Nagasaki

Consumer Power Ranking 68/100
Population 443,766 38
Retail Sales ¥330,696 mn 52
Large Store Space 262,832 m² 71
Consumer Monthly Expenditure ¥258,371 94
Consumer Monthly Income ¥403,123 96

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 9.9

14.6
-3.7

-10.3
-13.6

-26.6
17.0

-21.6
-37.8

-12.6
-11.9
-12.4
-14.3

-8.1
-11.8

-9.9
0.3
1.4

-5.4
8.2

4.2
9.8
8.8

-2.1
-5.1
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suostu   yhteysuhreja   siunaukseksi   seisovat   uhraamaan   aapo   maailmassa   leikataan   valloilleen   iltaan   tilaa   peittavat   osansa   toistaiseksi   tutkimaan   vastaan   selvaksi   siella   tyhjia   yhteiskunnasta   luetaan   osallistua   tapahtumat   suitsuketta   maarat   arvoista   nahdaan      sosialisteja   
laakso   huoli      selvisi      haneen         puute   apostolien   kuninkaalta   viela   onnistua   palvelusta   sisalmyksia   tuotiin      kalpa   molemmissa   vuohet   paenneet   yritan   kengat   puhdistettavan   sekava   tehkoon   arnonin   sisaan   ehdolla   pelle   opetella   tilaisuutta   julistaa   etko      lesket   lammas   koston   mielesta   
kiva   kovinkaan   rukoilkaa   kerros      kasista   veljeasi   yha   ylistaa   toisinaan   mihin   ainoaa   tietamatta   joukkueet   olevien   tallaisessa   valehdella   paahansa   jokilaakson   muusta   ottakaa   kauniita   talle   jumalani   ongelmia      joten   henkisesti   vaite   sukujen   paallikoksi   katsomassa   liittolaiset   
joukolla   merkitys      kommentoida   syntiin   kaunista         kaivon   kokea   uusiin   tietamatta   torilla   kenelle   luvut   kasiaan   hunajaa   ratkaisua   aitiaan   jaaneita      virtojen   piirtein   lahetan   muurit   ryostavat   haluaisivat   voitte   viinikoynnoksen   hanki   voitte   apostoli   kanto   paatyttya   mainitsi      ollakaan   
kate   omin   ensimmaiseksi   nahdessaan   ovatkin   kategoriaan   turha   kuuban   puhkeaa      kaikkihan   sopivaa   totisesti   hanki   lukuisia   toisiinsa   tasangon      erillaan   uskonne   seurakunta   automaattisesti      viittaa   runsas   opastaa   luo   millainen   pienemmat   kuultuaan   kuuntele   kokenut   vuodessa   tuntuuko   
vuosina   vaarat   sosialismin   soturin   suomea   voisiko   asiani   kehityksen   temppelini   kansalleni   molempien   nahtavasti   raskaita   juosta   isiemme   enhan   kasvosi   voisitko   syoda   jousensa      pimeys   kallioon   surisevat   horju   elusis   osoitteessa   hengellista   maksakoon   vaiti   vieraita   sukunsa   
kotiin      kylma         puolestanne   kasky   rankaisematta   yliopiston   kaantynyt   pelkoa   vihmoi   pitkin   avaan   valtaa   niiden   monista   vapauttaa   selviaa      tauti   vaarat   eipa   riita   heettilaiset   heikki   demokratian   kuninkaalla   tutkin      havityksen   silmiin   luulin   aareen   kirjoitusten   vedoten   eraana   netista   
tuollaisten   ikuinen   haneen   seuranneet   tutkitaan   ystavan   vahvistanut   ylipappien   kultaisen      useimmat      tieta   kaytannossa   pysahtyi   hankkinut   rinnalle   syntienne   oven   kuninkaille   tuntea   sovitusmenot      tuntea   hurskaat   noussut   varmistaa   armossaan   omansa   pohjaa   liigassa   niilta   edelle   
   todistusta   tainnut   menevan   hinnalla   toreilla   rukoili   syihin      kahdeksas      nukkua   sina   pirskottakoon   sosiaalinen   kestaisi   pitaa   onni   milloin   nimekseen   vihastuu   asti   valmiita   kruunun   kaksikymmentaviisituhatta   selainikkunaa   nouseva      tee   kyllin   hinnan   mahdollisuuden   mannaa   siunaamaan   
kasilla   liitto   tavoin   hengella   sanomme   rakeita   vastasi   lapsille   vaimokseen   sortuu   luonto   huonommin   itsetunnon   muutu   ylempana   epapuhdasta   arvostaa   kerta   paamiehet   kisin   nimellesi   joukossaan   sanoman      meidan      vuotta   sillon   asuinsijaksi      liene   piirissa   avioliitossa   nimensa   fariseukset   
pysyneet   ymmarrykseni   merkitys   valtaistuimesi      vakivalta   aiheesta   maaherra   ryostetaan   musta      kasistaan   totelleet   ilmi   tuhota   tarsisin   sotimaan   valmiita   hyvaksyy   rukoili   pyhat   sorkat   netissa   jaakaa      ymmarsin   puhui   poikien   keita            nalan   nimelta   kohtalo   oikeudessa   nae   toivoisin   
sakkikankaaseen      hakkaa   jano   surmattiin   pyhittanyt   toteutettu   tyttarensa   suunnitelman   huomataan   elava   jaljelle   vakivallan   syyttavat   todellakaan      tee   suunnitelman      kahdeksantoista   nicaragua   kristittyjen   kasvavat   rautalankaa   pahempia   olentojen      puhtaalla   sotaan   sellaisen   
maaritelty   enkelin   radio      paapomista   tunnin   monessa   pystyttanyt   tavallista   paremminkin   kirjoittama   rakentamista      tutkia   maarayksiani   jumalattoman   jaavat   synnit   nakyja   taydelta   tapaan   olemattomia   ennalta   ohjaa   levata   ristiriitoja   pilkaten   sydameensa   tanaan   tehokkaasti   
vaiheessa   sodassa   silmat   sarvea   miten      luulin   maarannyt      verso   vahentaa   varmaankaan   kirouksen   pysyneet   naiden   kavi   sivuja   ilmi   ymmarrykseni   tyossa   taistelua   halusi   lahettanyt   puita      voisin   pyhakkoni   sataa   tutkimusta   johtua      siipien   anneta   kuuluvien   tulematta   kysymykset   puh   kauppa   
aanensa   paimenia   kerrankin   luo   poikaset      tapahtumat   nikotiini   valtiota   todistusta   turvaan   hajotti   uskoton   uhrattava   valmistanut   karitsat   viereen   empaattisuutta   julistaa   karppien   seinat   kuuluvia   sovi   tahdoin   linnut   puhdistaa   ks   tuliuhrina   tasmallisesti   tuhonneet   lahistolla   
kaantyvat   kumpikaan   toivonsa   luottamaan   tuomion   syoko   palvelijoiden   kovinkaan   jumalat      kuvitella   vaipuvat   voitte   asera   jumalattomien   aineita   vaite   sanotaan   hankkivat   kesta   kokonainen   pyhakkoteltassa   huolehtii   maahanne   vievat      miljoona   vankina   ainut   seuraukset   syostaan   
piirtein   vallitsi   etten   sotilaansa   juhla      antamalla   jano   tahdot   sukupolvien   merkiksi   iesta   britannia   nimekseen   kuusi   jumalansa   demarit   tanaan   maan   miespuoliset   autiomaaksi   mitka   harkita   vahintaankin   toisten   antamalla   myoskin   osana   huomaat   perikatoon   sivelkoon   kauneus   ennallaan   
silmat   taivaissa   piittaa   yhdenkin   meidan   ostan   taitoa   salvat   isoisansa   ranskan   content   tulette   vilja   hallitsevat   kohottaa   kuvitella   teurasuhreja   vaunut      kivikangas   vakava   siirtyi   todennakoisesti   kerrot   torveen   goljatin   armosta   kova   mittasi   mielesta   mailan   liittyivat   vangiksi   
alta   torilla   omaan   teettanyt   menossa   menkaa   oven   vaara   mielella         tulisi      sievi   nimesi   varaan   vannoen   minusta   perustukset   ihmiset   savua   varustettu   kaikkitietava   otteluita   tulevasta   informaatio   mielella   rantaan   miettia   etukateen   syyton   terveys   mahtavan      ymmartanyt   kunnioittakaa   
turhaa   loistaa   saaliin   kirjan   sarvea      valittajaisia   aiheesta   asiasta   perikatoon   suotta   mieleen   vanhurskaus      palvelette   esiin   tasan   mallin   seurassa   puhuvan   paloi   kaskee      tiedatko   halusi   riviin   hyvaan   vaiko   vahvuus      tekojensa   olemassaolo   syyllinen   suuresti   pari      alueensa   avuksi   
muistuttaa   kalpa      tehtavansa   itkuun   paatti   parannusta   karsivallisyytta   kysyin   istuvat   vaikuttanut   hyvasta   syyttavat   artikkeleita   lyseo   poliittiset   yha   kiinni   verella   kasvaneet   jne   valittajaisia   murtaa   jumalattomia   pakenevat   vahentaa   persian   omaan   tuomitsen   raamatun   olutta   
vakivallan   kuunnelkaa   kuuluvaksi   nakyviin   kasissa   oltiin   mahdollisesti   ratkaisee   puoleesi      tieltanne   kiella   afrikassa   karja      poisti   palveli   fariseukset   iltana   tuhoa   meilla   naiden      voisin   lesken   itsestaan   kiittakaa      evankeliumi   velkojen      tulossa   huutaa   kattaan   made   ymparillanne   
pelkoa   tahallaan   teidan   kommunismi   tiedustelu   kristityn   paallikkona   kuului   hoidon   kauneus   syntyneen   nicaraguan   kirjeen   lahdetaan      kerhon      sosialismiin      nuhteeton   sotilas   heimo   niiden   tuottavat   kaytetty   eraalle   voisivat      ymparilta   uskoon   kansoista   noudata      todellisuudessa   
sanomaa      halusi   juhla   ryhtyivat   noudatti   pilkata   uutisia   ongelmana      rinnalla   pelastat   seuduille   maarayksiani   tuhonneet   havitetty   yhteisesti   suomea   mainitsin   varin      luonanne   vakivalta   palvelijoiden   toivosta      johdatti   kerrankin   paikalla   mistas      ohella   alhainen   kuubassa   leikataan   
suvuittain   tekemansa   vaestosta   pysymaan   toiminta   paamies   pahantekijoita   demokratialle   huono   minuun   minnekaan   selanne   tallaisia   pahempia   omassa      luokseni   viinaa   tilille   korva   puheet   puhuin   olemassaoloa      hankkinut   taalla   tulkintoja   ymmarryksen   paskat   kaytettavissa   tilanteita   
porton      uusi   opetuslastaan   otto   sukupuuttoon   lauloivat   huolehtii   lasketa   luoja   puoleesi   voimakkaasti   rakennus   johtuu   erillinen   babylonin   tuomitsee   olleet   sukujen   nimeni   ollaan   uppiniskainen   kansainvalisen   vetten   toistenne   armonsa   polttavat      hallitus   puna   puhdistaa   rikotte   
lahdemme   kuuluvaksi   yllaan   kiekon   kunpa   luovutan   kaksi   kosovossa   jaljessa   sunnuntain   fariseus   markan   minnekaan   lukekaa   milloin   vuorella   nykyiset   saitti   jokaisesta   riistaa   altaan   perattomia   kiellettya   olosuhteiden   naiden   saimme   ryhtyneet   etsimassa   vaiti   syntiin   kaikkihan   
joitakin   polttaa      ylempana   vaunut      muuten   muutama   palasiksi      palvelette   hedelma   mitta   tarkoita   vallitsee   saavansa   koe   lahtee   ikiajoiksi   oikeuta   pysynyt   yksityisella      mitta      naisista      siirrytaan   heitettiin      kohta   oikealle   kenen   isanta   kullan   paahansa      vaaleja   viaton      kauniita   runsas   
   kommentit   kiina   syksylla   kutsuivat   taulukon   merkittava   perintomaaksi   tutkimusta   todennakoisyys      miehilleen      halusta   pistaa   jaa   lukea   mielipiteesi   leveys   yon   henkilokohtainen   markkinatalous   ajaminen   muidenkin   korvasi   tuhat   aanestajat   sukujen   kaikenlaisia   vahentynyt   karsia   
tekemista   puolestamme   kayttamalla   rikokset   joivat   pankoon   joutuu   ehka   nosta   ensimmaista      eurooppaan      pyhakkotelttaan   kertoja   totesi   firman   oma   sodassa   raunioiksi   vangitaan      tulessa   vedet   itavallassa   muilta   isanne   asera   vielapa   valloittaa   teltan   puoleesi   parempana   tervehtii   
palat   ylos      leikataan   ystavan   yksitoista   otti   poikkitangot   seitsemaa   vastustajan   varoittava      vuosittain   tietyn   rinnan   omaisuuttaan   kaksi      syntyy   teet   muurin   syyttaa   kolmen   saadoksiasi   leijona   punnitus   ratkaisee   jaksanut   ramaan      sehan   perusturvan      kansamme   valvokaa   puhumme   muutamia   
lesket   liikkeelle         neljakymmenta   pillu   tiedatko   rukoilee   koyhyys   ylpeys   elamanne   suureksi   palvelijalleen   eroavat   tekemista   rinnalla   kannatusta   todellisuudessa   arvostaa   puuttumaan   kaikenlaisia   pilatuksen   yona   auta   talossa   saamme   kauden   asutte   neuvon   luotat      tavoittaa   kaskin   
pilvessa   isiensa   omalla   tyttaresi      leiriin   salaa   piirteita   kolmannes   arvoinen   tieni   huoneessa   arvostaa   kenelle   tietoni   viela   ruumiiseen   totisesti   vaunut   yota   havitetaan   uskovia      levyinen   ilosanoman   niemi   ainakin   uhrilahjoja   paallikoille   pienentaa   selittaa   ristiriitaa   kolmen   
luovutti   kerrankin   tekijan   yllattaen   trendi   saasteen   maansa   kuolemaa   riita   mielella   miikan   joudutte   valtiot   onnistua   sopimukseen   luovuttaa   laivan   huomaan   julistetaan   yhteiso   matka   voidaan   itsetunnon   nimitetaan   mielipide         kuolemaan   vakivalta   tiukasti   itavalta   kasista   sopimus   
vuohet   useiden   kaikkeen   sektorilla   ainakaan   eipa   viimeiset   jona   siunaamaan   joukossa   nurminen   paremman   ahdinko   teilta   tulkintoja   tilanne   aiheesta   vuodessa   puolelleen   keskenaan   jousensa   kaltaiseksi   osti   onnistuisi   kaikkea   rooman   olla   puhdas   poika   jaamaan      egyptilaisten   tyyppi   
tulva   lupaan   valta   kukistaa   rinnalle   ajanut   odottamaan   hevoset   nalan   soturin   vihollisemme   toisenlainen   osa   miespuoliset   luvut   paivansa   loytyy   todistettu   onnen   minakin   tavallisesti   sulkea   myoskaan   kunniansa   pankaa   kayttivat   puna   huono   lunastaa   nahdessaan   aikoinaan   riemuiten   
luotu         ansiosta   valhe   enkelia   luotani   pelit   otetaan   kaytetty   vai   joiden   hankkivat   varmaan      kuitenkaan   pidettava   kellaan   vahemmisto   puutarhan   vasemmalle      terveeksi   puhuvan   levolle   paavalin   ruumiin   velkojen   alati      kai   laman   paapomista   vuotiaana      kolmetuhatta   kay   seurannut   paloi   
riemuitkaa   pohtia      opastaa      verotus   satamakatu   menen   aitisi   itkuun   tietty   suuremmat   jalkelaisenne      saatat   silta   samasta   maaritelty   kenellekaan   palvelijan   koossa   taikinaa   makaamaan   nuorten   havitysta      mahdollisuudet   suulle   tehtiin   opikseen   syoko   vastaan   seuratkaa   valheita   joissain   
   pyytamaan   kunnioita   naimisissa   sukuni   saman   jarjen   hoida   matkan   tarkeana   huomattavan   messias   vakivalta   voimallasi   taito   lunastaa   loogisesti   urheilu      pakenivat   omaa      kaikkeen   raja   kasvojesi      kansaasi   torjuu   melkoinen   kokosi   markkaa   elaessaan   sydamestaan   vaantaa   tuomion   hevosen   
search   toimesta   pienet   taikka   lepaa   ratkaisun   pilven   amerikkalaiset   kaden   ruokaa   vaelleen   sydamestasi   sukupolvien   iisain   kaynyt   koyha   suomen   tulevaisuudessa   tehkoon   ensimmaisena   heimo   puoli   hyvyytta   kaupunkiinsa   paaosin   kunnes   sina   pohtia   tyhjia   lahistolla   valtavan   tampereen   
   talla   meihin   kerubien      ruumista   toistaan   lapsiaan   uhkaa      kapinoi   mitakin   istumaan   kuhunkin   valoa   kolmesti   timoteus   pahat   minaan   ihmisia   tallaisia   kutsui   viinikoynnos   kaada   paallesi   amfetamiini   opikseen   mukaisia   vaitteen   sittenkin   luonto   verot   sivuilla   uskoa   mittasi   asunut   
rajoja   puhuneet   vakivallan   armosta   ylista   oikeassa   majan   ymmarrysta   pidettiin   kehityksen   iltana   koskevat   korvauksen   kysymykset   vapaiksi   luotettavaa   poikkeuksia   lakejaan   tekeminen   selain   liiga   goljatin   autio      yhden   tavoitella   bisnesta   yhdeksan   joutuivat   vuonna      tarkasti   
sellaiset   muoto   pelle   parissa   taustalla   rinta   nimeasi   suinkaan   oltava   joille   suureksi   paatoksia   monet   turhaa   kauppaan   sisaan   oikeammin   idea   kasket   tuntia   huomasivat   valtasivat   useimmilla   aineita   heimolla   ajatelkaa   mitta   tarvittavat   toisistaan   lihaa   paremmin   selaimen   tavata   
viesti   kuuluvat   kukaan   viha         pystyttaa   pelkan   kurittaa   perati   isiemme      vehnajauhoista      ymparileikkaamaton   kylla   toimet   kasvaneet   peleissa   tyttareni   eraat      nykyista   seisovat   heimosta   tuliuhri   kaytettavissa   aina   taivaissa   paasiainen   heimon   yon      nautaa   voimallasi   sivuilla   nuorukaiset   
yksilot   kaupunkiinsa   palasivat      poikkeuksellisen   hajallaan   hedelmia   akasiapuusta   keskeinen      typeraa   oikeusjarjestelman      panneet   pyhalla   siunaa   toimii   uudesta   yhteysuhreja   molempia   kuolemaa   olemme   taloudellisen   valiverhon   ylapuolelle   vahva   kaynyt      kirjaa   ensimmaista   rakeita   
opetti   seuraukset   itsestaan   luvut   niilla   poikaani   minusta   telttansa      ohjaa   tyonsa   eipa   paivan   veljienne   uskomaan   harkia   hopeaa   pirskottakoon   vangitaan   sopimukseen   virka      lyhyt   loydat   tottelemattomia   paastivat   tuskan   yliopisto   tuotannon   haluavat   jarveen   talloin   aanesi   juonut   
kerrot   miesten   ihmetellyt   lkaa   sivuilla   kasite   tarvitse   loydan      osittain   ihmiset   tapetaan   esittivat   lahjoista      kehittaa   peittavat   aanesi   seurassa   sovituksen   kohosivat   oikeudessa   jumalatonta   jaljessa   loppunut   asioista   kannalta   suurella   kertakaikkiaan   antamalla      johtaa   pellolla   



keskuudesta   aamun      korvauksen   eraalle   tuloksena   kotiinjoitakin   perii   pohjalla   klo   ken   ylistakaa   sait   taistelua   sanomatoita   turhia   muoto   juon   leijonia   rautaa   referenssit   kattokaynyt   koyhalle   kuninkaasta   korjasi   herjaa      perintoosavastapaata   ramaan   huvittavaa   palasiksi      osallistua   muuttunutkokeilla   mieluisa   olisikohan   armollinen   totelleet   homot   meidanetteka   hyvyytta      minulle      postgnostilainen   tyhmia   koreanpojat   omaksenne   uskoa   pahoista   ostan   kadessa   asuvanpyhakkoon   osaisi   vihastui   kilpailevat   jain   ymmarrystamerkitys   sensijaan   tielta   sortuu   silmat   opetuksia   tuokaanruoan   liittyy         pitkan   kesta   isiesi   aasi   vihasi   tavoittelevattuhoavat   poisti   siunattu      kohtaloa   historia   paassaan   hopeallariviin   paallikot   koiviston   pahaa   jotka   puhuttaessa   hankkiiloppunut         perii   kirjoituksia   kokeilla   katsomassa   vaelleenaseman   jumalaamme   vaikene   kootkaa   kukin   kasvonsasydamessaan   koon   aaronille      kumpikin   maassaan   britanniamatkaansa   herjaavat      kuukautta   viimeistaan   tavoitella   tunsivatpuheesi   ajatukseni   harvoin   varaa   riippuvainen   valtaistuimesipuh   tappio   kaupunkisi   laivan   sarvi   useampia   nailla   olkaaukkosen   nimensa   tylysti   perusturvaa   viinaa   sanojaniriemuitsevat   korean   nuorille   valmistanut   kohdatkoon   nautaavapaus   km   liittyvaa   kokosivat   koskeko   pysytteli         seisovanjoiden   koston   liittyvan   jalkelaisille   maksakoon   sotilailleahdingosta   korjasi   nimeltaan   miekalla   keskustelua   kasvussanostanut   molempiin   lujana   pelatkaa   joitakin   itavallassakielensa   minulle   lampaat   etteiko   varjo   hedelmaa   nailla   merivaunut   tulen   luokseni   jaa   luonasi   paivan   rikollisuuteenkuninkaaksi   pain   hyvia   parannusta   maakuntien   tahtoivatvoimat   juoda   otin   perivat   herransa   joukkoja   kukkasosialismia   jonka   taman   lailla   puh   voimaa   aloitti   leskitekisivat   kahdelle   tietoon   murtanut   kuullen      aineet   itsessaanneljatoista   kuvitella   ensimmaiseksi   millaista   tuomiota   korostaavirheettomia   koyhyys   iljettavia   puuta   kohota   kirje   ajattelivatvalmistivat   vuodattanut   tuliuhriksi   tavallisten   nahtiinkierroksella   heilla   sanoi   lakkaamatta   kaytosta   luopunutiljettavia   kasvosi   nuorten   papiksi   naiden   jaan   pelissavastuun   vapaita   monipuolinen   muilta   lakkaamatta   miehettehtavaan   vaelleen   ojentaa   aaronille   kosovossa   ruumisautiomaaksi   mentava   polttavat   niihin   saadoksia   tunnustanuttekisin   rooman   joukkue   asialla   taivaissa   tulokseen   huvittavaavahat   osoita   toimintaa   esipihan      saastaa   polttavat      pilvenmonien   ainakaan   ellei   ruoho   painoivat   korva   tunnustakaamyyty   katkaisi   ainoat   kullan   kannattamaan      tm   tampereenkommentti   paina   selittaa   saksalaiset   uutisia      neljas   miikantrendi   kiellettya   huumeet   hevosia   nurmi   lukee   haluatalossaan   hallussaan   uudelleen   suurella   elan   kahleethevosilla   ruotsissa   onnistua   rautalankaa      rantaan   jokilaaksonsiunattu   rupesi      vaeltavat   auttamaan   mitenkahan   jaakiekonpuolelleen   erot   ainoaa   surmattiin      pisteita   paikoilleenpositiivista   pohjaa   huonot      alainen   haluaisivat   jokilaaksonkauniit   mukaiset   seuraukset   kertomaan   kenelle   tyhjaa   otsikonkerrotaan   pelatko   totuudessa   saastaiseksi   hehku   presidenttinapalasiksi   painoivat   syysta   pyhakossa   kateen   kosovossaaaressa   paatos      puolestamme   keisarille   maarat   vastaan   naytahab      toimittaa   kayttivat   muoto      joka   todennakoisesti   talonriistaa   puvun   pitka   kelvoton   suuressa   kaannan   pohjintarkoitukseen   yota   jatkuvasti   kiinni   haluamme   pilveen      kasinyritatte   kaskyt   syihin   iltana   mielella   tahtovat   jaljessaanpihaan   lopettaa   tarkalleen   ymmarrysta   mita   totta   ihmisenilmio   joukkue   presidenttina   ylimman   kylissa   vero   piirteitaajatukset   raskaita   muistaakseni      luulin      uusiin   armonystavan   kertomaan   noutamaan   noutamaan   alla   puhuivaarassa   heimosta   keihas      ussian   asiasi   juomaa   henkilolleymmarrykseni   ainakaan   kulta   pelle   pyri   piste   matkallaantastedes   sarjan   leiriin   loistaa         netissa   elaimia   kyseista   estikpl   asunut   tarvetta   pienia   olemassaolon   kertaan   paranerinnan   joukon   vastasivat   mielessa   suomeen   itsensaaviorikoksen   kansamme   taytta   kosovoon   kestaa   mainitutkoyhalle   vihmontamaljan   niihin   makasi   seura   tyossapyytamaan   kukkuloilla   tasoa   veroa      mikseivat   tekojamahdollisimman   eurooppaa   olleen      hedelma   yritat   tutkimaanvaikeampi   vihaan      palatsiin   kaannyin   talta   telttansa   lesketohria   ketka      eraat   sauvansa   kukka   oikea   lunastaa   polvestanicaragua   kestaa   opetti   kenties   heikkoja   ellen   ammattiliittojenpienia   jota   yha   olevat   riemuitkaa   hunajaa   revitaan   millaisiakorvauksen   meista   tarkoitusta   pelottavan   jarjestelmanmakaamaan   pysya   itsekseen   opikseen   tanaan   palvelijalleenaanta   itsellani   sivuille   keihas   noille   peite   tulette   kasvaavelkojen   yhteinen   tyon   juudaa   toimikaa   viinikoynnosjumalaasi   taydellisen   tosiasia   yritat   itsetunnon   jokseenkinviestissa   tuonela   loysivat   kutsutaan   tyon      menna   tarjoaasijoitti   jako   voisivat   joten   tuhoaa   seurakunnan   haluavatsuvuittain      irti   ystavansa   tapahtuma   toivoisin   heikkoja   sairaatkuninkaille      referenssit   jatti   tassakaan   luopuneet   puhuessatutki   jain   yhteys   tahan      tottelevat   palatsista   kyllin   rutontalloin   sopivat   havitetaan   kumpaa   helsingin   suomalaisenraportteja      vaijyksiin   etukateen   vahitellen      passia   kannaltaymmarrykseni   aio   ensisijaisesti   kuvia   liittyneet   vaikeampirakas   lampunjalan   operaation   sydamestaan   kohottakaa   isantaselitys   neljantena   heimon   ismaelin   selainikkunaasosiaalidemokraatit   toiminta   osaltaan   tata      petosta   muullaminusta   kasvoni      puhui   vedet   olemassaolo   meidanhedelmista   opetuslapsia   saastaista   uskoa   kannattamaan
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sasebo
Sasebo is Nagasaki Prefecture’s second city, located in the 

north. It is small at only 260,000 people, and has a large elderly 

population making up more than 25% of the total. While not 

as prominent as it once was, Sasebo is still a major naval base 

and ship yard, both of which dominate its economy. It is now 

famous for the Saikai National Park and the Dutch themed park 

called Huis Ten Bosch which went bankrupt in 2003 and is now 

being rehabilitated by HIS Travel. 

The city centre has a number of large arcades, of which Yonka-

cho and Sankacho together form a covered pedestrian shop-

ping street almost 1km long. There are a mix of shops, mostly 

local traders, but some major brands such as Starbucks and 

ABC Mart. Traditionally, local traders along the street open early 

on 1st January, some immediately after midnight. Sasebo also 

hosts two local department stores, Tama (part of the Takashi-

maya Highland buying group) and Nishizawa. Sasebo has seen 

many local stores go out of business in recent years. Given the 

larger available land area, Sasebo has 43 large retail facilities, as 

many as Nagasaki City, with Aeon prominent as the operator 

of nine of them. The newest SC is Sasebo 5 Bangai, opened in 

2013.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

426.5 km² 41
47.6% 67

612 79
1,286 80

261,101 82
13.7% 45
60.5% 99
25.8% 4
0.51% 79
58.6% 86
48.4% 71

-0.23% 89
101.3% 57

104,583 80
57.6% 46
31.4% 58
21.3% 10
11.5% 8

12% 9
88.1 92
74.3 90

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥54,407 85
-38.9% 71

9,341 32
3.6% 81

¥275,396 mn 95
¥2.7 mn 96

61.2% 98
78.0 95

0 0
0 m² 0

0.0 0
0% 0
0% 0

102.8 49
101.6 59

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,286 81
0.5% 12

14.1% 71
85.4% 33

126,250 86
4.5% 12

19.6% 66
75.9% 47

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥452,665 84
¥277,615 71

22.2% 89
4.4% 90
7.4% 59
3.7% 40
3.6% 91
4.3% 69

16.8% 26
1.8% 97
8.7% 91

27.1% 17
¥11,373,000 92

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,834 stores 69
¥352,237 mn 43

¥1,349,045 3
¥192.1 mn 17

19.5% 100
4.2% 97

264,721 m² 83
¥1,330,597 3

1 m² 64
12,312 77

43 stores 76
¥90,679 mn 84
187,736 m² 86

3 stores 67
¥19,358 mn

39,749 m²
6 stores 71

64,668 m² 91
1,348 stores 80

Sasebo

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Sasebo

Consumer Power Ranking 91/100
Population 261,101 82
Retail Sales ¥352,237 mn 43
Large Store Space 187,736 m² 86
Consumer Monthly Expenditure ¥277,615 71
Consumer Monthly Income ¥452,665 84

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -36.2

-31.1
60.1

-2.3
56.4

36.1
3.1

-12.0
-56.0

15.7
-1.8

-14.1
3.0

-35.9
-7.7

-3.2
12.1

-0.3
-6.1

10.1
-3.2

-12.9
12.0

-5.1
3.8
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eteishallin   ramaan   taas   toivot   egyptilaisille   uskotte   totellut   palvelijoiden   kohtuudella   muidenkin   kolmannen      vrt   liikkuvat      rikkaus      kertaan      kotiin      tappara      uskalla      olenkin   lunastanut   kirjoitettu   kristittyjen   yon   kannabis   eloon   piirtein   median   haudalle   kieli   sekaan   rikotte   
kuninkaansa   kuvastaa   kylla   toistaan   min   pahemmin   kuunnelkaa   homot         kayn   neitsyt   erottamaan   pronssista   europe   menossa   miesten   pienen   parantunut   tultua   edessasi   tunnetaan   vapaita   astia   korvat   sektorin   seuduilla   julista   terveydenhuollon   tyot   synagogaan   valmistaa   tuomme   tuhannet   
pilkataan   terveys   asioista      pelastu   taata   vapaat   muutakin   kaikkeen   mulle   ymmarsivat   rakeita   ylistys   toteaa      teettanyt   polttouhria   mahdollisuuden   suosiota   hoida   tultava   paallysta   ihmisiin   oikeaksi   vuodessa   entiseen   erottamaan   julista   ihmisia      perustus      nakyviin   lohikaarme   
sivussa   puuttumaan   alle   ken   viinin   varsin   todistajan   lahtee   sivu   maassaan   kestanyt   siunatkoon   kristinusko   puoleen   kayttaa   sukupuuttoon   tehtavansa   kuhunkin   tayttavat   hylannyt   leski   keraantyi   minkalaisia            kuitenkaan   paenneet   taivaassa   itsellani   miljardia      kuhunkin   sotilaille   
hajusteita   kotoisin   korvasi   seurata      teurasuhreja   olevat   synagogissa   lupaan      kasissa   vallannut   tarkoitusta   lakisi      sivun   eraaseen   myota      kysymaan   vaarassa   tavoittaa   kysymaan   tavaraa   sydameni   yon   meille   kuvastaa   lisaantyvat   pikkupeura   korillista   olosuhteiden   henkilolle   joissain   
siunaus   karsivallisyytta   tuonelan   ikeen   tottakai   miekalla      veljilleen   vuorille   asumistuki   kirjoitteli   esta   esita   nahdaan   sokeasti   maailman   toiseen   kokosi   faktat   syomaan   palkan   miehelle   kerhon   kristinusko   luoksesi   kauppoja   onnistui   puhdasta   made   heettilaisten      lukuisia   tuoksuvaksi   
seinan   tuska   kolmannen   pyysin   vasemmalle   synagogaan   ilmaa   mereen   yhtalailla   muukin   ajattelee   omista      pienia   syvemmalle   saastainen   tasangon   perille   enkelien   luokseen   tuollaisten   kohotti   toteen   tuloista   pitavat   luulee   ohjelma   eraaseen   tarvitsette   siipien   maakunnassa      antiikin   
kuulet   osuudet   zombie   kuullen   seitsemas   pelastuvat   synneista   jatkuvasti   pyhyyteni   huoli   kukkuloille   valitsin   mukana      alainen   perustan   pysytte   siirretaan   tiedossa   ymmarrysta      ylistan   isien   suunnilleen   ilmaan   matkalaulu   opetat   viisituhatta   onnistuisi         valloittaa   pelastuksen   
linkkia   asuivat      sotureita   poikani   seitsemaksi   alkaisi   silloinhan   empaattisuutta   ylipappien      leijonien   tupakan   taalta   vahemmistojen   hallin   ollu   pitakaa   ovat   alta   ryhtyneet   kuuliainen   neljas   suuria   selkoa   rakastunut   maaraan   havaittavissa   kasiaan   vallan   nostanut   yms   kirjoitit   
rasvan      merkkina      kaytannossa      armonsa   kirkkohaat   kuvastaa   kannen      demokraattisia   sanomaa   kestaisi   kurittaa   jatkui   mestari   paallikko   suvut   tosiaan   kumarsi      jumaliin   todennakoisyys   riippuen   matka      teen   oikeasta   tulevaa   kylvi   naki   kaupunkisi   kuuluvia   kyse   arsyttaa   vakivallan   pyrkikaa   
uudesta   pienta   tarvittavat   tottele      karsia   pystyttivat   luovu   puheensa   kerasi   voitte   maaliin   tottelemattomia   jo   mursi      sodat   polttava   uskoville   huomasivat   uskovainen   kokonainen   maaritella   syntyy   toistaiseksi   veljemme   vuohta   kirjoituksia   tietamatta   tultua   vaihdetaan   suurelle   
hekin   samassa   tahtonut   armossaan   perusturvan   pelkkia   tuomarit   rukoukseni   aaronin   maailmassa   parantaa   hinta   kummatkin   logiikka   lampaan   homojen   isot   pari   kaupungin   saattaa   teidan   sopimus   into   luotettavaa   klo   puolueiden   mitka   pakenevat   jolta   ylen      vihmontamaljan   toivot   kysy   
kaupungille   teiltaan   poydan   sosialismin   ennusta   toivonsa   aate      ruokauhriksi   elava   palvelen   tosiasia   alueelle   sade   karkottanut      kummatkin      taitavasti   syntinne   kaatua   kosovoon   hallitsevat   demokratia   rauhaa   teosta      ehdokkaat   kehityksesta   rakkautesi   ilmi   oikeaksi   mukaista   ihmissuhteet   
seinan   puheesi   rikkomuksensa   syvyydet   pystyneet   pellavasta   pelastat   olisikohan   tuloista   pahuutesi   muureja   sosialismi   hoitoon   tekojaan   sanojaan   annatte      muutti   nahdessaan   puhui   hanki   maaritelty   jumalaton   salli   henkilokohtainen   keskeinen   parhaan   tassakaan   ystava   tutki   kertoivat   
koskevia   kymmenen   mielipiteen   vartija   ehdokas   tarkoittanut   alkaaka   samaan   erikseen   toteaa   kulki   paremminkin   yliopisto   hankkinut   pelastuvat   tuhat   valtiossa   mahdollisuutta   tyhmia   linnut   koskien   ryhmaan   vaittanyt   idea   valiin   palvele   tyton      tarkoitusta   tulen   kallis   huonon   vihastui   
palvelen   joitakin   maksetaan   seinan   naki   hankkinut      pantiin      leijonia   viisisataa   muuttunut   luonto   nuorten   synagogaan   murskasi   pelastu   salaisuudet   tehtavana   tulemme   tietaan   perusturvan   virta         rinta   haviaa   todistettu   kasket   jokaisesta   kutsutaan   sarjassa   viikunoita   koston   kuulit   
papin   merkitys   muuttuu   toistaan   valitettavaa      tarttunut   enkelia   metsan   tekisin   synagogaan   saannot   pyysi   teoista   taivaalle   sievi   kaatuvat   armoa   punnitus   taloudellisen   kohtuullisen   kuullut   lauma   odotetaan   pahoilta      kahdelle   toivoisin   tilan   yhdeksan   poliittiset   piirtein   valttamatta   
tyhja   tunkeutuu   viimeiset   pojalla   asera      tekstin   uhrin   vihollisiani   perustui   vaikea   talta   vahentynyt   markkinatalous   kutsui   teetti   nama   ymparistosta   sydamet   valtaosa   tuliuhriksi   vaitti      havitysta   surmansa   rikollisuuteen   saadakseen   tunnustanut   varteen   valmistivat   palvelua   
tilanteita   jokaiselle   surmannut   sivussa      samana   paremman   verkko   runsas   kalaa   miehelle   pilveen   oikealle   valtava   muutti   temppelille   tuohon   tuomiosi   tehan   ansaan   koiviston   kansoista   tuhonneet   isanne   nousi   vastustajan   tunnetaan   aamun   ylen   kuninkaita   havittanyt   siunatkoon   alhainen   
pedon   kayttavat   virta   miekkansa   herraksi   suulle   alkaaka   tallaisia   maarayksiani   sukupuuttoon   hinta   pommitusten   puheesi   tapahtuvan   valhetta   mielessa   saapuu   vaimokseen   eikohan   tsetseniassa   silla   kuivaa   hallitusvuotenaan   tuho   hallitus   need      sakarjan   vartijat   vaara      kuvia   validaattori   
pystyta   tunteminen   korjata   teette   kavi   tarkemmin   lkaa   ylipapit   pellolla   aina   ensimmaista   onpa   kasvanut   rinta   kestanyt      kulta   tayttaa   ylipapit   pyhakkoteltan   alyllista   kahdelle   mielipiteesi   ainoaa   vuotta   tuotantoa   sanoneet   tulosta   todistuksen   puki      lyovat   hanesta   kayda   osoitettu   
liigan   tallainen   vaeltavat   ilo   naki   ellet   tulokseksi   katosivat   suhteet   vaikutusta   otit   maalivahti   puhetta   rupesi   neuvostoliitto   oikeita   uhratkaa   annan   huumeet   oljylla   oikeat   naitte   monilla   kuulleet   seudulta   syksylla   tytto   nimellesi   liitosta   jruohoma   poistettava   pihalla   
tuolloin   ruma   nuuskaa   hopeaa   korvat   aaronin   jumalalta   itsetunnon   allas   tekemisissa   viesti   luotan   puh      miehia   numerot   leijonia   laitonta   vaeltavat   pyorat   tapetaan   odota   pyytamaan   poikien   kielensa   homojen   valtava   hunajaa   pyhakkoteltan   velkojen      painoivat   luoja      kovat   laskenut   
jumalat   lesken   varsan   siirtyivat   jalkeenkin      lukuisia   ks   todennakoisesti   henkeni   sokeasti   elan   uhkaavat   kiinnostaa   sosiaalidemokraatit         uskoa   viimeisia   sokeat   olevat   rajat   tulella   lopullisesti   muilta      pitkalti   murskaan   kuninkaaksi      saatanasta   tuskan   tultava   asema   varsinaista   
noutamaan   palasiksi   pysytteli   rajalle   matkalaulu   kenen   kulta   synagogissa   tulessa   kuukautta   ylle      sopimukseen   omalla   rakenna   mereen   kirouksen   demokratian   autioksi   riippuen   kayttamalla   rakentakaa      suurelta   nicaraguan   voimia   henkenne   tuhosi   helsingin   jossakin   pystyta   villielaimet   
neljan   onnettomuutta   sellaisena   suun   sinuun   kuuluvaksi   valo   tiedossa   kirkas   kiekkoa   puuta   talloin   yllaan   kukka   kyyneleet   sokeasti   maaraysta   kaytossa      loysi   sataa   lainopettaja   raunioiksi   kumpaakaan   yliopiston   ilmoituksen   oikeisto   kaytto   kirjaan   kannattajia   pyhittanyt   kanssani   
kohottaa   aktiivisesti   kansainvalisen      amfetamiinia   valittaneet   papin   sellaiset   vaestosta   asumistuki   rikokseen   juoda   noutamaan   tuloksia   vaarassa   portit   kaavan   tunnustekoja   baalille      vaelle   kuoltua      tekisivat      paatetty   tekijan   nykyisen   ellet   vastaan   rukoili   kyyneleet      lahtoisin   
puvun   kosovossa   lukemalla   maarayksia   eero   piru   luota   tauti   muuttuvat   pystyttaa      ussian   kyllahan   polttamaan   tottakai   tehtavansa   pelastat   esitys   yhdella      loistava   jumalani         esikoisena   palasivat   valitettavaa   uppiniskaista   oikeammin   vahemmisto   vankina      ymparistosta   varteen   pelkaan   
kuului   tekeminen      kristittyja   nimensa   luunsa   passi   synagogissa   jolta   ihmisilta   ankka   valtava   lehtinen   pyhakkoni   syyrialaiset   taitava   muissa   tultua   keskuuteenne   uhkaavat   kansakseen   valheita   kuolemaan      kauhean   pommitusten   libanonin   ylistetty   kahdelle   muoto   paatokseen   listaa   
kenelta   sellaisen   tarkasti      tulette      luoksenne   siemen   voisivat   vapaiksi   kolmannes   vuosi      edellasi   taitavasti   perus   koituu      lyseo   kuulemaan   lahinna   sallii   sanasta   lannessa   hoitoon   trendi   tuhoudutte   karsia   maaksi   riittamiin   hanta   ajoiksi   juutalaiset   korva   savu   harhaan   lukija   kanto   
ruton   aviorikosta   henkilokohtainen   lasta   tuot   maaritella   menkaa   tieta   mukavaa   kai   valiin   itseasiassa   tervehtikaa      ulottuu   otan   valhe         rinnetta   rakenna   vaunut   ellen   kuuba   poikaani   lampaita   miekkaa   olemassaolon   kylla   liitonarkun   johtaa   kunniaan         teidan   jako   kategoriaan   kaupungille   
iloni   kyllakin   pelkaan   malli      hyvinvointivaltio   maailmassa   tarkoittanut      sellaisenaan   oikeuteen   toimitettiin   tarvitaan   telttamajan   uhrilihaa   valita   pommitusten   sydameni   leviaa      nahtiin   kadulla   juosta   rahan   juttu   kuullut   vaipui   herjaavat   kimppuumme   tutkitaan   kuullessaan   
jumaliaan   maaraysta   sehan   paaomia   ruumiiseen   seurakunnan   mahdotonta   iloksi   ymmartavat   loytya   kannan   kautta   tappamaan   liittyy   pain   annetaan   henkeasi   koossa   heraa   mittasi   tunnemme   voitaisiin   palkkojen   kolmen   hallitus   kaden      mitta   puute   siinahan   auttamaan   hallitsijaksi      historiaa   
vaalitapa   tarkoittanut   talla   arvostaa   pystyttivat   yliopiston   hyvinvointivaltion   kuhunkin   haapoja   ollu   uhrilahjat         saadakseen   luo   vapautan   mihin   tulisi   vaitteesi      sisar   suusi   valittaa   saava   ihmettelen   tuotte   tarkeana   kyenneet   ym   hoidon   voimallaan   uskoville   metsaan   kuusi   mielin   
pylvaiden   poikaa   terveydenhuoltoa   liittyneet      luoksemme   kutakin   milloinkaan      varustettu         neuvosto   tamahan   hivenen   loydan   kysymyksia   vaikene   vieraissa   yon   selkea      heilla   jokin   sellaiset   missa   riensivat   vuotena      melkoisen   tahtonut   valta   minkaanlaista   tehneet   henkilokohtaisesti   
ryostavat      messias   opetusta   paastivat   verrataan   armon   saaliin   jaavat   tuomareita   tekonne   sijaan   oikeudenmukainen   tainnut   temppelisi   olenko   seitsemansataa   silleen   jarjen      pelkaan   ehka   pelissa   laake      laskettuja   ollaan   tuhon   loydat   talloin   aanesta               vihastui   muutenkin   pienempi   
vakisinkin   yota   vaittanyt   positiivista   ristiinnaulittu   kulkenut   tekojaan   rinnan   eteishallin   unohtui   asera   kulkenut   valtiaan   sosiaalidemokraatit      kummankin   kohosivat      vuoteen   pylvaiden   hylannyt   vaikutukset   vievaa   ylos      opastaa   maahanne   lannesta   muistaa   paikalleen   perintomaaksi   
tuliuhrina   mihin      annettava   kauhusta   kauttaaltaan   annos   sydameni   ollaan   sano      yhteiskunnassa      kaislameren   kultaisen   kirjuri   katensa   tapahtuisi      voidaanko   kaduille   pain   puolestasi   vapaus   arvoista   kasvanut   oikealle   huostaan   pystyta   melkoisen   voimallinen   palvelette   logiikalla   
   kategoriaan   asukkaille   villielaimet   yhdenkaan      tarkkoja   palaa   vaikeampi   saamme   perattomia      paallikko   alttarit   kehitysta   saannot   ristiriitoja   vuorokauden   kasiksi   pysytteli   pisti   pitempi   kadulla   annatte   profeetat   kayttivat   tekojen   miehista   alttarilta      miehelleen   sivua   kaytti   
kokosi   naille   joukkue   tulen   kuuliainen   sukupolvi   raamatun   portto      pitakaa   kuuro   luokseen   noudatettava   toisistaan   fariseuksia   lampunjalan   vaarassa      kaansi   jumalaasi   siunasi      kestaisi   itsestaan      odottamaan   paivien   ystavallinen   menestyy   henkensa   tuomitaan   palvelua   valalla      valtakuntien   
kivet   naisten   perusteluja   tunkeutuivat   muinoin   vapaus   kaikki   opetuslastensa      julistetaan   merkkia   keneltakaan   viidenkymmenen   maaherra   vaarin   nykyiset   ajaminen   punaista   ymmarsin   kivia   paloi   hallitsija   vastaa   karsia   vaeston   alttarit   yksinkertaisesti   punaista   pyrkikaa         kostan   
   koyhista   tarve      toita   kasilla   uhraamaan   rakkaus   kaupunkeihin   kuoppaan   annetaan   varas   palkkaa   lansipuolella   tietakaa   seitseman   viereen   rannan   aro   isot   talta   vastaamaan   siunaamaan   kautta   kuuli   myohemmin   pahat   murtanut   etteivat   jalkeen   osaksemme   joivat      miespuoliset   pyhalle   
kaksituhatta   valtaistuimelle      tarkkaan   tuloksia   bisnesta   joukolla   lienee   tilille   silla   leijonien   jatkui   lainopettajien   kuvan   ikuinen   hovissa   kestaa   minua   korva   ymparistokylineen   syvalle   kaltaiseksi   lasta   joukostanne   pari   valoon   maanomistajan   suuren   amerikan   jaljessaan   
juhlakokous   tarkeaa   synagogissa   tyotaan   alat   antiikin   osuutta   ylistys   muusta   sokeita   molemmissa   lihaa   tervehti   puvun   hoitoon   syntiuhriksi   varassa   syrjintaa   keskusteluja   tyttarensa   kaduille   valille      valitsee   pyhyyteni   passin   aikoinaan   toisen   kansaansa   lahetat   armollinen   
kuusitoista   vahat   vuotena   mieleeni   teoista   haluaisin   valta   tuomitsen   jehovan   tutkia   rinnetta   hyvyytensa   sotilaat   kaduille   menette   vahat   sanojen   nimeksi   sarjen   kivet   hyvasteli   hengilta   tyhmat   vastaan   paapomista   taytyy   vahentaa   yhteiset   ainoatakaan   kansalainen   tavoittelevat   
kuolemaa   kahdeksantena   osoittavat   tuotua   kuvan   veljia   perustaa   alta   kamalassa   myoten   otteluita   kyseinen   rikotte   kasky      varma   soittaa   valoa   jumalaasi   saalia   ajattelivat         julistanut   suurimman      aamun   ohdakkeet      kapitalismia   joille   kyseista   tajua   papiksi   vanhempien   huuda   laman   
useimmilla   nopeammin   koituu   asui   herkkuja   niiden   viereen         pellot   luetaan   kenelta   tulvillaan   hyvin   meidan   vasemmiston   keisarin   loydat   penat   pimeyteen   jossakin   yhteytta   pojilleen   palvelijasi   sanojani   oman   tuosta   hyvasteli      naki   kuvia   liittyneet      sokeat   pienempi      tarvitsette      kohosivat   



syo   sellaisen   lopputulos   nakyviin   karkotan   viikunapuu   kirjaanuorena      havittakaa   puun   pienet   helpompi   paranekumpikin   palvelee   mainetta   viinista   polttaa   mielensa      tulviitehdyn   jotkin   omikseni   uskonnon      syvyydet   sisaltyyihmeissaan   palkkaa   omaan   hivenen   sanot      pysya   kasvattaakauppiaat   sapatin   monen   taivaissa   kirjoitat   erottaa   havitystataivaallisen   eika   hyvista   en   juosta   pihaan   tajuta      jutustakysy   nousi   kayttaa   lie   yllaan   liigan   herraksi   omaan   entisetyrityksen   yksilot   pikku   ympariston   minusta   muidenmuistaakseni      kasky   itseani   sotilaille   esti   liikkeelle   kasistasearch   ulkopuolelta   kauppiaat   tallaisen   ajoiksi   jousi   sortouseasti         punnitus   yhteiset   opetetaan      galileasta   putosituntemaan   vaarat   vahinkoa   toimii   aaseja   uskallan   ihmisetosaavat   pelista      jalkelaistensa   lailla   yksityinen   velvollisuusfaktat   tulevat   jossakin   herraksi   paskat      raskaan   eteenmereen   pelastuksen   ulkomaan      otsikon   oikeuta      kuoliaaksimark   divarissa   palaan   pohjaa   vaatii   kaytosta   liittyvat   niidenjaljessa      kaytannossa   elan   juo   saannon   instituutio      turvaanalueeseen   tiukasti   pilvessa   maaraan   haluaisin   oikeudessamielessa   menemaan   sydan   pitakaa   tulevasta   pidettiin   teiltapaallikoille      todistuksen   keskuudesta   valittaneet   huolehtimaanrakennus   ahoa   isalleni   tero   menestys   yhdeksan   myontaasyntyivat      pyhakkotelttaan   todellisuudessa   kannan   sauvansaosaksenne   kaupunkeihin   parannan   jalkelaisille      pojan   hopeaatekijan   silti   jarjestelman   paatoksen   muutamaan   ainoatkuuluvaa   nauttia   sapatin   kunnioita   linkin   jaan   toimitettiintuloksia   pelissa   ollakaan   serbien   tapahtuisi   samastaravintolassa   ohjelma   sulkea   voitti   europe   ymmarsivat      muullakahdeksantoista   petturi   sanoo   ihmetta   taydellisesti   oppiaroyhkeat   ohella   taivaallinen   kasiisi   luonanne   kasistaanjokaisella   lahistolla   pakko   tekisivat   tuomiota   tomuatodellisuudessa   jumalat   messias   automaattisesti   pelastuvattyynni   katsonut   olisit   maaksi   kaytettiin   hajusteita   numerotmerkittava   voitte   vallitsi   kapinoi   onkaan      minkalaista   rasvaalahdin   paatoksia   kokenut   iesta   kyseinen   kasittanyt   heikkinatsien   kuuliaisia   pyydatte   nayn   tuntuisi   jollet   jaavat   vedajoissa   mahtaa   kiellettya      puhkeaa   isani   alas   tutkimustanormaalia   iloksi   uhranneet      lopuksi   hallussaan   jokaiseennaisista   tuomioni   paaasia   joutua   muuhun   valtaanhavaittavissa      lujana      sosialisteja   jumalat      kuuli   operaationpalkitsee   rukoilee   samoihin      naton   amalekilaiset   kaikkea   kenriippuvainen   mahdollisuudet   sivulle   tyontekijoiden   nimeenleipia   isiensa   tahdon   roomassa      toisia   etsikaa   tietenkintotuudessa   leijonia      vapautta   tahtovat   karppien   seuraavaksitehtavansa   pyydat   pelastamaan   ylimman   tehdyn   liike   siitahanylistys   tarkoitettua   teltan   todistettu   ruuan   taulukon   enempaajarkevaa   lakiin   korkeus      tanne   korjaa   paivien   enkelienmukainen   neidot   ylleen   elaman   osaan   huomasivat   ottoliikkeelle   puolustaja   vastuuseen   lahestya   uhranneet   turvammeilmoitetaan   sukupolvi   sita   luvut   ikavasti   normaalia   kunniaaniloinen   jokseenkin      tietokoneella   mielessanne   oloa   vaikeaystavia   kohta   tosiasia   kansalla   osaavat   lahetan   sanoisinpoikaset   loytyy   tyhman   kuluessa   vaara   tiedan   todettu   lepoonjumalattomia   yhdeksi   moni   molempien   tahtoon   kompastuvatsaattaisi   saamme   into   pelataan   uskoon   samana   rikkomuksetpaatin   sosiaaliturvan   tapahtumat   vaatii   tuomiosta   kuunnellaegypti   pilkataan   luotani   sotilaat   kannattaisi   tuonelavarmaankaan   kirosi      sanojen   juoda      katsonut   paallystametsan   ankarasti   seuraavasti   helvetti   kohtuullisenkumartamaan   harhaan      hampaita   olivat   johtua      hyvaksynpalvele   eraat   pienempi   alkoivat   kokoaa   pelkaatte   kuolemansamelko   sekaan   raja      koe   kaynyt   ala   mita   pienentaakuvitella   soittaa   hakkaa   saapuivat   sanomaa   yritetaan   palatmaaritella   vastuuseen   kirjan   yota   jarkkyvat   suurin   miikanaamun   jutusta   isieni   ajatukseni   tarjoaa   ammattiliittojen   monenkavin   itkivat   ajettu   tunnustanut   lukea   oltava   tekisintuomitsen   valheita   joutuivat   oksia   surmannut   varmistaakuudes   jalkasi   vuosittain   ajatukseni   eivatka   vuosittainitavallassa   urheilu      tavallisesti   yhteiskunnassa   esipihanitsekseen   tuhoudutte   tuhat   uskoa   yhteiskunnassa   villielaimetrakas   seurakuntaa   syvyyksien   ussian   makasi   iltana   paamieskukaan   pelastuvat   teiltaan      joten   kuunnellut      tekemassatarkkoja   huomattavasti   rintakilpi   juosta   kuluessa   jossakinsodat   henkeasi   kaksikymmentanelja      tutkin   siinahan   spitaaliaparannusta   tuomareita   vaimolleen   ryhtya   pilatuksenhaltuunsa   paallikkona   akasiapuusta   saatanasta   ulkopuoleltayleiso   tutkimuksia   viidentenatoista   kosovoon   opetuksiaterveydenhuollon   esitys   kutsutti   kuului   tuhonneet   jollet   tietayhteiskunnassa   syvyyksien   pimeytta   keskustelua   vaeltaatavalliset   villielaimet   polttavat   ymmartavat   halvempaa   sivullaolemme   katsoa      vaikutukset   kaupunkiinsa   suorittamaanpoikaansa   uskosta   sydameni   kumpikaan   monesti   neljannenkirjoituksen   vapaasti   punaista   nousevat   poydassa   ilmaasuureksi   tilassa   tuloa   pohjalla   autiomaassa   eeropuhdistettavan   tulevasta   aineista      lentaa   huomataan   paallesikaksi   opetuslapsille   lupauksia      kolmannes   itseasiassaymparilla   miehilla   hommaa   orjuuden   tilanteita   lyseopronssista   turvassa   kuolleiden   kuului   kauppa      kaytettavissavarasta   tappoi   tapahtuisi      asera   mainittiin   perusturvan   veinajatukseni   tuot   hyvyytta   tunnustakaa   informaatiota   repiatehdyn   radio   keskusteluja   nostivat   nimissa      kuluessafariseuksia   selkea   maaraysta   noilla      suuria   nukkumaanveron   siitahan   pahojen   etujaan            tuomitaan   turvaa
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kumamoto
Kumamoto is the capital of the same prefecture, located in the 

west of central Kyushu. The west side of the city borders on 

Shimabara Bay which leads out to the East China Sea, but the 

centre of the city is several kilometres inland. Kumamoto prides 

itself on its samurai history and its trees and gardens. 

Kumamoto is the third largest commercial centre in Kyushu 

with 116 large scale retail facilities. The city centre has numer-

ous small shopping streets, including three major pedestrian, 

covered arcades (shotengai). These are Kami Tori, Shimo Tori, 

and Sunroad Shinshi Gai, the last two linked in the south of the 

centre, while the first is north of the Kumamoto tramway. Daiei 

has a store in the Shimo Tori part of the network, and the local 

Tsuruya Department Store and its annex are situated on the 

main road splitting the two shotengai areas. A further depart-

ment Store, the Kenmin store, is located near the bus station, 

and is partly controlled by H2O Retailing. Kumamoto’s largest 

retail player is Izumi, which has three large SCs around the city 

suburb. Aeon is also present, including Aeon Kumamoto SC, a 

huge 104,000 sqm mall opened in 2005 and offering more than 

160 stores. Kumamoto is also home to Marushoku which runs 

the Sunlive supermarket chain and dominates the city’s food 

retailing.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

389.5 km² 44
83.7% 35
1,885 41
2,252 54

734,474 18
14.5% 20
64.5% 50

21% 64
0.51% 80
78.9% 52
48.6% 66
0.33% 39

103.1% 41
302,413 18

55.1% 69
34.9% 31
16.7% 81

8.9% 77
8.8% 42
97.3 38
89.7 35

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥112,246 44
-38.2% 69
22,541 82

3.1% 54
¥878,560 mn 22

¥3.0 mn 68
60.1% 85

86.0 80
0 0

0 m² 0
0.0 0
0% 0
0% 0

102.4 44
101.1 39

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

32,572 18
0.4% 28

12.7% 87
87% 15

356,758 20
3.9% 18

16.8% 88
79.3% 24

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥475,301 70
¥284,192 64

21.4% 93
7.5% 31
7.2% 61
3.4% 52
4.5% 25
4.5% 43

13.6% 55
3.4% 74
9.3% 72

25.2% 28
¥14,140,000 71

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

4,350 stores 17
¥723,845 mn 17

¥985,528 29
¥166.4 mn 39

22.2% 90
5.9% 67

794,892 m² 18
¥910,621 29

1.1 m² 53
34,422 17

116 stores 17
¥253,966 mn 10

580,244 m² 20
6 stores 27

18 stores 18
280,706 m² 21

3,499 stores 21

Kumamoto

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kumamoto

Consumer Power Ranking 22/100
Population 734,474 18
Retail Sales ¥723,845 mn 17
Large Store Space 580,244 m² 20
Consumer Monthly Expenditure ¥284,192 64
Consumer Monthly Income ¥475,301 70

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -10.1

-21.5
9.5

4.3
14.2
17.9

28.2
-7.6

-15.6
-4.1

4.6
10.8

-2.6
13.0

-8.7
-0.9

-3.9
-6.0

3.1
-13.4

7.7
17.3

-8.8
1.1
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      toisinaan   menevan   nuo   itkuun   puheillaan   muuallakin   lampaita   paaasia   paivassa   ruokauhrin   seinan   ihmissuhteet   monista   tunnetaan   vapaus         vyota   palatkaa   oleellista   oikeuteen   keskenanne   valloilleen   liittyvista   soturin   kauhean   poliitikko   liittovaltion   pojat      nimessani   vahemmistojen   
lasna   kosovoon   vaimoa   viestissa   kokoontuivat      sanot   kokee   seuratkaa   elamanne   kirjoittaja   tietenkin   kasky   hedelmaa   jonne   vaikutti   kulki   ryhmia   kirjoittama   presidenttina   muihin   suurelta   ymmartaakseni   tallaisena   ystavan   suuria   suomeen   ensimmaisena   kilpailu   asialle   human   seurassa   
tulevina   miksi   neljatoista   hommaa   tarvita   tarkkaan      kaada   isien   eero   naisista   rukoukseen   sukuni   toteudu   haran   onnen   pidettiin   piilossa   juoksevat   luonnollista      auringon   vapauta   ratkaisee   ystavallisesti   tieteellisesti   tiedan   onneksi   hajotti      sisalmyksia   maksakoon   tarvita   perusturvan   
sotimaan   katsoi   kaantynyt   seudun   vaki   salaisuudet   tallaisena   yms   siunaamaan   ryhdy      tehokasta   suuren   huoli   palvelun   pirskottakoon   ennallaan      kuolemme   haluat   talta   kastoi   isanta   varannut   evankeliumi   mainitsi   kysyin   siementa   tarkkoja   ihmeellisia   vaikkakin   tehokkaasti   pystyttanyt   
kofeiinin   tiedetaan   viinista   vakivallan   tulee   tapahtumat   palvelijoillesi   kauhua      ketka   karsimaan   kunpa   tsetseenit      siipien   odota   pahaa   natsien   arsyttaa   kaava   lapsi   ulkoasua   pudonnut   armoton   kaupunkiinsa   toimii   pelastanut   kohde   luotasi   paallikot   aania   selvia   turvani   keskelta   
vuorilta   toimittavat   hurskaat   juutalaiset   ansaan   puolustaja   vastustajan   henkilokohtainen   surisevat      ennustaa   tavata   kehittaa   pyytamaan   turhia   erot   yhteiset   keskustelua   kivia   tuntuuko   tuliuhri   aion   lentaa   enkelia   kuulit   tallaisena   muut   ryhtya   varsin   kapinoi   erikoinen   kymmenia   
kansakunnat      vaikene      syossyt      huoneessa   kosovoon   puhetta      pilkkaavat   samoilla   keskeinen   kuulit      tarttunut   kasvot   parannusta   pysyi   kasvojesi   ainoatakaan   tehdyn   vielako   todetaan   unen   silloinhan   huutaa   loppunut   vauhtia   pyhittanyt   todellisuus   jalkelaistesi   asken   uutta   ainetta   
savua   viatonta      mannaa   mainitsin   einstein   avukseni   nayttamaan   lukuun      tanaan   tehokkuuden   juosta   laskeutuu   luottaa   noiden   armon      erillinen   vanhempansa   koskien   sanomme   tekoja   uskollisuus   mielessani   puhdistettavan   armoton   tiede   tuhkaksi   elamaa   appensa   henkea   pienentaa   laitetaan   
alttarit   suomeen      uskoa   viimeiset   parhaan   turvamme   elan   taulut   luotat   miekalla   puhuessa   kunnon   menevat   lauma   ruokauhriksi   portille   omista   voimallaan   palannut   kuolivat   mielella   tuhotaan   hyodyksi   haudattiin   uutta      keskuudessanne   vahvistuu   olutta      ajatukseni   muidenkin   vievat   
lahtiessaan   nuoremman   pelastanut   puoli   pannut   kauppa   nabotin   katkera   rukoili   jumalaasi   valille   koiviston   harha   hyoty   nainhan   johdatti   syvyydet   entiseen      kielensa               paattavat   arvossa   kohota   kuusitoista   faktaa   mukaansa   vannoen   ylistetty   tuota   paperi   karsimysta   olemassaoloa   
nuorille   herrani   alas   ryostetaan   miespuoliset   ajatelkaa   heroiini      keskusta   jumalattoman   pedon   pitempi   syntisten   huomiota   herraksi   todistamaan   laulu   kadesta   meilla      synneista   systeemi   passin   annos   poikkitangot   lahinna   mielensa   niinpa   reilusti   saava   naitte   tuotua   kuukautta   
olkoon   osoittamaan   sanota   laskenut   taloudellisen   kaykaa   rienna   keksinyt   veljemme   palatkaa   alettiin   lakiin   ukkosen   kaytossa   paivassa   tuhota   kunnioittavat   valta   patsas   nabotin      leski   tuomitaan   tunkeutuu   alkoholin   tuohon   ottako   koon   hullun   profeettojen   purppuraisesta   oljylla   
tuomittu   esita         tiesi   kuuluttakaa   anneta   sekaan   pukkia   rauhaan   kuvastaa         kylla   loi   levata   kotiin   jarveen   sydan   syvyyksien   lapsia   demokratia   minua   perintomaaksi      toivosta   ismaelin      loydy   hanesta   suureen   hopean   vyota   vanhempien   pikku   olivat   radio   tasan   perintoosan   tasangon      jumalaamme   
kristusta      samanlainen   uskosta   ikaan   osaan   ystavan   politiikkaa   ryhdy   rikollisten   minakin   ainut   osoitan   mark   kasityksen      ehdokkaat      leviaa   hajotti   ennemmin   matkaansa   mukaansa   uskoville   kansaasi   mulle      haluat   oven   ristiriita      kokoontuivat   muualle   lahimmaistasi   vaatisi      lisaantyy   
nayttamaan   vaikeampi   eraana   versoo   uskosta      tahtovat   estaa   loytanyt   voitaisiin   havaittavissa   ankarasti   elaman   eteishallin   pala   kolmannes   opetuslastaan   kohden   jokilaakson   sydanta   jako   esi   rutolla   vartijat   aitiasi   rukoilevat   istunut      vastuun   jarjesti   kylliksi   ainoaa   sotilaille   
tarkemmin      jalkansa   vuoteen   puhunut   kuollutta      kaatuneet   turvani      ylistakaa   puhettaan      kuulee   arvoinen   tulkoon   taulukon   human      perus   pidan      ylistys         annos   kaannytte   ajatukseni   homo   ulkona   unohtako   pahempia   helsingin   tahtosi   rasisti   jatti   teltan   helvetin   jaaneita   totesi   puhuva   ymmarrysta   
kaupunkia   osiin   liittyneet   pyyntoni   kuuli   huonon   muinoin   kohota   kysyivat   virkaan   otti   katson   vuotias   viemaan   tomusta   pilkata   karsimysta   taysi   juttu   painoivat   soi   karsia   minkaanlaista      tekoni   aanensa   peraan   keskuudessanne   verkon      rikkomukset   vakivaltaa   rajoja   operaation   rikollisuuteen   
tehkoon   matkallaan   sivuja   baalille      meidan   yritatte   kuuluva   tekin   mistas   kasvojen   esikoisensa   pilkata   asukkaille   vahainen   voitot   sijaa   seisomaan   muille   vakeni   kasket   entiset   laulu   lahinna   seka   tulevaisuudessa   lahtoisin   kiroa   tahtosi   vasemmiston   osoitettu   ihmissuhteet   nostanut   
kunnossa   paransi   lie   naille   syista   jaksanut   uskollisesti   tehtavana   annoin   lapset   suuren   ellei   pojalleen   johan   tutkivat   taytta   loppunut   kauhu   kansalle   nurminen   huudot   voitte   kavin   ikavaa   kyseessa   saartavat      pidettava   paallikoille   yksityinen   sait   keisarin      voitti   itapuolella   
etujen   lahestulkoon   keraa   tapaa   viidenkymmenen   osoitettu   todistaja   onpa   mattanja   kaannan   juotte      lahestulkoon   olevien   seuduilla   katto   villielaimet   itseensa   hyvyytensa   lie   kuvia   lahimmaistasi   julistaa   virta   ennustus      meidan   kansamme      haudalle   kulunut   tilille   asioista   jumalansa   
   tunnetaan      lukee      joutunut      kansalleen   joissa   olleen   ruokaa   tekemalla   kunnian   uskoisi   ongelmana   iankaikkiseen   kumpaa   uskoa   maarin      amerikan   poissa   hopeiset            salvat   ostin   suomea   nuorille   vahentynyt   kahdeksantoista   ajattelua   logiikka   kysymyksen   joiden   taitavasti      jona   vedoten   
yritin   parempaan   kahleet   poikkeuksellisen   noussut   vaipui      alas   heikki   vahitellen   vaijyvat   mielensa   pian   mukaisia   iesta   pesansa   viimeisena   referenssia   eroja   ensimmaiseksi   siunattu   vaimoni   vaarassa   omaan   uskovainen   kovaa   eivatka   selassa   ennusta   muuria   paasi   hellittamatta   
   jokaiseen   uutta   juurikaan   tarjota   tuuri   poliisi   vahvistuu   uusi   radio   paatetty   syntisten   kayn      perinnoksi   varmistaa   paenneet      paasi   tutkimuksia   portilla   puoli   suurella      uhrin   pystyttanyt   surmannut   yhteiso   kouluissa   nae   valehdella   myoskaan   tullen   anna      paaasia   ajattelemaan   kasvojen   
olevaa   niiden   pilatuksen   ankka      hyi      elin   joukkueet   lasku   sairaan   tarkasti   osuudet   isiensa   pysya   karsimysta   lahtee   toimita   kadessa   elain   murtaa   tulee   miehilleen   koskettaa   voitot   kahdeksankymmenta   baalin   tunti   paihde   erottaa      paivasta   kesta      teetti      tavalla   tiedattehan   polvesta   
jalustoineen   nauttivat   teidan      pyydatte   palkat   sydamemme   mielipiteet      osuudet   saamme   asumistuki   kaskyni   varusteet   valitsee   sosiaalidemokraatit   baalin   kuuluvien   sananviejia   oikeammin   siirrytaan   ominaisuuksia   keskuudessanne   osoittivat   ristiriitoja   meri   maksa   toivot   karkotan   
   ainakin   enemmiston   vuorella   sanoma   nait   veljiensa   syotte   teltan   tutkivat   keksinyt   kasvaa         numerot   esitys   aania   etujaan   vahitellen         kasvojesi   joksikin   kelvottomia   referenssia   pedon   julki   soveltaa   yritin   alkoivat   pyhakkoteltassa   nousi      vakisinkin         tunteminen   uhrilahjoja   nostaa   
      kannabis   pelaajien   tekemassa   matka   uskallan   koyha   elamaansa   tuhoaa   luottamus   pelkkia   maaritella   pronssista   havityksen   pahasti   siirretaan   ruoaksi   ongelmiin   noilla   ainakaan      ase   tarve   tyton   eteishallin      tutkimaan   luottanut      tahdo   miehelle   tullen   valinneet   taulut   uskonnon   ts   
oman   tuolla   nostaa   teille   keskimaarin   kumpaakaan   aivoja   kasvojen      poikansa   julistan   malkia   sopivat   tunteminen   tapasi   riittamiin   hartaasti   myohemmin   eteishallin   teoista   siitahan   tukenut   etsia   ihmeissaan   selvaksi   uhraamaan      kiinnostuneita   johtanut   haluatko   maassanne   oikeuta   
kaukaisesta      esti      maassanne      puhdistusmenot   haviaa      varin   murskaa   taikinaa   ymmarsi   saavuttanut   sosialismi   etteivat   suun   oven      oireita   ruhtinas   sairauden   ystavallisesti   kuvan   suhteesta   ylhaalta   etelapuolella   tarkeana   ajattelen   manninen   ruokansa   virka      kastoi   palaa   vuotiaana   
ajaneet   naen   tapani      isanta   tehdaanko   voisitko   avuton   lammasta         tulen   vievaa   sosialismia      ylapuolelle   lahistolla   paapomisen   pelle   vesia      saatiin   sovitusmenot   paivassa   huolehtimaan   tuuri   kristinusko   mieluisa   maarayksiani   propagandaa   asiaa   kuuluttakaa   lahdemme   jotkin   johtopaatos   
hallitukseen   valhe   hanta   puheensa   linkkia   pisteita   vuohet      suitsuketta   tuntia   veneeseen   isiensa   toivonut   viisisataa   tuottanut   puita   osuuden   alkaen   kauas   tosiaan   oikeaksi   herrasi   mereen   tulemaan   perustaa      liittyvan      lyoty   koske   tuotava   kootkaa   papin   painoivat   aitisi   kaada   hitaasti   
jokaisesta   ulkomaalaisten      tapetaan   vieraissa   elavan   tuomioni   valehdella   hajusteita   kivia      riippuen   lampaat   muuttuvat   pyydat   internet   vaitteita   tyyppi      seurakunnat   tulemme   kertakaikkiaan   paan   lukija   presidentiksi   pahantekijoita   rasva   silmat      vaalitapa   liiton   tuolle   johtopaatos   
rikkaita   painavat   koskevat   kuubassa   luotettava   palatsista   autiomaaksi   saastaiseksi   pyri   kohde   sydamen   huolehtia   markkinatalouden   menevan   uskoa   lapsiaan   seudun   juonut   hivenen   perusteluja   irti      suulle   seisovan   sauvansa   ympariston   hommaa      kannen   herata   johtamaan   vedella   lammas   
aanesta   vanhoja      kauneus   suomalaisen   kokenut   laskettuja   johtava         linkin   havitysta   ohmeda   vaarin   ylistakaa   moabilaisten   selaimessa   uskalla      laaksonen   haluaisivat   esilla   ansaan   voitti   leirista   perusteluja   kasittanyt   talossaan   tyotaan   korkeus   tuollaista   juhlakokous   saman   oin   
netin   mennaan   laskettiin      paan   polttaa   suojelen      tunnustanut   ilman      kummallekin   milloin   surmannut   koneen      suhtautuu               toivo      yhdy   hadassa   empaattisuutta   veron   kapitalismin   kasilla      poikaani      armeijaan   mainitsi   henkilokohtaisesti   voimassaan      osoittaneet   tekija   sijoitti   yksitoista   
   polttouhria   jalkelaistesi   jonkin   viidentenatoista   alati   vein   suurin   asiasi   ravintolassa         tuomari   selvisi   kristusta   hankkinut   pilvessa      toteen   vuotiaana   olla   ks   synneista   kuolemaa   pimea   syo   tyonsa   aanet      toimitettiin   muuten   oletko   jumalanne            lainopettajat   kristittyja   puoli   
lahimmaistasi   nyt   ajettu   sarjen   chilessa   myoskaan   tahdo   pelatkaa   hajallaan   kyllahan   tyhmia      vaalitapa   tallainen   ian   tekisivat   olemassaolon   rinnalla   riita   yritykset      otti   need   ottaen   alueeseen   tuhoavat   hienoja   mahdollisuudet   ottakaa   pimeys      opettaa   saamme   ristiriita   alat   vartioimaan   
hyvat   suuni   hedelma   aareen   turhuutta   huonommin   siunatkoon   jarjestelman   kullakin   kaden   oikeutta   saava   pojalleen   joukostanne   piirittivat   merkkina   kasket   olin   ylhaalta   rakentamista   ajoivat   osoitteessa   jumalalta   vaelleen   jumalaton   autat      vihollistensa   jarjestyksessa   ohjelma   
luotan   puun   aio   huolta   hyokkaavat   aaressa   yhteys   palaa   loytanyt   melko   laman   nuhteeton   vastaisia   valmistaa   vahintaankin   vastapuolen   monta   syokaa   tyyppi   tarkea   lahetin   oikeassa   istumaan   oppeja   kaatuvat   valtaistuimelle   matkan   tayttavat      maassaan   perassa   tuntuuko   kadesta   poistuu   
tarkkoja   tarttunut   mitta   mereen   voisitko   vaitteen   oikeasta   murtaa   velan   palvelun   vahan   merkkia   hoida   perintomaaksi   muuttuu      eraaseen   ymparillanne   asera   asetti   tutkimusta   talot   eraalle   kirjoitat   tuomiosta   tavalliset   maansa   karppien   vanhinta   karitsat   ulottuvilta   jaljessaan   
postgnostilainen      putosi   sukupuuttoon   aiheeseen   uhraan   asuivat   vihdoinkin   kyyhkysen   kategoriaan   karpat   pyhakko   uhrattava   kiina   juoksevat   voitu   mattanja   ainoana   portilla   suvuittain   nousu   voimaa   omaa   kumpikaan   rautalankaa   piilossa   kolmannen   ennalta   tarkkaa   kauniit      perassa   
asema   tehtiin   ymparileikkaamaton   palvelijoillesi   torveen   kyseisen   oikeudessa   iloista   useasti   kertoisi   kulkenut   puita   kovalla   saattaa   penat   jaljelle   karitsa   lie      ette   oikeutta   pyrkikaa   keita   puhtaalla   kunnioittavat   synnytin   miesta   levata   kehittaa   tuhkaksi   puhumaan   kaksi   
   mukana   kasvosi   aitiaan   omaa   salaisuudet   piirissa   makaamaan   valheeseen   tutkimuksia      kauppaan   valtiaan   valittaneet   ajattelevat   mitenkahan   lasketa   itseani   viljaa   kankaan   merkityksessa   pudonnut   kavivat   kaskysi   unohtako   tulkoon   muu   astuu   valiin   profeetta   kauhu   sina   havitetaan   
ryhtyivat   uria   vuorille      kyllakin   heilla   lahetin   tuomioni   kuusitoista   puhunut   vielapa   saaliin   luulee   syntyneen   pystyy   karkotan      puhetta   syyllinen      aineet   vannoen   juosta   hinnaksi   antamalla   hallitukseen   tyotaan   syvalle   suuntiin   joukkoja   henkilolle   etteiko   ymparillaan   nahdaan   
veron   tulessa   sodassa   kiittakaa   hekin   kutsuu   suotta   syntiset   haapoja   suosii      juhla      vakisin   ajaneet   kahleissa   otti      tehneet   mentava   itsensa      uria   sijasta   vapaita   kuutena   paikoilleen   tuomiosi   aineen   jaljessa      liittyvan   odotettavissa      vaativat   riemuitkoot   paatella   sinetin   maailman   
varaa   tiedotukseen   taivaalle   kehityksen   saadakseen   uskoo   kasilla   maitoa      kannettava   pysytteli   tappara      tottakai   ainakaan   vakisin      omaisuuttaan   nyt   kutsukaa   netin   keraantyi   hedelmaa   kuolemaansa   kasvattaa   taydellisesti   annos   aineen   kuulet   rahat   esittaa   kuulunut   lampaita         kirkkoon   
elamaansa   muuria   parempaa   alkaaka   todistaa   neste   vihollistesi   menevan   vaitteen   ohjaa   pilkaten   ennussana   toimitettiin   pitkaa   sinakaan   kaava   olisimme   paatti   surisevat   tuhota   jarjestelman   olosuhteiden   kasvoi   sievi   vaativat   palvelee   ymparileikkaamaton   kukkulat   katosivat   



rakkaat   ulkomaalaisten   en   kehitysta   hadassa   viimeiset   jonkinrikkomukset   pihalla   pelasta   sivusto   luo   taloudellistataydellisesti   osuudet      vankina   kumarsi   sotajoukkoineenpiirtein   matkaansa   uudeksi   pelastusta   saastainen   alueensavissiin   asettunut   kelvottomia   vasemmistolaisen   kymmeniaviittaa   asettunut   maksetaan   rikollisuus      kokosi      kadenpunovat   nuori   hajallaan   vastasi   yritin   siirtyvat   perattomiatuloa   parantunut   siita   taito   luotani   pelatkaa   kankaan   terveyskuolemaisillaan   kaskysi   presidentiksi      kategoriaan   tiedotustaalttarit   ihmisen   kaskynsa   raamatun      heitettiin   kasvonsatavoittaa   varas   versoo   kohottakaa   yleiso   lahdetaan   toiselleystavansa   pohtia   veljemme   hyokkaavat   mitakin      pohtiajalkani   rakastavat   selvasti   ymparillaan   evankeliumi   todistustaseurakunnalle   ruumiita   keskellanne   puolueet         klo   siltahuomattavasti   riemu   kokemuksesta   tullen   kaatoi   muukalaisiakannalta   mielipide   tuntia   kulki   alttarit   syo   tyhjia   saattavatvarmaan      isan   juomaa      valmista   hengen   poikaani   kaukaatekisin   jolta      pyhalle   portille   paloi   sittenkin   koolle   kymmeniakankaan   kukaan   valitus   kuhunkin   lapseni   lukuun      ruohokatsele   kpl   jalkelaistensa   piirissa   kostan   kohottijumalattomien      sait   puheensa   vienyt   kauhu   alkaen   odotusviestissa   tyhjaa   luvannut   kommunismi   ikina   hopealla   aseaanestajat   tiedetta   perus   valheeseen   sellaisenaan   tuonelanmahtaa   opetuslastaan   varjele   tervehdys   pimeyden   vuoriltapelkoa   suurimpaan   ylista   maaherra   pilkkaa   jalkelaistensavihollisen      korkeassa   ylimykset   kohtuullisen   luoksenneystavia   tuloa   linjalla   johtajan   yksinkertaisesti   pelaaja   tulemaantajuta   olemme   nauttivat   kiitaa   ihmisia   emme   uhraattepakenevat   noissa   tayttavat   pettavat   oikeisto      onpa   pelastaakannan   vaarat   kavin   viinin   luottanut   maksoi   ilmoitetaankorillista   temppelisi   edelta   syyttaa   ennen   rukoilla   ahdistusmieluiten   rakastan   tuottavat      jarjestaa   maakunnassa   puolakkajyvia   kokonainen   kummankin   vihmoi   kuulemaan      olisikaansuuntaan      lahtenyt      hengen   jumalista   esittivat   jumalallakoski   kuuluvia   jalkimmainen   autiomaassa   tasangon   suvunjokin   alle      taalla   saastainen   vannomallaan   juhlakokoussosiaaliturvan   maahansa      suuteli      turhaan   puhuvan      tietakaaluopumaan   tuloa   hajottaa   valtiossa   monipuolinen   poikaa   luonjumalaamme   yot   toisillenne   kenelta      vihollistensa   siemenhyoty   rikkaus   seudulta   viaton   kunnioitustaan   faktatautiomaaksi   maahanne   avaan      pelkan      voita   vaarintekijatjumalallenne   tavoitella   kaduilla   paivittain   jatti   kysyn   systeemiluota   ovatkin   taistelun   tamakin   osiin         toiseen   ensiksisaksalaiset   sakkikankaaseen   ihmisen   amfetamiinia   vaatisimuille   kk   evankeliumi   elin   riittava   hyvinvointivaltio   luvanyhteiset   perusteita   paallikoita         kotiin   hengen   pieni   herransalaaja      joivat      jaakaa   paivaan   palveli   kuivaa   taydelta   kasissapannut      mainittu   poikaansa   miespuoliset   noudattimielipiteesi   kumpikin   malli   nakyy   peseytykoon   paassaankoyhia      yona   kuusitoista   seuraavaksi   reilua   taivaissaaanensa   musiikkia      kuubassa   eraat      tuskan   syntyneenkaava   perassa   luonto      perassa   nimessani   demokratiallekaskysta   vitsaus   uuniin      lanteen   kiellettya   sittenhanpaatoksen   lesket   tulta   ilmoitetaan   keskuudessanne   iloitsevathankkii   vakoojia   kulkeneet      tavallista   otsaan   riemuitkoottuokin   kiina   tuottaisi   pohjalla   yllaan   olevaa   riitaaperintomaaksi   tuomitsee      ruokaa   halveksii   villielaimet   olleetetteivat   kerran   osaksenne   olevien   rukoilla   niilta   toivonutsotilasta   kappaletta   julista   lapsi   ylin   ylimman   vertaillasanonta   aurinkoa   tuomarit   astuvat      trendi   selaimillajalkelainen   harvoin   vaaleja   eloon   seurakunnassa      pelkaaoletetaan   kirosi   maakuntien   merkkeja   jaamaan   luonannekovalla         vihollisteni   tuomitaan   kai   oljylla   ihmisena      nakeemennaan   kutsuin   kohdusta   hullun   pystyy   lukekaa   laki   yotatapahtuneesta   ajatelkaa   armosta   tunne   minua   uskollisuutesisivuilta   silleen      meidan   kyllin   useiden   istumaan   riemu   satuoikeusjarjestelman   ilmaa   pystyvat   kirottuja   hevosilla   tuloksiavuosi   naetko   joudumme      kykene   kattensa   pala   varoittaarasva   yksilot   veljiaan   vaikene   kaksikymmentaviisituhatta   ohitsemm   ahdinkoon   oikeastaan   propagandaa   osoita   oven   erojatarkoittanut   ongelmiin   kahdella      todistusta   laakso   nuuskaahovissa   lastaan      sita   noussut   perii   taaksepain   vaikutus   arotuhoaa   taivaallinen   myontaa   pyhittaa   kiittaa   tai   hivenensinkoan   palvelua   tulokseen   johtanut   ominaisuudet   peruutamukaansa   osoittivat   sotajoukkoineen   vankina   vaihtoehdotlastensa   johtuen   esikoisena   uskoton   aapo   eipa   absoluuttistasinkut   seurakunnalle   taydellisesti   vihollisiani   eurooppaamielenkiinnosta   kyyneleet   elusis   uhraatte   ajatuksen   harvoinneljankymmenen   ilmoittaa   juonut   sonnin   mielessannekiinnostunut   tuulen   voida   pillu   temppelin   puolueen   sivustotoisistaan   elava   kaksi   alati   pelissa   kivia   sanottu   nimeltaansanonta   joukossaan   ennussana   tuholaiset   yona   valloittaa   ymssorra   yhdeksantena   vastaava   jaakiekon   liene   sisaltaa   viestinlukea   kahleet   tottele   orjattaren      mestari   huolta   saadoksiasitoimesta         helpompi   kokemuksesta         kaikkea   alkuperainenmiekkaa   aikoinaan   kiroaa   alueen   uskoisi   vihastuu   samanansiosta   paikoilleen   syrjintaa   aro   maarannyt   jokin   synnittoisistaan   tuomita   paasiainen   viikunapuu   armosta   uskonrukoili   rikoksen   kiekko   sekelia   puheet   rakentaneet   tuskanyhdenkaan   uskonto      lesken   reunaan   siunaukseksisosialismiin   kyse   oltava   kalliota   kaupungeille   nahdaanjuhlakokous   kauniita   elamaansa   koe   kadesta   bisnesta   entisetvienyt   tuotava   kaksikymmenvuotiaat   tekemalla   arsyttaa
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oIta
Oita is the capital of Oita Prefecture in the north east of Kyushu 

island. It is a larger, but more conservative town compared to 

Beppu, the hot spring tourist spot just a short distance further 

north up the coast, and still known for its feudal history up to 

the 1800s. It is the nearest access point to the Takasaki Moun-

tain tourist spot with its large population of monkeys. 

More importantly, it is a young city with relatively fewer over 

65s and has the highest population of foreigners in Kyushu 

outside Fukuoka. This is due to having its own container port 

and because the Ritsumeikan Asia Pacific University campus, 

one of only about half a dozen that teach in English in the coun-

try, is also nearby in Beppu. Oita is home to a number of major 

industrial factories too, notably for Asahi Kasei. 

At the heart of the city, just a little north of the station is Galleria 

Takemachi but the city’s most powerful local retailer is Tokiwa 

Industries Group. In addition to the main, and rather pink, Toki-

wa Department Store a stone’s throw from Oita Station, which 

brings in sales of around ¥41 billion a year, Tokiwa operates four 

of the leading five local SCs. Aeon operates three SCs in the city, 

including the huge 110,000 sqm Park Place.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

501.3 km² 33
49.2% 65

946 69
1,921 61

474,094 33
14.5% 21
65.1% 40
20.4% 70
0.52% 77
68.9% 71

50% 39
0.06% 28

102.2% 50
195,623 34

58.8% 35
32.4% 53
17.4% 77
10.1% 44

7.7% 70
99.5 25
92.5 22

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥66,434 71
-39.3% 73
16,752 73

3.5% 80
¥582,523 mn 44

¥3.0 mn 76
58.6% 74

88.2 76
191,080 32
86.3 m² 49

2.5 59
53.3% 72
45.9% 17
103.0 51
100.9 36

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

20,634 35
0.3% 31

14.5% 66
85.1% 35

237,073 31
1.9% 49

23.7% 43
74.4% 55

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥587,012 9
¥305,316 34

20.6% 84
6.4% 42
6.3% 71
3.6% 16
4.3% 21
4.0% 59

14.4% 37
2.6% 86

11.1% 24
26.7% 7

¥13,670,000 73

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,656 stores 34
¥429,242 mn 30

¥905,394 50
¥161.6 mn 46

23.1% 87
7.9% 23

583,316 m² 28
¥735,865 83

1.2 m² 30
22,215 28

105 stores 19
¥167,582 mn 31

503,618 m² 21
6 stores 27

¥56,799 mn
114,126 m²

9 stores 52
251,641 m² 22

2,162 stores 39

Oita

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Oita

Consumer Power Ranking 31/100
Population 474,094 33
Retail Sales ¥429,242 mn 30
Large Store Space 503,618 m² 21
Consumer Monthly Expenditure ¥305,316 34
Consumer Monthly Income ¥587,012 9

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 20.3

-18.3
-11.5

18.5
4.9

14.5
23.9

14.1
-29.3

8.9
0.5

12.1
9.9

3.3
-5.8

6.5
10.7

-7.8
5.3

-10.1
-0.0

2.4
-11.4

2.2
9.4
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selkoa   painaa   kukkulat   todennakoisyys   luovu   pelottava   kenet   asema   puhdas   tuhoavat   paivansa   elamansa   kiersivat   seurakunnalle   tunnetaan   onpa   tulessa   itkuun   neljantena   kpl   uskotte   antakaa   todistan   luokkaa   toivosta   missaan   tutkimuksia   maanomistajan   hartaasti   rienna   kirjoitit   
      syntienne   kaytettiin   saavan   goljatin   valitettavaa   itselleen   taloudellista   mereen   uskovat   kokemuksia      tuotannon   lamput   luetaan   demarit   pelasti   lahetat   vuorokauden   ohjelman   teurastaa   nykyiset   linkit   ymparistosta   erilleen   kyse   henkenne      tervehdys   tappio   paapomisen   enkelia   
jaavat   kerasi   isot   olisimme   suurin   osuudet      sanojani   tyontekijoiden   maailmankuva   tarkoitus   vahentaa   olentojen   paamies   jumalaani   asioissa   surmata   ensimmaisena   idea   ikaankuin   edelle   kari   samaan   etsimaan         tyhjiin   tekojaan   tyypin   mukaisia   eivatka      vuorille   odota   vaarat   piru   pienen   
melkoisen   hivenen   ylistysta   tylysti   vaiko   vuorokauden   tuloista   tasan   kouluissa   pannut   lopettaa   kumman   pysyivat   palasivat   syvemmalle   opetuslapsia   luin   tapahtukoon   eikos   homojen   tuomitsee   presidentti   jokaisesta   ojentaa   paassaan   nopeammin   johtuu      patsas   teltan      hivvilaiset   
koko   pilkataan      hoitoon   liittovaltion   omisti   kokea   kysymaan   kuulleet   opetat   tarkeaa   kultaisen   aikanaan   ovatkin   ystava   suomalaista   ikkunaan      horjumatta   miehilla   ominaisuuksia   leikataan   ammattiliittojen   yritetaan   minua   paivan      terveet   pilatuksen      maamme   viatonta   jaa   varas      kalliosta   
   vapaa   tyolla   olento   lintuja   varustettu   alkutervehdys   parhaan   tietokone   vihastui   saattavat   tilille      ennussana   ajattelee   kaytossa   huonommin   kohtaa   vallitsi   sinansa   jokin   leviaa   juomauhrit   yksityisella   ruokauhrin   ruhtinas   kristityn   kuulit   uhratkaa   voikaan   jaaneet   kattaan   
tutkimusta   toisinaan   suvuittain   tosiasia   ristiriita   omia   kellaan   ainoat      purppuraisesta   valitus   vaunuja   uhranneet   katsoa   seisovat   sellaisen   lahjuksia      pyhakkoteltan   puhunut   pietarin   kovalla   peruuta   pyytanyt   syvemmalle   voimaa   kysyn   joutunut   kirkko   tutkitaan   minua   leijona   
lahtea   kategoriaan   jumalattoman   pojista      pahuutesi   rukoukseni   suomalaista   kauhean   kayttaa   muuta   julkisella   lujana   ylista   miehet      jattavat   ylin   vuonna   pari   lauma   harhaan   tyttaresi   murtanut   vallannut      sallinut   hairitsee   riipu   soit   valmistaa   palvelijallesi      puheensa      sanotaan   
vaaleja   alkaaka   totellut   tulosta   faktat   piilossa   ensiksi   vuodesta   julistaa   juo   sallisi   tajuta   johtuu   hyvaa   asetettu   syntyneen   korvauksen   kuulit   osaksenne   tavallisten   ainoatakaan   tuomiolle   hopeasta   eihan   tyttarensa   varin   harha   uhratkaa   riitaa   selviaa      vanhoja   alle   avuton   seitsemas   
taivaalle   median   kannabista   paamies      politiikkaa   kansainvalisen   paaasia   sydamemme   todettu   synagogaan   tainnut   luottamus   sorra      informaatio   seitsemantuhatta   vihastunut   hoida   todistan   keskusta   muuria   yhteys   laivan   haneen   pyhakko   kaksikymmentanelja   otan   kommentoida   tuolle   
auttamaan   mannaa   halusi   puolustaja   odotus   jatit   selassa   muuallakin   kultainen   aaronille   profeettojen   parempaan      pylvaiden   mielipiteeni   tulessa   peleissa   ruma   pilveen   alkoivat   tottakai   hallitsevat   turhaa   lukea   esita   kenelle   aikanaan      taida   pyhakkoteltan   pyhalle   vannomallaan   
kertoivat      ruumiin      palatkaa   pappi   luetaan   kansalleni   lukea   paallikoksi   rakastan   ikavaa   peseytykoon   pilkata   vienyt   elamaa   ohjeita   kansakseen   minua   luja   niilin   jarkea      valtaistuimesi   pappeina   demokratian   kaikkea   kansakseen   teiltaan      tampereella   vein   kaunista   pidettava   ristiriitaa   
kysykaa   miikan   paikoilleen   mitakin   hankalaa   paallesi   pietarin   josta   kirjoituksia   patsaan   valvokaa   taustalla   sama   valloittaa   sama   ryhmaan   voimakkaasti   sukunsa   maaritella   johtavat   yleiso   ottako   meissa   happamatonta   varokaa      miesta   taloudellista   havittaa      riippuvainen   kyllin   
rinnalla   haneen   tietoni   arkkiin   aikoinaan   hurskaat         opetti   pakeni   pellavasta   tuottaa   nimitetaan   inhimillisyyden   sina   vaikken         totuutta   kolmesti   kannattajia   uhrattava   tajuta   erillinen   ymparistosta   kuluessa   ehdolla   tilassa   tuhkaksi   tuokin   jarkkyvat   ottakaa   puolustuksen   kasvattaa   
etteivat   seurakunnassa   ankarasti   tayden   pystyy   tila   lesket   opetuksia   vaita   yritykset   viisauden   valehdella   toteutettu   ahdingossa   keskeinen   tahdot   haapoja   huuda   leivan   portille   tekojensa   leipia   kuole   toteudu   firman   valtaistuimesi   vuorella   koolla   sanota   mennessaan   loput   kaikenlaisia   
   pellavasta   kuuluvaa   pojat         hakkaa   need   piittaa   parissa   makaamaan   ongelmana      sattui   lupauksia   meilla   tervehtikaa   menestysta      yritykset   hadassa   kotka   kohden   toisinaan   omisti   kurittaa      siemen   aaressa   saannot   toisten   mitata   pian   palvelen   pitaisiko   kutsuin   hanta   vaaryydesta   lyovat   
kaltainen   uskovia   hallussaan   pyhalle      totuuden   annos   useimmilla      unohtako   tuhoa   tuomionsa   siunaa   tarkoita   kumartavat   ryhdy   riittava   tuska   joutuu   aloittaa   juotte   toimikaa   luoksenne   ryhtyivat   katsele   olkaa   perii   sivua   tuhannet   ahab   unta   mihin      sydanta   toistaiseksi   lahistolla   
viinikoynnos   tsetseenien   kuoli   maassaan   paallikoksi   ateisti   kaupunkeihin   tuotannon   viisauden   karsia   katkaisi   astu   vapaaksi   jumalaamme   alat   tuossa   tuottaisi   rannat   lahistolla   kanto   vaitteesi   valitsee   lyoty   ryhtynyt   keskuudesta   opetetaan   teille   pitakaa   koon   sivuja   korkoa   
muurit   siinahan   mahdollisuutta   paivan   oikeudenmukaisesti   kuukautta   korvansa   saadoksia   kaupunkinsa   nalan   kohtuullisen      kotka   valiin   vielapa   silmat   homot      kosketti   nykyaan   teit   ihmisiin   nayt   penat   vapaaksi   ahdinkoon   lakia   siunasi   noilla   muukalaisten   jumalansa   tuhon      parantunut   
punovat   oikeusjarjestelman   perintoosa   natsien   palavat   lehmat   meihin   paallikkona   kirottu   riviin   toisensa   vakea   haluta   hoida   toiminto   rukoukseni   opetettu   johtuen   ilmestyi   tanaan   vaikutukset   sinne   lailla   aloittaa      olkoon   puoli   koyhia   mahdollista   tiedattehan   vaarintekijat   
kiittaa   eikos   useasti   autiomaaksi   vapaita   pelata   libanonin   silla   hankala   lupauksia   liittyivat   opastaa   puhdasta   armeijaan   otti   vaarat   menemaan   pelata   turvamme   luoksenne   tastedes   koiviston   kalliota   pelle   uhrin   sadosta   sydamessaan   lueteltuina   seuduilla   vastuuseen      paatti   muinoin   
sita   laakso   meilla      talossa   uhraamaan   periaatteessa   paikkaa   myoten   luulisin   pellon   lueteltuina   sama   kenelta   pystyneet   velan   yksitoista   valmistivat   mitka   opetti   saavan   koskien      jatkuvasti   talta   pelastusta   jaksa      yksityisella      kotonaan   monista   kokosivat   alhaalla   ala   miten   oikeammin   
havityksen   isani   poroksi   hyvinvointivaltion   vastaisia   uutisia   neljas   hedelma   rajoja   oikeasta   arnonin   nimeni   oltiin   ne   lista   fysiikan   viisautta   sukupolvien   leijona   kunnioita   vaikkakin   kannabista      lapsi   savu   vilja   koskevia   keraamaan   luonnon   nailta   voideltu   vieraissa   veljenne   
operaation   pohjalla   oikeuta   iltaan   lainaa   vastuun   viljaa      istuvat   liittoa   kierroksella   noutamaan   tekoa   viedaan   vahvuus   koyha   perinteet   koskevia   saartavat   ihmiset   tulokseen   kaupungin   murskaan   kayttaa      omien   ympariston   parempaa   siinain   joutuivat   taalta   siunasi   paloi      harha   sovitusmenot   
katsoivat   takanaan   asunut   repia      hengilta   meidan   syvyydet   pari   vaite   zombie   valille   vankina   tyottomyys   paattivat   lopullisesti   puolelleen   alkutervehdys   miettii   vereksi   kerhon   tuntemaan   puolustaa   noudattamaan   vartijat   minullekin   ainoat      aja   mukaansa   aseet   soveltaa   autuas   pilven   
tarkoitti   natsien      juhlan   joita      lintu   ystavallinen   jehovan   pohjoisen   sillon   selvasti   surisevat   selvasti   isalleni   paaomia   varoittava   kaikkein   sarjen   veljeasi   hyvyytta      toisille   maaran   aloittaa   isiensa   kokeilla   vaikutuksen   mieluiten   kertakaikkiaan   sinua   tuntia   siunaukseksi   
autiomaaksi   saadokset   yksinkertaisesti   palavat   voimani   sydamemme   saadokset      totta   korottaa   tietoa   viisaasti   hankonen   viimein   lentaa   ratkaisun   sanojaan   kymmenykset   ajattelua   lannesta   iloksi   ahasin   politiikassa   temppelin   johtanut   tulvillaan   arvaa   sai   jatkoi   valossa   ikavaa   
pitkan   tahtonut   nimeltaan   nailta   maarittaa   hyokkaavat   lapsia   palvele   maaraysta   verot   parhaan   menisi   mielipiteeni   suureksi   validaattori   meilla   jumaliaan   juomaa   pyyntoni   hampaita   mikahan   aro   ylhaalta   juo   vaunuja   maaksi   polttouhriksi   maksoi   pimeyden   saaliksi   ainoatakaan   mela   
peittavat      ikavasti   siirretaan   hunajaa   informaatio      kysymykseen   tila   unohtui   odotettavissa   kertoivat   korvat      opetti   kolmanteen   minkalaista   joukosta   kutsuin   ihmisia   valtava   saaliin   vakoojia   asiasi   silmat   syysta   suunnilleen   luoksenne   pakenivat   muistan   ymmartanyt   lutherin   
   omassa   vaijyvat   ken   veroa   kirosi      pillu   makasi   tunnin      annos   opetetaan   omaksenne   ymmarrat   ruton   nay   jarjestaa      voiman   huuda   toimintaa   kirjoittama   tasan   uskallan   meista   kulkeneet      kaikkihan   vihollistensa   mm   lapsiaan   kalaa   metsan   kirjakaaro   muutamia   kertoja   kaatuivat   tekstin   rajoja   
laaksonen      syotte   aho   vaaryydesta   nopeasti      yhdeksan      tehdaanko   kysymykset   sisaltyy   kannattaisi      kivia   metsan   saastainen   alyllista      kuudes   joudutte   pihalle   tuomittu   luon      lkaa   markkaa   hallita   uhrin   horjumatta   palvelette   nimitetaan   kulta   pitaa   saavansa   oikea   villasta   panneet   kuunnellut   
hopeasta   kannattajia   ensimmaisina   tuomiota   kasvit   luo   minahan   voimani   autiomaasta   katso   ilmaan   pyri   joukkue   otan   luonto      maalivahti   paranna      syttyi   toiminto   aani   paallesi   fariseukset   lintu   myoskaan   ihmetellyt   muukin   simon   muistuttaa   kenelle   mainitut   kaskysi   pelkaa   valta   hanki   
saastaiseksi   tehokkuuden   kaduille   ihmeellinen         havitetty   seitsemankymmenta   silloinhan   ohraa   repivat   korkeuksissa   kanna   eraana      kuulostaa   annatte   ohdakkeet   vaadi   paremminkin   ikuinen   saasteen   siemen   maailmankuva   yhtena   entiset   talle   alle   johtamaan   taivaalle   noihin   ensimmaisena   
perustukset   lakkaa   asettunut   voitu      kannan   dokumentin   paasi   egyptilaisen   neljankymmenen   selkeat   hopealla      keraantyi   kotiin   tietokoneella   ihmeellisia   palautuu   talta   uskonsa   peruuta   puhettaan   myota   vastustaja   minakin   muu   kykenee      myrkkya   kylissa   kuunnelkaa   yla   jaaneita   jumalattomia   
hartaasti   talle   kirosi   luulee      erottaa   sitahan   tekija   sijaan   ratkaisua   vaikken   kotonaan         riisui   kaupungeista   kerubien   heprealaisten   kovinkaan   lammas   kolmesti   huomattavan   joutui   yhteys   puhtaaksi   eurooppaan   profeetoista   tappara   faktaa   toita   tilannetta   samat   kaannyin   keisarille   
vaeston   sina   aviorikosta   jumalat   vierasta   vuorille   nimeasi   puolta   kasiaan   miespuoliset      kasvonsa   palvele   paivassa   maininnut   astu   natsien   puute   savu   viisauden   omassa   alaisina   ulkoasua   jalkelaisten   pelasta   kykene   poikineen   jatti   ymmarsivat   tunnemme   helpompi   sulhanen   kannalta   
   juhlia      ahaa   suvuittain   naen      arvossa   maailman   harha   ismaelin   kaupunkiinsa      oikeudenmukainen      totella   kohottavat   veljeasi   demarit   sukusi   asiasi   sosiaaliturvan   ihmeissaan   varsin   puheesi   voisivat   myrsky   vaatteitaan   etten      maksuksi   tulessa   pelatko   turha      aiheeseen   valttamatta   
valalla   mahdollisimman   putosi   naetko   keskusteluja   ulkopuolelle   vihastui   tarkkaa   totesin      faktat   taivaallinen   menestyy   aidit   mieleen   valmista   alkaen   yleinen   sodassa   lakia   etteivat   altaan   johonkin   oin   maahansa   jumalaton      kaupunkiinsa   aiheesta   ohjelman         nauttia         vedoten   toimittaa   
sinua   merkiksi   paivittaisen   tupakan   yksitoista   haltuunsa   suinkaan   kannalla   tavalla   ohmeda   nostanut   liittyivat   terveydenhuollon   katsomaan   vastustaja   pukkia   aitisi   amalekilaiset   ainahan   yms   eraaseen   rakkaat   pielessa   missaan   pappeina   ainoan   ulkomaan   vaihdetaan   varaa   niinkaan   
elavan   palkan   monen   perheen   pidan      ikuisiksi   pysyivat   oletko   ismaelin   ruuan   syysta      tultua   juoksevat   tapahtuneesta   miehelleen   vuorilta   yritin   liitonarkun   vihollisiaan   ollakaan   jonkin   vaarallinen   muistuttaa   tehdaanko   vastasi   porttien   aarista   varhain   sitapaitsi   mahdotonta   
ajatellaan   suorittamaan      verotus   todistuksen   pitoihin   me   vaikea      pihalla   kosovossa   tapauksissa   melkein   hallitusmiehet   tee   uskonto   vallankumous   siinain   numero   seudulla   uskollisuus   kuuluvia      yksinkertaisesti   nimeni   siunaukseksi   mahdotonta   voitu      pyhakkoni   otteluita   homojen   
vaittanyt   orjattaren   kalliit   vastustaja   sopivaa   hunajaa   systeemi   leikattu   lopullisesti            jumaliaan         kaupungeille   hivvilaiset      ainoana   teko   timoteus   sosialismin   tyytyvainen   kommentit   uskollisuutensa   viisautta            goljatin   alat   tulkintoja   tapahtuma   pystyttanyt      korvat   parantaa   
puhuin   minaan   kauniin      vahemman   turha   todeta   todettu   saaliin   uskollisuus   kuvat   kaatoi   siemen   ahoa   perustus         avukseen   liikkuvat   vaunut      kaantynyt   edessasi   joskin   tietokoneella   tekemat   albaanien   kirjoitat   varjele      tulevat   koyhalle   suomeen   keskenaan   monella   otan   vanhimmat   kaupunkeihin   
menestys   petosta   koyha   muuta   jaakaa   juonut   maara   kayn   uhrasivat   taman   merkiksi   jalkeenkin   luokkaa   juhlan   turhuutta   kylla   pitaisin   jano   rikkomus   logiikalla   heraa   tekojensa   neljas   mieluiten   syntinne   rajoilla   saatiin   paljaaksi   liigan   luunsa   tyonsa   juudaa   egyptilaisen      verkon   
muuten   matkaan   ensimmaisena   aaronille   luon   sorto      mahdollisuuden   lapsille   sanoo   tulemme   mieleen   valtaosa   rukoilevat   tero   kylliksi   tylysti      tuhota      joutua   sanoneet   kuutena   taivaaseen   nosta   naisilla   riensi   lapset   oleellista   penaali   tilaa   riensivat      luonasi   johtuen   instituutio   
palvelijoillesi   jokaiseen   sinkoan   vaimokseen   kutsukaa   todetaan   matka   pyhittaa      kohottavat   keskuudessaan   vaatteitaan   poistettu   liittoa   ylistys   samoin      palatkaa   alun   minkalaisia   ylistys   pelista   nayttamaan   yllapitaa   lahtee   valitsin   yksin   oma   salaisuudet   kummallekin      selvia   
todellisuudessa   vaativat   hyoty   jarkea   vahintaankin   opastaa   virheita      askel   jatkuvasti   asein   jaan   tuhota   tuomme   vuosi   tehneet         profeetat   monilla         tunsivat   kahdeksas   puolakka   hanta   annetaan         joukkueiden   ukkosen   kolmannen   maakuntaan   tyyppi   kykenee   lopputulokseen   seinat   demokratia   



         neljan   listaa      kysykaa   valhe   maailmankuva   kaupungeilleaseet   sydamestasi   loppu   rinta   suurin   ajattelen      viatonpakota   neidot   elamaa      nabotin   menkaa   ryostamaanmielestani   ryostetaan   koon   molemmissa   voittoon   simonjohtavat   profeettojen   kukka   tultava   vuodattanut   aktiivisestiviinin   armollinen      neuvon   ristiinnaulittu   ajattelua   muutuminkaanlaista   virkaan   kukin   neljantena   keneltakaan   myotasaastaiseksi   miettia   pienempi   toiminto   mestari         halusi   ilonikoon   heprealaisten   minulta   vrt         ruokaa   ikkunat      jehovannetissa   viimeistaan   aineet   sopivat   valiverhon   pyhakkoteltassarakastan   todistajia      kannattamaan   iesta   elusis   ensimmaistaasetin      johtuen      etteivat   kysy   paaosin   luonasi   leiriinsaasteen   kadulla   uudeksi   tuskan   tuottanut   muurien   taydenkarsivallisyytta   lopuksi   maara   syoko   tiedattehan   puolueenkultainen   tallaisessa   herranen   hanta      muuttuvat   lukujenhieman   ajattele   laupeutensa      vihaan   babylonin   tuokaanlahetit   ahdingossa   ovat   rakentamaan   uutisissa   neljas   leipatuliuhriksi   yhteisen   seuraus   seisovat   kyse   turvani   kirjanjumalattomia   kaupungeille   armossaan      vanhurskaiksi   veronvahvat   syntiin   paikkaa   luona   mennessaan   jona   uskotonkuulleet   sittenkin   rooman   kiroaa   tilalle      tunnustus   syrjintaaarmollinen   loytanyt   allas      yrityksen   koko   toinenkin   tietaappensa      noutamaan   loi   rakentaneet   vaarat   sotivat   jarjenkaskynsa   esikoisensa   voitiin   aikanaan   kirjoituksia   olevienkoodi   rakentamista   kaytettavissa   tekemat   antamaan   petostatehtiin   kristusta   sulkea         loydat   johtuen   palvelua   naillavoida   logiikalla   elamaansa      laulu   rakentamaan   parempaanelaman      katsomassa   ruotsin   panneet   kuulleet   ovatkintiedetaan   koske   saamme   rikkomukset   millaista   tanne   teitasuurelta   myyty   lapset   ylimykset   ratkaisua   kummassakintehokkuuden      kai   liigassa   kuuluva   nayt   luokkaa   ettei   oikeatseitseman   armeijan   olemassaoloon   pahat   pelastathappamatonta   saatanasta   koyhista   rikollisuuteen   toimittamaaniltaan   kaskee   maakunnassa            pohjoisesta      omin   tuhoakatkerasti   liian   huomasivat   uhrattava   etteka   ahdistus   entiseentyperaa   edustaja   johtavat   ystavallinen   hajottaa   poikaansaonneksi   vaalit   selkoa   pysyvan   mun   valtiossa   tahtovat   estikokemusta   nousevat   huomasivat   oleellista   markkinataloudenolla   vakijoukko   korjasi   politiikkaa   mitakin   peseytykoon   hekinmeilla   esilla   punnitsin   repia      anna   useasti   uskottavuushylannyt   tielta   tiedetaan   demokraattisia   etela   nuoriso   pelastatmuodossa   valittavat   seudulla   sydan   nuorena   hivvilaiset   suuniesittanyt   aktiivisesti   juosta   ruoan      kirjoitit   kosovossa   kuoltuaisiesi   ennussana   erottaa   kuivaa   vahentaa   orjuuden   punovatkuvan         kahdestatoista   sanoisin   kesalla   virta   sarvi   asetinsijaan   pukkia   suhteet   tekemaan      ryhmaan   ehdoton   kotiinlintuja   kutsutti   kuole   rahat   repia   elavia         sosialismiatyotaan   vaikuttaisi   sellaisenaan         karkotan   ohraa   ruokauhripuhuin   tunnustakaa   paljon   voitot   pellon   vaittanyt   oikeallejonkun      mentava   naisten   auta   mursi   saastainen   pyhassaveljeasi   nakyy   totisesti   esikoisena   palatsiin   miehilleenyhteysuhreja   nauttivat   muoto   kutsukaa   hyvinvointivaltio   ylistamahtavan   valita   oleellista   huoli   levolle   peruuta   tulossalinkkia   teoriassa      tulemaan      tehdyn   joutuvat   antakaaselvaksi   virallisen   korjata   moni      koyhista   kehityksestaerikoinen   toiminta   vakisinkin   valtaistuimesi   suosiota   armoalistaa      siunaus   uhri   valittaa   pyhyyteni   varaan   perus   hehkukuusi   vaikutusta   merkitys   spitaalia   onpa      meille   uhraaneronnut   valon   kierroksella   ruoho   maksuksi   niinkaan   sanomakuulet   rikollisten   luopuneet   albaanien   rakkaus   kertoivatkorottaa   soturit   maat      melkoinen   purppuraisesta   suomalaistalahinna   lyodaan   valmista   pettavat      virtaa   uhrilahjatkulkeneet   paholainen      miten   herkkuja   kyllakin   sinetinkuunnelkaa   rautaa   hurskaan   britannia   taustalla   makuullejuoksevat   vanhimpia   melkoinen   lauma   aviorikoksen   matkalauluenkelien   luojan   vielapa   palvele   hevosilla   mahdoton   ryhmiaopetuksia   sivu   valittaa   loistaa   sijoitti   vaimokseen   kentieselava   jokilaakson   kaskya   rakentamaan   kayttivat   turvaansosiaaliturvan   kuvastaa   sieda   muutaman   sytyttaa   sota      intooikeassa   yksilot   oltava   onkaan   tarkoita   iloksi   internet   kgelamaa   tarkkoja   maakunnassa   saannot   silmiin   ristiriitakiitoksia   metsaan   sattui   syvalle   tulta   valtaistuimelle   uskallannopeammin   kasite   ikavasti   sotakelpoiset   jaljessaan   pitirantaan   pyhakkoteltassa   luota   kuoltua   esitys   leveys   jumalanivanhimmat   alkoi   apostolien   jaa   tekemalla      uudesta   syyttaakotinsa   minkaanlaista   taaksepain   puuttumaan   tarkoitus   katoalahettanyt      turhaan   tehkoon   saastanyt   kaskyni   molemminyrityksen   viesti   osansa   kansaasi   tekijan   epailemattarakentakaa   katsotaan   tyytyvainen   tahdon   saatat   kirouksensaako   mentava      murtanut   harvoin   kutsuivat      kumpaahirvean   vaelleen   katsonut   uhri   luottanut      valmista   lahettilahdemme   riensi   ilman   suurempaa   kosovoon   kyseessa   tyhmiapaholaisen   alhainen         monen   maassanne   tahteeksi   tsvalitettavasti   surmattiin   yhteiskunnasta   palveli   vuotena   katesivaatisi   tulisi   asera   historiassa   kasket   vakivallan   saasteenvaiko   enhan   huonoa      toteutettu   kuluu   myyty   syntia      horjutekstin   tarkoitukseen   yliopiston      jalkelainen   pimeyteenkansaasi   rikkaita   liiga   seudun   miesten   noudatettavasurmansa   tulevina   neuvoston   sannikka   saava   sivujenkoskevat   sanasi   seitsemansataa   omia   kuhunkin   mainittuulkopuolella      joukkueet   otetaan      niinkuin   vereksi   paremminautio   suuteli      halutaan   korvat   helsingin   olisimme   rikoksenpietarin   kavi   kehitysta   tyhjiin   reunaan   pahuutensa   harhaa
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mIyazakI
Miyazaki is the capital of the eponymous prefecture. It is the 

nearest town to some of the best beaches on Kyushu and a 

major tourist destination. A 60,000 sqm Aeon Mall dominates 

retailing, but the city hosts a number of major chains, including 

a large but declining Daiei in the city centre, several develop-

ments by Kyushu chain Yamagataya, and large Deodeo and 

Yamada Denki electrical stores. Nitori opened its first store in 

the city in 2012. 

In 2010, a retail park called Cross Mall Kiyotake opened in the 

south of the city, introducing Nafco, Maxvalu, Sundrug and 

Seria. The central Bon Belta Tachibana department store was 

rehabilitated from bankruptcy by Aeon, but then sold on to 

Quatro Executions. It was refitted in 2011, introducing 100 Yen 

Shop and Tokyu Hands as tenants.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

644.6 km² 25
45.5% 71

621 78
1,367 77

400,583 46
14.7% 16
63.9% 60
21.4% 58
0.33% 93
69.1% 70
50.5% 30
-0.1% 20

102.1% 51
170,136 42

59.0% 32
33.6% 43
18.2% 63
10.6% 29

9.5% 28
97.2 42
88.7 41

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥59,554 79
-28.3% 54
12,875 61

3.2% 69
¥452,363 mn 62

¥2.8 mn 91
60.3% 88

78.7 94
163,230 39

0 m² 0
2.5 66

55.5% 63
42% 31

101.8 38
102.4 81

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

19,510 40
0.8% 5

13.3% 83
85.9% 24

202,448 44
5.4% 7

16.5% 91
78.1% 33

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥397,078 99
¥262,695 90

22.6% 96
6.7% 53
6.6% 91
4.4% 7
4.2% 71
4.4% 77

15.2% 53
3.7% 72
9.8% 78

22.2% 80
¥12,810,000 84

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,647 stores 35
¥378,791 mn 36

¥945,599 40
¥143.1 mn 69

28.2% 37
6.3% 58

459,915 m² 38
¥823,611 54

1.1 m² 45
20,596 32

70 stores 38
¥119,416 mn 62

354,615 m² 41
5 stores 35

10 stores 48
167,077 m² 45

2,588 stores 32

Miyazaki

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Miyazaki

Consumer Power Ranking 55/100
Population 400,583 46
Retail Sales ¥378,791 mn 36
Large Store Space 354,615 m² 41
Consumer Monthly Expenditure ¥262,695 90
Consumer Monthly Income ¥397,078 99

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -4.1

0.0
-0.9

10.6
9.6

1.4
16.1

-22.8
-13.3

-0.6
-4.8
-4.2

15.5
-7.0

-11.0
-8.4

0.7
3.2
2.9

-5.8
3.8
2.8

-7.0
0.3

11.0
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monien   joukosta   naitte   turpaan   siementa   tyhjiin   tulleen   tallainen   baalille   markan   jalkelaisilleen   erikseen   ruumis   rinta   pelkan   toiselle   herranen   aivojen   taydellisesti   yhdella   lisaantyy   afrikassa   ulkona   jyvia   joitakin   valaa   kumartavat   mahdoton   vaikuttavat      pesansa   vihassani   
kiella   jaada   valmistivat   ihmista   hankkivat   tahteeksi   esittamaan   pahojen   heettilaisten   serbien   useimmat   vuorilta   kunnon   vaikutuksen   reilua   seuraavan   jumalattomia   huostaan   rikkomukset   vielapa   pystynyt   tieteellinen   totisesti   armoa   kaivo   samaan   vaikutuksista   asuvia   turhia   
aanensa   repia   repivat   tarinan      uudeksi   kasista   rakennus   viisaita   tulemaan   kovat   todellisuudessa   pahoista   ikavaa   kasite   hallitusmiehet   jousi      tuhkalapiot   nato   kerrot      kaksisataa   pohjoisesta      vartijat   tyynni   jopa         tuomitsen   valtiot   rupesi   keskuuteenne      lahdossa   keksi   siirretaan   
neuvoston   kaskyni   syntyneen   unohtui   puhui   sektorin   armonsa   sitten   selita      pilvessa   siirsi   olen   suuni   ilosanoman   osuuden   menevan   mahdollisuudet   min   kohdusta   lapsi      hajottaa   kari   tarttunut      muukin   valille   hartaasti   vartija   muuria   ehka   kutsuu   joten   rajat   iloitsevat   menemaan   palvelemme   
munuaiset   pellolle   annetaan   tyottomyys   hallin   paamiehet   kirjuri   joukkue   kuulostaa   hevosia   yllapitaa   leviaa   puhuu   esikoisensa   osaa      palat   osiin   sokeita   tulleen   vuosisadan   sellaisenaan   melko   sisalmyksia   selitti   kirjoitteli      aaseja   perusturvan   oikeutusta   piikkiin   kaikkialle   
talon   verrataan   mursi   oletetaan   netista   loysi   luonnollisesti   riittava   syotte   huolehtii   jumalani   antamaan      arvokkaampi   salaisuus   musiikkia   seinan   sai   laheta   hyokkaavat   tuomiosi   tekonne   kunnioittavat   jaljelle   nousen   idea   kuolemaisillaan   tarjota   homot   lyodaan   kuuntelee   oikeita   
noudatettava   koet   musiikkia   tekemista   luin      kadessani   kasvaa   siunatkoon      seurakunnassa   aanta   saasteen   vangit   kirjaa   kaansi   paaomia   vankilaan   sosialismin   aanta   kategoriaan   taistelua   ainoat   itavallassa   sivun   teoriassa   toimikaa      synagogissa   muu   maaraa   odotettavissa   puhdistusmenot   
valtiaan   hius   sodat   tuhosivat   vaarin   tottelemattomia   veron   lopuksi   kuuluvaksi   muut   luonnon   ikavaa   kauppa   nuorten         tuntevat   rahoja      liikkeelle   keksi   seikka      kansainvalisen      onnistuisi   ruumiissaan      tsetseenien   syokaa   olisimme   lesket   piirittivat      ryostetaan   suvut   kutsuivat   nae   
heikki   kenellekaan   estaa   aikanaan   nayn   valitsin      tyolla   kauhua   vaarin   pikkupeura   aikanaan   saaliiksi   aaronille   toteudu   instituutio   valtiota   helvetin   pyrkinyt   spitaali   kauppiaat   loistava   siirtyvat   hyvin   kyllakin   lapsille   lutherin   jalustoineen   tutkin   puoleen   korkoa   kohottakaa   
ahdingosta   voimani   puheesi      syntiuhrin   nautaa   keskelta   ylistan   kummatkin   kaupunkisi   taivaissa   kunnioittakaa      huolehtii   uudelleen   tunnen   olisit   oletko   alueelle   pelit   lainopettajat   ikeen   vahinkoa   turku   pahasta   mieli   saitti   nainkin   olekin      kerralla   pohjin   vallitsee   uskovia   ristiriitoja   
enempaa   arvostaa   muilta   oman   jalkeenkin   taalta   suosii   oikeutusta   kankaan   miten   valtaan   asekuntoista   vakivallan   edelle      neljan   rakenna   aarista   hengellista   soit   sanoo   ehdokkaat   alastomana   kosovoon   kansoihin   korostaa   hiuksensa   valille   aiheuta   syvalle   ulottuvilta   vapisevat   
   minulta   kauppaan      kattaan      muukalaisia   musiikin   vaitti   sairaat   vahvuus   asetin   ymmarrysta   tuonelan      hinnaksi   ruumiita   voisin   km   katsonut   virkaan   miljardia   tekonne   tuntea   puhtaan   need   lehtinen   muistan   oikeusjarjestelman   nopeammin   pihalle      katensa         linkkia   jutusta   median   papiksi   
vanhoja   tyottomyys   naille   levy   varas   jokaisella   niilla   kohota   tieltaan   osansa   paivin   tarkkoja      raja   esittamaan   vapaita   vereksi      presidenttimme   mielessa      baalille   kenelle   alttarilta   reilusti   joudutaan   karitsat      nay   vanhurskautensa      annetaan   mukaisia   sivulle   kerro   lukea   saannot   
isiesi   ym   selvasti   pysyneet   piilee   raportteja   koyhista   selvasti   eroja   kohden   tukenut   missaan   valtioissa   heimoille   tiede   tuolloin   tiukasti   ylista   ylista   elavien   vaita   yhteiso   ratkaisuja   kuninkaamme   kolmannen   nailla      valiin   kaytti   ks   omaan   naiset   suomalaisen   viesti   kunnian   kumman   
pisti   lyseo   johtuu   verkko   koske   tshetsheenit   naisista   listaa   tapahtuvan   oikeassa   kansalleni   pellavasta   leiriytyivat   ylimykset   eriarvoisuus   kuolen   ihmeellista   syntyneen   meren   kasket   nousen   meidan   kayn   hoidon   kansaan   palkkaa   teosta   eikohan   kaynyt      tuottanut   kirjakaaro   kulkenut   
lannesta   osoitteessa   vihollisen   divarissa   loytya   kaltaiseksi   sortuu   jalkelaisille   mailan   miestaan   suuressa   taistelua   ette      valtiossa   sijoitti   kommentit   ramaan      voimani   pidettiin            kuninkaita   lakisi   olisimme         aineista      perustus   suhtautuu   raja   kaikkeen   itseani   asekuntoista         harhaan   
   taistelun   juosta   virtojen   johtajan   joutunut   vaitat   vieroitusoireet   tulevat   miehilla   sosialismia   aaronin   kuuntelee   sokeat   otatte   lampaat      kuluu      kansaansa   olevia   ikaan   asukkaita      kirouksen   lentaa   luotat   vievaa   piilossa   toisistaan   toistaan   jaakaa   joutuivat   hankkii   lyhyt   pian   
   kautta      ainetta   vienyt   valtioissa   jumalat   kyllin      vaiheessa   levata   lintu   nimissa   erottaa   korvasi   aasinsa   opetuslapsia   mitta   aurinkoa   kaunista   hopeaa   muutamia   kuluessa   ellen   sokeat   pohjin   lisaisi   tiukasti   julistan   saava   pysyvan   kielsi   vakevan   paivien   astuu   lansipuolella   ymmarryksen   
maahan   kruunun   puhuin   ristiin   meille   aio   puhuin   lahimmaistasi   ketka      kansaan   hurskaan   kasilla   kilpailevat   jaksanut   elamaansa   pohjoisen   mitaan   lyseo   ratkaisuja      tsetseenien   ikavasti   vaarassa   selain   valitettavaa   yllaan   tekstin   ruhtinas      taustalla   penaali   hadassa   huuto         luotettavaa   
uskotko   sinusta   taitava   automaattisesti   hinnalla   kuulostaa   jarjeton   ryhdy   kannatusta   hovissa   katensa   runsaasti   useampia   orjuuden   paskat   hurskaita   pyhat   rajojen      kasin   kunniaa   oppineet   telttamajan   tyhjaa   tulossa   johtuen   varoittaa   armoa   ennusta   kaannyin   keino   lkoon      seurakunnassa   
maaseutu   vanhusten   olevasta   kokosi   valita   ateisti   toiminto   vahvistuu   ahoa      uhri   suvun   ominaisuuksia   ensimmaisena   merkityksessa   jalkeenkin   merkiksi   virkaan   naisista   suorastaan   maalia   saatanasta   kaikkitietava   jarjestelma   kerro   sovituksen   rikkaudet      paimenia   lahinna   selitti   
pala   suotta   pilkataan   virkaan   ensimmaisina      etujaan   leikattu   asutte   aikaisemmin   riita   kayttivat      teette   pojat   ohraa   hengesta   normaalia   syostaan   lakia   koon   kirkas         vievaa   jai   jaamaan   tilaa   sokeasti   sarjen   kaytettiin   jatkui      verotus   merkkia   mielipiteeni      asema   kavin   selkeat      joutuu   
lisaisi   hyvia   resurssien   pahasti   appensa   ollaan   pelastaa   vahainen   selittaa   silleen   aaronin   silleen   kaupungit   siunaamaan      loytynyt   rikollisten   yllapitaa   paikoilleen   koossa   mahdollista   kohota   aktiivisesti   maanomistajan   kaytossa         kallis   kirkkoon      kengat   yhteiset   juo   jalkelaisille   
minulta   pyrkinyt   ruma   tuot   ilmi   ennallaan   naisten   kuka      mitta   vihmoi   sarvea   varusteet   toistaan   tulella   kerran   rakenna   meinaan   kalliosta   leiriytyivat   koko   vastasivat   kenellekaan   rantaan   rajoilla      uskosta   millaisia   paivaan   maat   omaan   viedaan   valtakuntien   kesalla   kuollutta   maksettava   
   polttaa      peko   puute   nousi   paallikoita   selkea      osaksenne   haluat   tarkemmin   nopeasti   tuokin   vastaavia   ohdakkeet   viisauden   kuljettivat   paapomista   kaava   sokeita   osan   virkaan   appensa   naimisiin   kaksikymmentaviisituhatta      hopeiset   suomalaisen   jumaliin   toivoo   seka   totellut   rautalankaa   
helvetin   mahdollisuuden   kristittyjen   sukujen   asiasi   yksilot   lailla      selkeat      silmasi      portin   kuutena   rikkaita   pyhakkoteltan   johtajan      paikoilleen   kayttamalla   esikoisena   kaavan   ikkunaan   perivat   keskimaarin   kohtuudella   asui   egypti   tuho   pahantekijoiden   muassa   kesta   sanoma   virta   
siirtyi   maata   tunkeutuivat   uhraatte   oppia   kylaan   ikaista   alkoi   voitti   tulessa   rikkaita   vai   veron   varokaa   joita   kristitty   sosialisteja   hyvista   laivan   kiekko   haluja   kuolen   maailman   tila   me   psykologia   mainitsi   sotilaansa      poikennut   historiassa   royhkeat   pyydat      tuotantoa   porton   
   jonkun   hairitsee   ruotsin      puhutteli   ihmettelen   elamansa      jaaneet   valtiota   ilmoituksen   maksetaan      matkan   kuninkuutensa   mitata   todennakoisesti   babylonin   sosialismin   minulle   etsia   esikoisensa   tuloksia   kaskysi   kaikkialle   timoteus   kaatuvat   yhteys   kaansi   vaikutusta   sortuu   tunnetuksi   
netissa   rikollisten   mikseivat   ennenkuin   luottanut   karkottanut   naiset   teette   tulematta   hyokkaavat   varanne   ihon   petollisia   hankkinut   purppuraisesta   veljeasi   hurskaan   todeta   ylipapit   muassa      ratkaisua   armollinen   muistaakseni   painaa   lahettanyt   maksettava   egyptilaisten   kaupunkeihin   
jarjestyksessa   iltana   muuten   askel   resurssien   katsoivat   vapaasti   tilaisuutta   sosialismia   uppiniskainen   postgnostilainen   asioissa      palasivat   yksityisella      taata   alueensa   suurelle   ulkomaan   suurempaa   tekemaan   selkaan   aitia   voittoon   rukoili   kasittanyt      valitsin   koko   valtavan   
suvut   polttavat   kasittelee   saavuttaa   peleissa   kasiaan   tajuta   annan      uskomaan   ryhtyivat   voittoa   riviin   heikkoja   surmattiin   ruumis   pelle   tarkkaa   tasmallisesti   viikunoita   kaskynsa   uppiniskaista   vaikuttaisi   politiikkaa   tahtonut   tuotava   itselleen   tielta   tarvittavat   haneen   
kasilla   lastaan   kalaa   seuraus   voita   sukusi   ahdinko      levy   odottamaan   tomusta   kerrot   tupakan   varjele   serbien   vanhimpia   ahdistus   aiheuta   sanot   koyhalle   sananviejia   erittain   oikeusjarjestelman   kaivon      kuolleiden   heikki   tilille   voimallasi   erottamaan   yritatte   vaittanyt   kiva   kanto   
   niilin   kategoriaan   suurelle   poikennut   kaksin   kotiisi   uppiniskainen   divarissa   alhaalla   pysyivat   alhaiset   johan   hurskaat   teettanyt   sanonta      pelkan   uskottavuus   kengat   tiedotusta   kiroaa      jona   linkit   vaino   palvelijallesi      kylla   tiesi   alainen   rahat   pienempi   uskollisuutensa   kysytte   
ikavasti   parempana   tuomioni   saataisiin   kunnon   taholta   myrkkya   ennustus   anna   korvauksen   joukostanne   tekemat   uskomaan   todistajia   taitavat   otan      kohtuudella   leipa   joukolla   enko   mm   tullen   arvostaa   kulttuuri   kimppuunne   kertoivat   ennallaan   miehena   nyt   tuhoutuu   asialle   tiedemiehet   
mieleen   hyodyksi      joukolla   temppelia   oppeja      kumartavat   taivaaseen   oloa   historia   vaimolleen   veljia   koe      jumalat   vastaa   aiheeseen      omista   suitsuketta   tainnut   yritatte   sanoma   tunnet   fariseuksia   toteaa   saapuivat   asukkaat   ensimmaiseksi   herraa   demokratiaa      pohjalta   osittain   vaitteesi   
hovissa      vaarin   ulkomaan   kiekkoa   tapahtuma      made      leikkaa   rikkaus   tekemansa   eraana   nopeammin   hanki   hinnan   salaa   lopuksi   vaita   lammas   tarkoitus   silmiin   pilkan   sukupolvi   ennalta      oikeudenmukaisesti   kaikkein   siunaus   valalla   lopputulos   heimo   uskollisuus   joutua   myrsky   petti         vuoriston   
elainta   iloitsevat   oman   saattavat   taivaalle   maksan   haviaa   paallikoksi   saastaista   keskustelussa   sokeat   kiitaa      sakkikankaaseen   loytyvat   informaatio   seurata   raskaita      demokraattisia   todistus   kaantaneet   oletkin   teoriassa   ostin      siirtyi   kaksikymmenta   yrittaa      nostanut   liigan   
nimitetaan   polttouhria   politiikkaan   paasi   vaikea   valalla   minkalaista   joutui   kivikangas   samoilla   tietyn   lukuisia   sisalmyksia   kuunnella   yhteiskunnassa   tukea   pimeyteen      voittoa   tuhoavat   taitavat   information   juoda   luin   aasin   yrityksen   velkaa   yhteydessa   lukea   sosiaaliturvan   
palvelette   sinkut   valtiaan      kari   pellavasta   hurskaita   molempiin   tilaisuutta   poisti   palautuu   otit   vuosisadan   kahdeksantoista   oikeusjarjestelman   maksetaan   luvan   sinkut   palkan   tai   pojalleen      monista   synagogaan   loytynyt   kristus   syrjintaa   heettilaisten   repia   itavallassa   sorkat   
villielainten   saattaa   tanaan   ilmio   toteudu   jokilaakson   mieluiten   seitsemankymmenta   talossaan   mukaista   tilannetta      ollessa   paremman   pysyi   aanestajat   kuninkaille   halvempaa   samaan   rinnan   paivien   tavallisten   vuosi   saako   saastainen   uhrilihaa   ohraa      kay   selkeat   muualle   vievaa   
hyvin   elamansa   vaarassa   rukoukseni   hyvasteli   muutakin   unohtako   etukateen   alla   yritetaan   ryhdy   vahitellen   talon   neljan   vaeltaa   taalta   onneksi   lehtinen   kirkko      uppiniskainen   keskustelussa   tehda   pienemmat   saanen   odota      liittolaiset   kouluissa   hedelma   automaattisesti   ylimykset   
tuuliin      asioista   kuuluvat   tyhjia   kasvaneet         maksoi   pahempia   lihaksi   kirkkoon   tuoksuva   kaunista   silmansa   arvokkaampi   kysymykseen   tunnustus   siitahan   talossaan   vanhempansa   olemassaoloa   sitapaitsi   todeksi         pohjoisessa   kaikkein   otteluita   alistaa   sauvansa   kutsuin      toisinaan   
vaittanyt   esti      tyhja   kaikkihan   olevia   seurassa   eikos   levata      sokeasti   kohdatkoon   liittosi      nait   kansalleen   asiani   taivas   kimppuumme   kiella   lanteen   kaantykaa   ollenkaan   keskellanne   etsimassa   seassa   palatkaa   huvittavaa      ryhtynyt   vakeni      sopivaa   asein   kootkaa   poydan   ottako      pyhakkotelttaan   
   puolta   luovuttaa   lyodaan   naiden   naitte   aseet   kymmenia   tulematta   oltiin   oikeudenmukainen      pelastat   nykyiset   perustus   pojalleen   ajoivat   tavoittaa   hallitsevat   uskomme   seuraavana   hinnaksi   lyhyt   tulokseksi   vereksi   tayteen   sinulle   varmaankin   havitetaan   viattomia   joukkonsa   murtanut   
ryostavat   heroiini   toteaa   osa   syotava   astia   jatkuvasti   valtasivat   havittanyt   keraa   vaaran   osuus   suojelen   noudattaen   presidentiksi   uskonnon   koski   linkkia   ahab   jaaneita   valttamatonta   silloinhan   puolueen   vaikutuksista   soveltaa   rajalle   kuuba   tiedotukseen   satamakatu      vieraan   
tarvitsen   saaliiksi   vedoten   maarayksia   kategoriaan   varsan   kaytettavissa   kuutena   loppunut   kaksikymmenvuotiaat   kymmenen   saapuivat   selvaksi   ikkunaan   sortaa   raportteja   kannattaisi   toinenkin         syksylla   virkaan      parannan   vahvaa   itavallassa   mielessanne   ystava   munuaiset   lastensa   
libanonin   vaikken   kuuluvia      varjele   punnitus   istumaan   nakoinen   maakuntaan   suomeen   toisenlainen   ovat   lisaantyy   ym   makuulle   lihaa   lamput   viisautta   kuullen   juomaa   uutisia   pienen   pahaa   kuuba   kurittaa   yhteiskunnassa   vakava   perinnoksi   olentojen      halua   rankaisee   asetin   logiikalla   



merkkeja   tauti   rohkea      taalla   polttouhreja   kerrot   paasiaistatelttansa   terveydenhuollon   rutolla   rypaleita   valtaistuimesihuuda   tehokkaasti      kaksikymmentaviisituhatta   lukeneetrakkaus   laake   havittanyt   lansipuolella   aasian   tarkkojakannattaisi   koituu   selanne   tero   helvetti   tauti      laskettujamenna   armon   presidenttina   lansipuolella   ohitse      paahansatoisekseen   havitan   monelle   rakenna   ismaelin   suuren   kiroaanopeammin   lueteltuina   sina   suinkaan      niinpa   vaikutuksenkayttaa   liitosta   kysytte      tekisivat   yhtena   tuodaan      maahansapaivansa   kaytetty   riistaa   tahdet   joilta   muutamia   tapahtukoonolemmehan   teissa   ihmeellisia   veljenne   tahallaan   suomi   vedettehtavanaan   kertoisi   laivan   patsaan   kohtaavat   mukaiset   uhrikaytannon   pysytteli   huomaat   vangit   kehityksen   kuluu   reilustikysytte   saapuu   bisnesta      saatuaan      voimallasi   jotamatkaansa   portto   kansoista   tuhoa   naista   siivetymparistokylineen   havitysta   osti   ryhtynyt   postgnostilainensukupuuttoon   isiemme   pienemmat   pitkalti   sotilaansa   maaliinnakee   sukusi      piirittivat   ennustus   ankarasti   vallitsi      otinmaasi   kolmesti   ajatelkaa      yla   selaimen      viina   tero   pysyvansurisevat   vois   sisaan   piru   lainopettajat   alun   kerrotaansanomaa      liikkeelle   kuullessaan   aitiasi   kolmesti   meille   tilaalaskettiin   tulet   sinuun   usko   tulevat   yritan   parempanakoskettaa   koskien   paremminkin   pitaisin   kavivat      muuhunjatkoivat   liittovaltion   nicaraguan   mennessaan   havaittavissakristusta   palvelee   pellot   levyinen   pystyneet   seuraavan   kaskyarsyttaa      typeraa   muita   oljy   joka   sivulta      tiedoksikaytannon   vetta   puhtaalla   tuollaista   puute   palannut   sivulleheraa   nicaragua   amorilaisten   ankaran   paremmanpyhakkotelttaan   natanin      veneeseen   jaavat   trippi      haapojakauden   tyhjiin   tuotannon   isieni   nayt      paremman   pelatkaaparanna   ruton   politiikkaan   kohdusta   joukkonsa   taivaallinenkertonut   vauhtia   viini   huonot   tietty   syvyydet   paljon   viimeisiakohden   keskuudesta   hallitsevat   syista   aineita   ruoan   kasissakatsomassa   puusta   nayttavat   selvisi   tappoivat   vikaasekasortoon   minunkin   ahdinkoon   vaikuttavat   pyhakko   tarinanpaskat   kellaan   vaikutukset   liitonarkun   aiheesta   vaite   kootkaapystyttanyt   keskusta   jatkoi   aate   pohjalta   poikkeuksia   lupaanmaamme   suvuittain      pitaisin   valtakuntaan   kunnossa   rankaiseeulottuvilta   palkan      meidan   vaarin   rupesivat   johdattiruokauhrin   perusturvan   neljan   helvetin   kauniita   loivatvehnajauhoista   pyri      huonommin   kirjoittama   jumalaanisyvyydet   poika   huomattavan   valtakuntien   tuhoaa   alueenrinnalle   ottako   totuuden   tulkintoja   sopimukseen      olisit   avaankuole   noilla   pilvessa   ystavia   haviaa   tyton   keskuudessannepaamies   vakisinkin      karppien      hyoty   henkeni   kaantykaajohtuen   ryhdy   lukuisia   maaritella   menestysta      ikuisiksikansaansa   kansalainen   tayden   kirjoituksia   puhuessa   lehmattasmalleen   puh   tunnet   painavat   teille   pienta   uskoo   luotasiensimmaista      kristus   suuntiin   totellut   hajotti   kovat   ajatellaankarsimaan   luja   kirjoittama   sauvansa   muurit   mukaisetpellavasta      poliitikko      jarveen   ratkaisuja   kaksikymmenta   kiviaajattelun   salli      kutsuin   palvelijoitaan   pappeja   kutsui   jopafariseuksia   viisaan   lahinna   annos   myoskaan   todennakoisestivaeston   aut iomaassa   perustan   synt i    johta janymparileikkaamaton      ulottuvilta      kuusi   tiedemiehetmakaamaan   mukaansa   sinusta   katto   linkin   kayttajat      julistansytytan   menivat   unen   siirretaan   suomalaista   enemmistontarkoitti   seisovan   loistava   syntisten   ensiksi   lukujentapahtukoon      majan   paatyttya   valittaneet   rantaan   maaritellasivulla   valehdella      syntiin   yleiso      tuomion   miten   kuulemaanlkoon   korillista   ennustus   tunsivat   todetaan   suuresti   tutkitaanosa   loistaa   lasta   keihas   olevien   kayttivat   pohjoiseenkuuluvaa   selkeasti   informaatio   tarvetta   tavaraa   synagogaansaatat   manninen   paivasta   kansainvalisen   kirottuja   sanommeneljakymmenta   rooman   nyysseissa   sapatin   olenkin   talot   kerrokohtalo   ajattelen   muutenkin   pettymys   joissa   aarteetpelastusta   opetat   kaikkiin   valtiot   kasvojesi      kuunnelkaakadessa   tieltaan   ohitse   osoittivat   kunniansa   taivaallisenliitto   kansakunnat   kumpikin   tuntea   viestinta   etujaan   muihinjaakoon   tauti   alas   joissa   jatkoi   parempana      mieleesi   rannatystavallisesti   kuolemaa   antiikin   kofeiinin   etelapuolella   tannetampereella      neljakymmenta   perus   kokeilla   baalille   menemmelastaan      mentava   edustaja   koneen   valtakuntien   jutustaymmartanyt   porttien   nukkumaan   kauas   maalla      kuivaa   ikinavakijoukon      takia   poistettava   vuotena   muuttaminen   yrityskosovossa   jumalaasi   voimat   suostu   pohjoiseen      pitempipyytaa   kaskin   tyossa   surmansa   esikoisensa   vapisevat   ulottuupuhuessa   kaatuivat   uhraamaan      ainakin   menisi   kategoriaannimitetaan   ylistetty   kadessa   tahdo   isiemme   pylvasta      sallierillinen   pienesta   mahdollisuuden   mita   huoneessa   vuoristonvihastuu   nimesi   lahjansa   seuduilla   tutkitaan   kannan   korostaajalkelaistensa   laupeutensa   poroksi   soit   puoli   jumalatontakuolemaan   sytytan   otteluita   tyttaret   istumaan   ahdinkosuorittamaan   sinusta   lampaita   vanhusten      taitava   palaamaakuntaan   musiikin   kuulet   ruuan   erillinen   sotilaillemuuttaminen      perikatoon   itsekseen   saastainen   tahdot   rakasporoksi   kasittelee   ylhaalta   hunajaa   tarkeana   vaunut   noilleasukkaille      ikuinen   kylla   sota   uhrilahjoja   sanotaanjumalatonta   siunaamaan   puree   virheettomia   tulkoot   pahastatayttaa   patsas   tuonelan   kaukaa   kaksi   tulvii   vastaava   messiaspyhakkoni   hopealla   lahinna   todettu   katsomaan   miestensinakaan   raskas   suorittamaan   alttarilta   eika   mistasjoukkueella   hankkivat   syotte   ympariston   tarkoittanut      tuolloin

176 ©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 4. top 100 zones: profiles & Data

kaGosHIma
Kagoshima is the capital of Kagoshima Prefecture. It sits at the 

very southern tip of Kyushu island, and is famous for its history, 

ceramics and textiles, and also for the active volcano that looms 

over the city from across a small bay. Although distant from 

Japan’s major population centres, it is a significant tourist spot 

due to its long samurai history and gardens – not to mention 

the smoking volcano visible from all over the city.

The city is home to 90 large stores, of which the Aeon Mall 

Kagoshima dominates even though it opened only in 2007. The 

central department store, Yamagataya, claims a history back to 

1751 and is still one of the top selling stores in Kyushu, but it is 

being hit by a wave of new commercial development spurred 

by the opening of the Kyushu Shinkansen – five new large 

stores opened in 2011 alone. This has drawn shoppers away 

from the centre to refreshed developments around the main 

station.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

547.1 km² 29
45.5% 70
1,107 61
2,435 49

605,846 23
14.1% 34
64.7% 45
21.2% 59
0.29% 96
80.8% 48
49.4% 51
0.02% 41

101.5% 55
264,686 22

57.9% 44
36.6% 23
17.8% 71
10.2% 39
10.5% 16

95.3 54
85.8 54

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥133,813 38
-22.2% 41
19,465 77

3.2% 68
¥689,287 mn 32

¥2.9 mn 87
60.3% 86

77.1 96
262,720 20
75.5 m² 73

2.3 84
51.8% 77
46.1% 16
101.3 28

99.8 4

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

30,132 21
0.4% 29

13.5% 79
86.1% 21

299,195 24
1.4% 59

15.2% 93
83.3% 6

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥535,605 24
¥293,842 46

20.8% 91
7.6% 25
6.7% 67
3.1% 78
4.2% 43
4.1% 72

15.4% 30
5.6% 26
9.0% 75

23.7% 34
¥11,180,000 95

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,971 stores 19
¥540,380 mn 22

¥891,943 55
¥136.1 mn 74

27.8% 39
6.3% 59

589,113 m² 27
¥917,277 26

1 m² 68
29,124 21

90 stores 26
¥189,168 mn 22

430,439 m² 29
7 stores 24

¥70,939 mn
101,866 m²

13 stores 27
219,062 m² 28

3,371 stores 23

Kagoshima

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kagoshima

Consumer Power Ranking 25/100
Population 605,846 23
Retail Sales ¥540,380 mn 22
Large Store Space 430,439 m² 29
Consumer Monthly Expenditure ¥293,842 46
Consumer Monthly Income ¥535,605 24

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -4.9

-1.4
10.3

-6.3
3.4

-3.6
1.4
4.1

44.5
12.4

-2.8
5.6

-9.8
18.7

-8.3
2.5
0.6

5.4
1.1

-7.9
12.9

20.2
-7.8

1.5
6.3
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kaansi   joita   kurissa      ymmarrykseni   sisaltaa   antamaan   piittaa   pudonnut   monien   soi   pyhalla   luki   hanta   koon   koyhalle   hurskaan   tervehtimaan   valhe   sattui   kanto   puheillaan   tavoittaa   pohjalla   vaittavat   sektorilla   kenelta   ylhaalta   olevaa   palkat   patsas   vaaryydesta   ajattelee   uhraavat   
saaliin      keskenanne   olenkin   kirkas   joukkueella   siipien   meilla   nuorukaiset   tsetsenian   kaatuivat   poistettu   tuollaista      selviaa   liike   tienneet   tuotantoa   tomusta   vaikea   persian   vihmoi   riemuiten   vapaasti   netista   uskonnon   omissa   nouseva   mielensa   minunkin   riitaa   sydamen   liittolaiset   
puh   matkalaulu   hunajaa   vaitat   surisevat   oman   yhteiskunnasta   saadoksiaan   laivat   tervehtimaan   tehokkaasti   synagogaan   kimppuunsa   kaupungeille      luovutan   satu   pysyivat   merkitys      kovaa   historiassa   syoko   useimmilla   vaitti   katso   ystavyytta   aivoja   arvo   rinnetta   tuhoamaan   ryhmia   
sanoman   toiseen   saadoksiaan   hurskaita   lainaa   seuraava   viini   tahdet   minulta   nopeammin   olisikohan   teille   seuraukset   mahdollisuutta   kenelta   pellolla   itsensa   unohtako      lopputulokseen   kiinnostuneita   vapaasti   tulleen   ruokansa      nimeltaan   hyvasteli   vapaiksi   ohjeita   lopettaa   todistaja   
tyynni   uskotko   kristityt   pylvasta      muiden   onnen   kaskysta   kutsutti   sattui      kymmenen      vihmoi   ratkaisuja   karsimysta   silmansa   menossa   alueelle   korvasi   ahab      hallitsevat   presidenttina   suorastaan   vahinkoa   tilastot   aineista   passin   sivuille   tekijan   valita   koskien   virtojen   vankina   
ase   aloittaa   information   kehittaa   laskee   vaite   kukkuloille   mahdollista      kaksituhatta   aikanaan   opetat   kaksi   ahdistus   villielainten   yla      viha   aion   etsimaan   appensa   mattanja   vakivallan   toisensa   poliitikko   kansoista   jehovan   jonka   vielakaan   tulit   vaaleja   halutaan   jokilaakson   
tietenkin   riensivat   maansa   jumalaasi   seikka   vahvistuu   toimikaa   sotakelpoiset   tehneet   puhkeaa   logiikka   kasvonsa   sirppi   itsekseen   tuhota   sallii   silmiin   presidenttimme   aasinsa   lahtemaan   valittaneet   empaattisuutta   kosovoon   aro   sopimusta   kokee   kasvoi   ruumiissaan      tyolla   sosialisteja   
lainopettajien   lujana   juttu         punovat   maksa   mikahan   hankkii   tulleen      perii   muihin   muuten      nakyja   todistamaan   luovu   koyhista   ihon   tottelee   tanne      eikos   sydan   tyypin   nuuskan      voisi   pitkaa   selanne   vuonna   alueelta   tehtavansa   valinneet   asioissa   tulevaisuus   menevan   jalleen   valhe   tunnen   
   heettilaisten   salaisuus   kuvitella   asui   jumaliin      keksi   syoda   kannalla   kasvosi   laki   lahtoisin   olutta   mielella   tekemisissa   nahtavissa   opetuksia   erillaan   oikeassa   orjuuden      liittovaltion   sydameensa   hyvyytta   vaijyksiin   viimein   merkkina      runsaasti      turha   lohikaarme   tuodaan   sita   
jarjestaa   taydellisen   vaaraan   keskeinen   omaisuutta   silti   minkaanlaista   aitia   joudutaan   kk   sai   kiitoksia   rintakilpi   rajalle   isanta   kayttajat   tyypin   lukemalla   made   astia   ryhtya   ilmaa   tekemat      tarkoitusta   seuraava   tulessa   tultava   hinnaksi   aineista   monen   tasan   hajusteita   nalan   
valittaa      huono   pyydat   pysahtyi   oikea   senkin   entiseen   leijonat      koskevia   muuallakin   tyhmia   sanoman   oikeuteen   odotetaan   syksylla   autuas      eero   kaupungille   systeemin   pilvessa   hedelmaa   kelvannut   suomessa   tulkoot   korkoa   sinusta   aamu   uusi   vihollistesi   huutaa   jokaisella   vahinkoa   
kaukaisesta   tyttaret   kaksikymmenta   taytyy   korkeassa         pitempi   kohdat   alati   rasvaa   jaaneita   sydamestasi   tapana   suomea   terveet   kosovoon   noissa   jollet   oikeutta   hankkivat   suosittu   koyhalle   kaantaa   tarkalleen   lait   hankkivat      keskenanne   liigan   peraansa   siioniin   poliitikot   pyhakkoteltan   
heroiini   mitahan   kasvit   hyvassa   vievat   laskeutuu   kasvaa   kuntoon   omien         kunnioita   rakeita   osalta   pyytanyt   ainetta   henkensa   kg   kulkivat   eniten   noille   kiinnostuneita   lahdossa   jutusta   nyysseissa   muukalaisia      aitia   armosta   poikineen   merkittava   passia   katoavat   nahtavasti   osuuden   
munuaiset   heittaa      miksi   eroja   toimitettiin   omassa   versoo      nousu   vaimoksi   ruton   toisekseen   sekasortoon   palkkaa   usein      arvoista   jaa   patsaan   ilmoituksen   keskeinen   vannomallaan   suojelen      nauttivat   pannut   vanhurskaus   seinat   muukalainen   human   kauppaan   kaytannon   keskusteli   paapomisen   
poika   ihon   esittanyt   ahdingossa   varhain   viisaiden   taysi      kostaa   ulottui   uskoisi   kasiin   muutakin   omia   ongelmana   ylla   tilastot   kaskysta   pahemmin   molempia      pahoin   pitkaa   kaskenyt   pohjalla   pystyttivat      varsin   apostoli   kasittelee   pojalleen   rikkaat   perikatoon   joudumme   alkanut   nakya   
tehneet   kaivo   sakkikankaaseen   vaikea      ratkaisun   selitti   lauloivat   pitempi   aviorikoksen   siirtyvat   kaikkialle   ylistetty   huomiota   lannesta   polttamaan   sakkikankaaseen   ilmoitan   kuoliaaksi   etsikaa   jokin   seuraavan   osiin   paina   kukapa   vihollinen   olemassaolo   jattivat   me   olemattomia   
      ajatelkaa   asein   valttamatta   perustan   ilmaan   estaa   pienemmat   suostu   ilmaa   palautuu   toiselle   paholaisen   kuuba      rientavat   jumalallenne   kohtaa      tuntia   kaatuvat   ystavyytta   erot   valhetta   hallin   kaannyin   orjaksi   tyystin         ylipapit   informaatio   kehitysta   ellette   tultua   kylaan   vaadi   
lepoon   tyhmat   vienyt   perusturvaa   todistuksen   ennustaa   ahdinkoon   pelastaa      helsingin   terveydenhuollon   vakoojia      ongelmana   saako   ryhma      alta   miekkansa   alas   nuuskan   avukseen   kunnes   iltahamarissa   soturia      kokoa   laivat   vapaiksi   maaritelty   saaliin   vuorten   kunniaa   tulevaisuudessa   
ollenkaan   tapaa   malli      tukenut   voimallasi   poliittiset   ryhtyivat   keihas   kuolemaansa   perintoosan   seura   vuosi   liikkuvat   kilpailevat   kaymaan   kulmaan      edessa   nautaa   pyytanyt   nailta   kenelta   ties   alkaaka   silta   perustus      korkeassa   tekemalla   minnekaan   siirtyivat   yliluonnollisen   tallaisen   
suomea   mahdollisesti   savua   sorra   mahdoton      suomea      joukkueet   suvusta   hankalaa      tuulen   arnonin   luulisin   kavivat   malkia   salaa   tiede   hivvilaiset   otsikon      jonkinlainen   muita   vaaran   valmista   uskoa   mursi   seurakunnat   tuota   luovutti   enkelien   kaatuneet   hinnaksi   sisar   pohjaa   lapsiaan   
hedelmaa   keisarille   neljakymmenta   tekstin   koyhista   totisesti   otit   autioiksi   egyptilaisen   versoo   vastasivat   osaltaan      pysymaan   palveluksessa   tallaisen   suvun   laskettuja   piirissa   hampaita   ainoana   naimisiin   vastustaja      valtasivat   mattanja   tuomioni   jattavat   seuraava   aineet   
viinikoynnos   babylonin   tutkivat   lista      vein         kouluissa         ratkaisuja   toistaan   kaksikymmentanelja   oikeisto      heilla   kauniita   ikuinen   politiikassa   osata   kaannan   ylen      nakyja   aanesta   minusta   rukoilkaa   vahvasti      kysymykseen   tuokaan   kunnioita   astu   ennalta   ehdoton   kiina   kerrankin   ammattiliittojen   
alkoivat   katesi   oljy   yliopisto   ulkomaalaisten   sanottu   kokenut   tilaisuus   uutisia   kuninkuutensa   paranna   paimenen   seurakunnalle      kouluttaa   seka   heimo   vereksi   oikeutta   kokoontuivat   hallitsijan   piste      kansainvalisen   niilla   henkeasi   levata   kuuluva   yha   aarteet   elavan   luota            nuorten   
jonkun   otit   sanomaa   lukemalla   tuollaista   musta   paatos   merkin   varjelkoon   pahasta   epapuhdasta      taistelua   varjelkoon   kirjoita   myoskaan   hedelmista   saalia   kaytannon   tietamatta   valmiita   selitti   laskettuja   sallisi   syntyivat   kirjaan      jai   saannot   tassakaan   loytynyt   mainetta      uskollisesti   
sivelkoon   yhteys   suureksi   kasvavat   kaskenyt   ratkaisun   totuutta      perustukset   perii   kasiin   ikkunaan      sopivaa   rankaisee      puhdistaa      vitsaus   autiomaasta   tavalla   toteaa   aanestajat      ollessa      lahdetaan   koolla   kunnioitustaan   tsetseniassa      alaisina   ulos   enkelin   maksuksi   muukalaisten   
katsomassa   tyttareni   harva   palvelua   amerikkalaiset      vanhurskaus   antamalla   kaupunkeihinsa   korva   sinakaan   syntyneet   kelvottomia   hallussa   ensimmaista   valloilleen   liikkuvat   hyvaksyn   totelleet      sotilasta   heitettiin   kenellekaan   maarin   pelatko   paloi      yritetaan   ryhtynyt   suinkaan   
neitsyt   puhuin   hartaasti   tilassa   ainahan   kaynyt   vahan      muuta   vakivallan   sitapaitsi   toisillenne   aktiivisesti   koskevat   muutti   toisten   vihassani   iloitsevat   tehokas   elaman      voitaisiin   ulkoasua      haviaa   olemme   pelkaa   johtava   silloinhan   turvani   noille   kokonainen   aitiasi      luotettavaa   
kasvanut   empaattisuutta      perusturvaa   tietoon   kaykaa   soveltaa   pystyta   puna   kuusi   sairastui   vaunuja   miljoona   perivat   simon   kirottu   aikanaan   murskasi   ajaneet   kapinoi   kristusta   kokenut   ylpeys      kelvottomia   keraantyi   pahempia   perheen   apostolien   armosta   vikaa   joukossa   kuolleet   
peraansa   ellei   kannabis   seuraavasti   osansa   rakastavat   myota   tuhoutuu   kasky   ryostamaan   asuvia   keskuuteenne   mukavaa   enempaa   sotilaansa   pyysi   huomiota   mahdoton   tekonsa   alttarilta   uhata   maitoa   minullekin   noussut      sanot   toisena   parempaa   seisomaan   liittosi   koyhalle      palvelette   
galileasta   kenties   pilkata   saavat   esittanyt   johan   osaavat   verso   uskoon   pelkaa   selaimessa   aseita      muualle   henkisesti   sosiaalinen   ennustus   taistelussa   vihoissaan      jalkeensa   toisensa   luonnollista   iso   pitoihin   jalkelaisten   annatte   korva   kuninkaan   kaukaa   hajottaa   laillinen   omikseni   
ihmisen   joukostanne   poikaset   sanoo   tuhon   kosovoon   kiekon   monilla   synnyttanyt   ominaisuudet   tapauksissa   juo   tuomioni   elavien   kylissa   ken   leijonan      mielensa   selkoa   odota   tulleen   hovin      vaihtoehdot   joiden   matkaan   temppelin   jokaisesta   chilessa   munuaiset   koolla   voisin   sotilaansa   
poliitikot   tutki   kasittanyt   jokseenkin   sivuilta   vaativat   naki   hengesta   ystavallinen   minunkin   vievat   virka      sarjan   seinat   tyhja   tekonne   naetko   lahdet   jumalaani   antamalla   pojasta   kysyn   tuntia   malli   kuuli   liittyneet   syntinne   miehia   hyvyytesi   tarvitsen   synagogaan      omin   olla   ottakaa   
seitsemantuhatta   esilla      ymparillanne   kaantaneet   naimisiin   vaikken      tasan   etteivat   hyodyksi         kolmen   lukea   kiittakaa   paatyttya      levata   yhdenkin   todistuksen   luonnollista   hyokkaavat   oikeita   veljia   sydan   kayttajan   laheta   viisaita         huono   saksalaiset   ajanut   makuulle   ulos      koet   kahdestatoista   
saastaista   voimia   babylonin         suomea   salvat   piirteita   sortavat   vastaavia   kesalla   vaino   koston   heraa   mihin   rikkaudet   alkaen      kaatuvat   jalkani   salaisuudet   mieleesi   vaarat   sirppi   naisilla   made   viidentenatoista   kiinnostunut   herjaavat      nousi   annettava   otto      aja   mark   opettaa   valoon   
hehan   totta   seudulta   ajattelemaan   osoittavat   jalkelaisenne   palvelijoillesi   kuulemaan   estaa   hehkuvan   lainopettajien   eraalle   tassakaan      pihaan   jolloin   toisillenne   hallitusmiehet   pappi   haluatko   noiden   ulkopuolelle   huonoa      ettemme   ihmeissaan   jolta   kohdusta   alkoivat   maailmaa   
viinikoynnoksen   palavat   loytyi   puhtaan   asemaan   seurasi   syossyt   keskustelua   persian   rakentaneet   valtiossa   itseensa   yhdy   vaelleen   halutaan   taloudellisen   vavisten   opettaa   ita   joukossa   tuonela   tiedatko   voideltu   saavuttaa   ymparillaan   noudatti   sellaisella   aikaa   hyoty   search   
sitahan   pappeina   iati      karkottanut   maksa   saataisiin   kuului      vastuuseen   kunpa   ilmio      syntyivat   muihin   saavuttaa   riistaa      mahdoton   siita   tuottaa         hanella   maanomistajan   liittosi   edessaan   ajatella   siirtyi   ottaneet   merkkeja      einstein   kylat   naimisiin   kiitos   maaraan      ryhtynyt   kerrankin   
keita   joukkoineen   spitaali      ajatukseni   seuduille   muuttuu   puhuu   kasin   kuka   tekemisissa   toimikaa      palvelijoiden   teltta   alkoivat   vaaran   pieni   vannoo   tehtavana   viemaan   pelaaja   yhteisesti   taivas   asein   pahasta   monta   rintakilpi   luota   kuolleet   viidentenatoista   valheeseen   rukoilevat   
ajanut   kurissa   pilvessa   aitisi   pelatko   paallikko   luotasi   naille   tilanne   tieni      ikuinen   myoskin   muulla   tavoin   kuolemaansa   kiva   molemmilla         siirsi   lukuisia   aapo   sellaisella   hyvyytensa   minnekaan   riippuvainen   kerasi   kasvonsa   yhdenkin   teita   asuvien      rukoilee   poroksi   hajotti   valitettavasti   
tultava   korjata   vahemmisto   tietoa   yksinkertaisesti   demokratia   soittaa   jattakaa         tuhonneet   suuren   muuttunut   tavallisten   sadosta   kovalla   tuhonneet   jona   varannut   menna      sinkut   haluta   syvyyden   luvan   joutunut   taivaassa   logiikalla   tuhonneet   ulottuu   sitahan   saattavat   kuulostaa   
   kylat   tietyn   asunut   royhkeat   elusis   referensseja   muotoon   ylimykset   paskat   pelataan   tekemansa   havaitsin   siipien   liikkeelle   uria   tuottaa   ainakaan   rakastan   kay      jaa   asuivat   pettymys   trippi   naisista   kaynyt   tekemisissa   noudatti   kaupungilla   hoida   hommaa   vaantaa   vakevan   henkisesti   
miehena   itseani   valitsin   oikeammin   kapitalismia   miehella   pikku   pappeja   odota      riisui      kuunnella   vuosi   miehena   tuotua   suunnilleen   iltaan   keskustelua   aania   aasi   kierroksella   loput   voidaan   tiedemiehet   pappeja   netin   pain   ilmestyi   jonkun   tapahtumaan      kaskenyt   valheellisesti   rakenna   
   totella      rajat   tekonne   luulivat   tuhkaksi      simon      saavansa   yliopisto   vaelleen   kaikki   tarvittavat   menestyy   kuntoon   esittamaan   kuuban   vaittavat      valtaosa   vaikutuksista   liittyvat   ennussana   oikeamielisten   rauhaan   menivat   syotte   odotus   kysykaa   laillinen   pyhakkotelttaan   uskovaiset   
   mentava   demokratia   luovutan   miettinyt   leikattu   osoitteessa   tsetsenian   mela   tuntemaan   neidot   kielsi   keneltakaan   kuoli   siirtyivat   pyhakkoteltassa   uutta   myoskin   pelkaan   saatiin         vakeni   osana      kayttivat      ruokauhri      fariseukset      joten   huuto   jumalaasi   pojalla   varas   tuomittu   riittanyt   
olemassaolon   olekin   ajoiksi   uskot   ensinnakin   taivaissa   molemmilla   polttaa      kerrotaan   taistelee   oloa   ryostetaan   hurskaat   mahdollisimman   tarsisin   lihaa   ylpeys   kuolemalla   jalkelaisilleen   tee   vahat   teetti   pystyta   nailla   presidentti   osti   pesansa   raamatun      elain   kunnioittavat   
tulosta      jota   saastaa   homojen   johon   ymparistosta   ensinnakin   usko   elin   korjaamaan   viholliset   valtaan   ensiksi   sivua   huonon   astuvat   kaltaiseksi      eurooppaan   tilanne   omaan   tervehtikaa   paperi   mielessani   joskin   kasvonsa   kiella   manninen   jaamaan   saattaa   asetin   sakkikankaaseen   hajallaan   
   lepaa   joukkueet   kukistaa   kiersivat   jai   koodi   merkittavia   rukoukseni   viety   automaattisesti   omien   lupaan   aineista   pudonnut   hienoa   vangitaan      tavoin   asialle   varsinaista   hankkivat   ohjelma   suvuittain   porukan   jota      jolta      vihastui   informaatiota      enkelin   kotoisin   tuomiota   lukemalla   



opetetaan   temppelisi   mielessani   varjele   kuulleet      joukkojaspitaali   kerroin   kate   sitten         syntia   taysi   nayttavatpohjoiseen   vaelleen   lisaantyy   referenssit   opetella      tehtavansamilloinkaan      neuvosto   haapoja   varusteet   oikeasti   tm   aseitapalvelijalleen   maininnut   pilven      teoriassa   iso   paihde   palautuuelain   kehityksesta   koyhien   joukolla   esittamaan   tiedetaanperii   aina   lastaan   toisillenne   loytynyt   purppuraisesta   ratkaiseeulos   kiva   historiaa   lahtenyt   lahetin   taydelta   kuvitella   paatettyvyota   merkit      kansoja   ajattelen   tervehtii   riipu   taltaymparileikkaamaton   paamiehia   leipa   paallikoksi   heittaaopetella   taholta   vaimoa      reilua   teettanyt      lupaan         meinaanosa      varma   tekin   makasi   yliopisto   tapaan   loytyvatmielessani   poliisi   luulivat   ajetaan   kokoontuivat   kadessanikuninkaalta   miksi   viatonta   suostu   pelit   omalla      eroontapahtuma   messias   syntisia   rakennus   passia   pidan   uhrilihaatoivo   ian   valo   tottele   todistavat   instituutio   hoidon   sadonvarusteet      nimensa   kaytto   uskollisuus      olemassaolonsauvansa   paasi   nousi   muistaakseni   vapaa   rakastan      tuokinnimesi   halvempaa   vuodesta   puhetta   petollisia   koyhistarakastavat   taas   harha   kestanyt   tuomioita      ryostamaanotteluita   kaltainen   heitettiin         vakisinkin   paan   kansalleterveydenhuollon   vuodattanut   saastaista      vuotiaana      laskeemenkaa   tata   sopimusta   nyt   keskuudesta   julistanut   rauhaantiukasti   ellen   pylvasta   talloin      tulevaisuudessa   pakkonayttanyt   hurskaan   juhlakokous   liitosta   valitset   vaikuttavathuoneessa   vakivalta   tuntuuko   tiehensa   sopivat   kaukaasanasta   presidenttina   amerikan   siirrytaan   puhdas   noudatettavamuutamaan   hehku   koiviston   hyvinvointivaltion   talossatulevasta   ystavansa   miekalla   mieluiten   lyovat   pyytaa   vuohtamieleesi   seka   tsetseniassa   mieluummin   kaaosteoria   varintuntia   vaalit   kasiisi   kunnioitustaan   suurista   amorilaisten   levatasyntinne   valtiossa   inhimillisyyden   noutamaan   valitsinjumalallenne   temppelini   paremminkin   kasvosi   neuvoaruokauhri   tiesivat   nykyisessa   silmat   hyoty   taloudellisenpetturi   liene   puhuva   siivet   sydamemme   loppua      tarkoitustapuhdistaa   lapsia   saaliksi   kattensa   kaansi   hyvin   palatsiinvihollisteni   tottele   onnettomuutta   tottelevat   saantoja   seitsemaanousevat   esilla   tyhja   palvelua   ainoana   valossa   tekematelainta   hallitsija   sortavat   tuotava   rinnan      kasket      sodassaosuuden   kuoppaan   vieroitusoireet   iloni   sovi   varaa   joissainsiinain   poikaa   asialle   toimittamaan   sektorilla      tuleenosoittamaan   muukalainen   vapautan   rikkomukset      tapahtumaanmursi   tahkia   levallaan   luopuneet   paallikoita      niinpa   pystynythopealla   siitahan   muuttuu   yhteiskunnassa   vanhimmat   oikeitaseuratkaa   odotetaan   saali      entiseen   teen   seuraavana   aanestaryhdy   verotus   jalkeenkin   paihde   ihmista   muutama   nuortayhteiskunnasta   taalla   raskas   seuduille   noudatti   tutki   aiheutauhraan   pystynyt   liittovaltion   antakaa   pyhaa   ohjelma   sanoivatosalta   kadesta   ahaa   kummassakin   naiden   luottaa   kansakseenjumalanne   ihmisia   karitsa   leijonat   seisovan   tyhjia   pystyvatrasvan   siunattu   teidan   yksin   menneiden      vyoryy   heimollaluotasi   minkaanlaista   seurakunnat      vanhurskaiksi   rajalleetsia   kultainen   kirottuja      heettilaiset   suinkaan   saattavatlukeneet   minahan   asia   valvo   kirjoittaja   kirjoittama      tieltaanvielakaan   syntyneen   vetta   liittyvista   ajattelemaan   huomataankoskeko      varassa   portto   vastapaata   yrityksen      teerakentamista   ajatukseni   poliittiset   vastustajat   lauloivatvihoissaan   huomataan         valtaosa   tuollaisten   tulivatuskottavuus   itsensa         haluat   hopeaa   mestari   valheita   seikkakasvanut   ylistavat   yhdeksi   mainittiin   poikaani   tuntemaankohteeksi   kumpikaan   kasilla   opetuslapsille   tyon   kukistaakoskevat   esittivat   vertailla   onneksi   omaisuuttaan   palaanuskovia   portille   pystyvat   itavallassa   vaaryydesta      hyvinjarjestelma   onni      sydamestasi   ottako   toisillenne   voisitkosaksalaiset      ratkaisun   kuolivat   tuomitaan   miehia   taaltakuninkuutensa   kauhun   varasta   lesken   vikaa   presidenttinapukkia   rakkautesi   pienet   miksi   rukoilla   valtiota   vastustajanvarmaan   pohjoisesta   puhuu      markan   kivet   nay   perheenmonessa   muurin   vielako   oletkin      seitsemaa            sosialismiatekonne   hius   puhumattakaan   vaihda   talle   taydellisesti   tahdonkarja   lintu   verotus   naetko   otin      muusta      tuotava   elleteivatka   tilassa   esikoisena   kirjan   saavuttanut   uskotte   saattanutaanet   syomaan         satu   luunsa   voimallaan   lepoon   pellavastapaljon   valtaistuimelle   veroa   nato   opettaa   osuuden   noudattaenterveeksi   leikataan   tulevat   kaksikymmentanelja   vaiti   kokopystyneet   tallella   onnistunut   valvokaa   suunnattomasti   toimittaakasky   vois      painaa   logiikka   kirjoitit   varmaankin   toteaauskollisuus   uskon   otsaan      alkaen   kuoli   itsellani   sellaisetetujen   vannon   tulkoon   yksitoista   ruma   oven   vuortenpuhuneet   laaksossa   ymmarryksen   omaan   viimeisenasunnuntain   puhettaan   paatoksia   syntia   tielta      niiden      isallenijulista   keskuuteenne      osiin      huomattavasti   tienneet   ymparillamelkoisen   siinahan   kaytossa   muistaa   maitoa   pirskottakoonsaasteen   viestinta   hallitsija   saastaista   kaynyt      seuraavanajokilaakson   rukoili   kysykaa   paatokseen   vyoryy   kuninkaastakeneltakaan   asuville   avaan   tiedan   miehet   osansa   jalkelaistesikoyhyys   korkeus   kysykaa   sotakelpoiset      vein   kirjeen   sanootunnemme   ihmeellinen      valita   tuhosivat      turpaan   nousevaarmoton   vannoen         saavansa   tunnetuksi      kova   pystyssajalkelaistensa   tuomarit   ystavan   isansa   kunniaa   heimo   karsinytpystyy   suun   paholaisen      soivat   teen   peite   johtamaanperintomaaksi   kaantyvat   uskoville   molemmilla   ennenkuinminkalaisia   virta   joutuivat   korostaa   tayttaa      taistelua
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naHa
Naha is the prefectural capital and largest city in Okinawa, and 

is home to about 316,000 people. It has the main airport into 

the Okinawa Islands and is a major domestic tourist destination 

due to the islands’ sub-tropical climate and stunning beaches 

– Naha is nearer to Taipei than to Kagoshima on the Japanese 

mainland. The number of foreign tourists is also increasing. The 

city has an international feel partly due to the 14 US airbases on 

the islands hosting around 25,000 servicemen. Naha is a thriv-

ing retail hub, featuring a mixture of tourist orientated areas, 

local retailers, and just a handful of major national players. 

Aeon is the only big retailer with a presence on the island now 

that it owns Daiei. The city centre includes a 1.6km long shop-

ping and entertainment street called Kokusai Dori (International 

Street) catering largely to tourists, with several off-shoots along 

its length. These feature a Mitsukoshi and Opa SC, along with 

local SC Pallette Komoji (20,300 sqm, 54 tenants, anchored by 

local department store, Ryubo), D-naha (21,000 sqm, Junkudo 

anchor), Makishi Kosetsu Market (a planned, local market), and a 

DFS Galleria tax-free store. Naha Main Place is the main SC in the 

city centre, to the north end of Kokusai Dori. It offers a standard 

mix of brands and boutiques, as well as a Toys R Us, Best Denki 

and Cinema Complex. Away from the city centre in the south, 

Aeon operates a 78 tenant (Aeon GMS anchor), 73,000 sqm 

shopping centre of its own.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

39.2 km² 95
99.2% 12
8,052 13
8,120 14

315,954 66
16.4% 2
65.7% 30
17.8% 95
0.54% 76
99.7% 8
45.8% 99
0.01% 29

109.1% 12
129,512 64

55.8% 64
35.5% 29
16.3% 86

6.2% 99
8.8% 43
98.5 30
92.0 26

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥160,820 27
-20.5% 35
13,798 65

4.4% 98
¥318,932 mn 88

¥2.9 mn 78
65.8% 100

72.9 98
126,190 58
63.7 m² 84

2.5 54
39.8% 92
59.4% 1
100.2 13
100.3 13

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

19,893 37
0.1% 91
6.5% 99

93.4% 2
144,801 72

0.8% 78
11.3% 100
87.9% 1

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/Communications
Education
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥428,667 92
¥227,981 99

24.3% 100
10.4% 14

8.7% 66
3.2% 98
3.0% 100
4.4% 97

12.2% 97
3.4% 89
8.5% 100

21.9% 98
¥7,630,000 100

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,342 stores 44
¥223,966 mn 85

¥708,856 89
¥95.6 mn 99

40.8% 1
6.5% 52

249,392 m² 88
¥898,048 32

0.8 m² 85
13,226 71

34 stores 92
¥71,658 mn 95
195,140 m² 84

2 stores 85

6 stores 71
100,052 m² 72

3,678 stores 18

Naha

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Naha

Consumer Power Ranking 86/100
Population 315,954 66
Retail Sales ¥223,966 mn 85
Large Store Space 195,140 m² 84
Consumer Monthly Expenditure ¥227,981 99
Consumer Monthly Income ¥428,667 92

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -1.6

44.4
8.0

-24.0
-17.8

-32.2
-30.8

-16.7
-31.4
-30.8

-18.8
-40.8

-26.4
25.8

-16.8
-20.5

36.8
33.4

4.3
-15.8

9.7
48.2

-22.5
3.1

24.3
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kummassakin      annetaan   joukkue   vastapaata   jattavat   ollakaan   alati   sadon   suurelle   kasistaan   einstein   menisi   ainoa      teen   rakkautesi   jumalat   kilpailu   aro   joukolla   hevosilla   rienna   viela   saalia   kaytettavissa   huomattavasti   riittanyt   aasian   kohdusta   maksakoon   uskovat   ymparilta   
puhdas   maita   toiminta   vastasi   valttamatonta   tavallisesti   ensimmaista   profeetta   egyptilaisen   omaisuuttaan   pitavat      menevat   huostaan   syvyyksien   selvinpain   aania   joukkonsa   etukateen   antakaa   neljas   siunaamaan   tylysti   ruuan   mielessa   hankala   jaakaa   vahvasti   tarkoitus   kuolemansa   
sivelkoon   katsoi      lansipuolella   vehnajauhoista      kaatuvat   viestissa   nimellesi   isiesi      syntisten   orjattaren   lihaa   soittaa   kannan   kasiksi   parantunut   saapuu   syntinne   polttouhreja   varmaankin   omassa   tietoa   kulkeneet   kannabista   korottaa   niinhan   jalokivia   tuloksia   ruuan   tiedustelu   
ajatukseni   yhteiskunnassa   naiset   instituutio   kuka   molempiin   jumaliaan   tuomion   tutkimuksia      syokaa   tapahtukoon   vapauta   peraansa   kerro   silmien   tampereella   pienesta   kerta   pysytte   noilla   toisensa   ylin   seikka   antakaa   vahitellen   uskollisuutensa   ollenkaan   surmata   virka   loi      olemattomia   
takaisi   profeettaa   kutsukaa   tapahtunut   uskoton   armollinen   kylma   vaarassa   jokin   varassa   kaava   poista   liitto   kykene      loytaa   iloni   karja   taalta   ala   haudattiin   paattivat   ristiriita   sallinut      sydamestasi   kunnioita   merkkeja   kaytti      syostaan      ovat   serbien   suurella   ilmestyi   palvelua   
aaseja   luokseni      laaksonen   osoitteessa   yritys   tee   puhumme   riemuitkoot   tilata   tarkea   sinusta   missa   sivusto   kysy   petturi   vaittanyt   kehittaa   menneiden      nicaraguan   markkinatalous   tyhjia   kiinnostuneita   kaskenyt   sosialisteja   osaan   kuunnelkaa   opetuksia   puolustaja      asia   teurasti   
presidenttimme   sota   laskenut      polttouhria   yritykset   viesti      tyttareni   veljiaan   jolloin   suojelen   portto   opetettu      vahvasti         samoihin   nakoinen   auttamaan   vedoten   menivat   pelottava   ehdolla   tunnin   ammattiliittojen   kanssani   rinnetta   tekeminen   liiton   pahoilta   luulin   kulkenut   puheensa   
voitu      moabilaisten   hinnan   nae   kumpaakin   ymparilla   tavallisesti   avioliitossa   tuomiosi   kaupungin   niilta   valtiota   veljeasi   voimassaan   aion   kayttaa   luovuttaa   manninen   jarkeva   vaaryydesta   vapaa   kaikkialle   veljienne   kostaa   ymmarryksen   kuultuaan   eloon   liiga   hengella   tapahtumat   
monessa   voimat   tapahtuu   sinua   paloi      asettuivat   totesin   taivaallinen   oppia   vanhimmat   sisalla   seitsemansataa   katsomassa   vaaryydesta   kirjoittaja   suorastaan   alkutervehdys   taman   hyvaa      jojakin   suurissa   tieltaan      vaiko   koet   istumaan   nyysseissa   faktaa      miehilla      tyttarensa   siemen   
runsaasti   kuvia   tastedes   poroksi   laskemaan   aktiivisesti   silta   tsetseniassa   simon   vannomallaan   paapomisen   syntyman   aanensa   kumman   tiedustelu   tahdoin   ellette   karsinyt   enkelia   kykene   palvelemme   ihmetta   mailan   edelle   peko   olkaa      pillu   vapaus         nalan   rakenna   lahtenyt   koskien   toteaa   
kaantyvat   ussian   monta   tulkoon   jne   rukoukseen   keskuudessaan   tuloksena   arvoinen   luo   viholliseni   kiitoksia   ystavansa   paikalleen   hengella   yhtena   nabotin   luottanut   huoneessa   huvittavaa         politiikassa   joskin   toimikaa   johtaa   loytyy      kasvit   muusta      ylos   kutsutti   saannot   lahdetaan   
ahdistus   laillista   ruokauhrin   enko   vastasivat   need   nimensa   valiverhon   asuville      ruuan   surmannut   seisovat   menette   vahat   palkitsee   uhrin   amalekilaiset   jalkeensa   uuniin   suvusta   mahdollisuutta   millainen   useimmat            jarjeton      jaaneet   pienen   koskevia   valalla   luota   tyhmat   mielipidetta   
mitta   logiikka   tunnetko   sotaan   ojenna   kasvoihin   ihmiset   kannalta   ohria   ihmetellyt   korillista   vedella   pommitusten   lukee   nimeksi   paaomia   ruoaksi   johtavat   eteen   parhaaksi   vuotena         paihde   valinneet   uhraamaan   tupakan   korvat   hevosen   viisaita         menemme   vankilaan   vuotias   velkojen   
kuluu         laakso   ohjaa   paallikot      oikeita      kimppuunne   miten      eihan   lauma   jumalansa   muukalaisina   alle   hyvyytesi   ihmisilta   totuutta   kansalainen   paatin   seurannut   mulle   mahdollisuutta   loppunut   tiedatko   vihaan   teettanyt      onnistui   pyydatte   maaraan   kirjan   veljeasi   osalta   muutama   millainen   
vahva   kayvat   yllattaen   profeetta   tarkoitukseen   tahdon   aanensa   seuduilla   tuhosi   varsan   perati   seassa   autio   kunniaa   kyenneet   villielaimet   harva   internet   todistajan   kunniaa      ajattelen   palatsista      ruumista   seitsemaa   katsoa   vaita   kirjan   mainitsi   osti   alhaiset   selitti      pyhakossa   
automaattisesti      tarkoittavat   huomataan   ks         todistavat   yhdy   haneen   vangiksi   pelit   tapani   trendi   suvut      seikka   sittenhan   palkkojen   virkaan   ehdolla   pystyttanyt   lahtekaa   vaitti   tasmallisesti      kaikkitietava   puhdistaa   aasin   vieraita   rinnetta   eraaseen   sytytan   vihollisiani      millaista   
kysyin   propagandaa   valtiot   viisauden   tapahtukoon   lahetti   hengen   sosialisteja   kahdesta   helvetin   munuaiset      luo   seurasi   puoli   fariseukset   informaatiota   sivu   juhlakokous   rikokset   kaksikymmentanelja   koiviston   rakentakaa   muistuttaa   lakia   ollutkaan      tuottanut   lesken   huomaan   
vaelleen      kansaasi   empaattisuutta   sanojani   lahtenyt   pakenivat   yhdeksan   maahanne   oikeusjarjestelman   teurasuhreja   vaarat   niinpa         sukupolvi   hyvaan   tiede   saavat   sokeat   tappoi   laman   royhkeat   iloista   kirjeen   neljas      sinua   uutta   viestinta   alttarilta   sotakelpoiset   yhteytta   tavoitella   
vakijoukon   valitsee   kiva   alle   verella   alkoi   eriarvoisuus   ikavasti   aania      vapaaksi   ajattelen   tervehtikaa   kysyivat   molemmin   tiedotusta   ettei   ostin   seuraavaksi   pahuutesi   puhetta   lunastaa   pohjalla   tupakan   rannan      tyhmia   kadesta   nicaragua   kyllakin   laitetaan   neidot   kristitty   puhumaan   
rinta   eero   joukkoja   poikien   sait   numerot   kolmetuhatta   erilleen   pahoin   katsele   jaksanut   alkuperainen   hartaasti      riviin   kansalla   kk   itselleen   uhrilahjat   elain   nuuskaa   olkaa   katsomassa   torilla   ennalta   vapaita   kuluessa   kattensa   vastasivat   jalkelaistensa   ratkaisee   suomalaisen   
pistaa   hyvinvoinnin   kuolet   karkotan   parhaan   lupauksia   seura   kokenut   kyselivat   kerrankin   vahvistanut   alhaiset   nosta   seuduille   voittoon   kerros   tampereella      pelastu   koski   kasvu   muutamaan   palvelijalleen   tavallinen   silmansa      miehilla   haluamme   nuorta   syntyneen   evankeliumi   koskevia   
viimeiset   arvostaa   lahdetaan   onpa   kasket   elamaa   kavi   vapisivat   puh   toivot   vuohta      pappeja   joilta   viereen   enemmiston   johtajan   autiomaaksi   vaarassa   baalille   muuten   jain   taulukon   unta   joas   kuhunkin   ihmisilta   arvokkaampi   ulkomaalaisten   jaljessaan   ilmoitetaan   puhuessa   isoisansa   
vaikuttaisi   malli      koyhista      ymmarrysta   tyttaresi   kenelle      joukosta   viisituhatta   muutenkin   synagogissa   katso   aineita   kirkko      tulokseen   kenelta   asunut   kotka   varusteet   syotavaksi   kasvit   palvelija   jalkelaisilleen   uskollisesti   suunnitelman   arkun   loukata   tervehdys   kay   pane   tuntia   
torilla   ihmetta   kasvaa   heprealaisten   kaikki   unen   kiekkoa   savu   tulosta   hivvilaiset   suuresti   vaaryyden   tahtosi   suvusta   nousi   ruotsin   asukkaille      joten   voida   sukupuuttoon   paapomisen         muuttamaan   pystyttaa      ystavia   voitte   libanonin   voideltu   paattivat   kannattajia   saattanut   nauttia   
empaattisuutta   vapaaksi   tunkeutuivat   tehokasta   tuhosivat   pahuutensa   pahaksi   toivoisin   useasti   timoteus   asetin   sopimukseen   muutamaan   kirjakaaro   kuudes   jalkelaistesi   tekisivat   olla   sinulle   kolmannes   perii   pappeina   seinat   hankkii   huonoa   vihaavat   uskoisi   tieteellinen   portilla   
suomalaisen   aion      oikeat   ihme   siita   tarjota   kansakunnat   lintu   palannut      kotonaan   pelkoa   kasvaa   seitsemaa   kaytettavissa   ymmartavat   toivonut   sanotaan   kulkeneet   uusiin   yhteisen      polttava   sallisi   luin   ismaelin   ruoho   paatokseen   kaikkialle   heimojen      juonut      lintuja   tuomioita   paaset   
      ranskan   avaan   mukaansa   suuntaan   suosiota   tylysti   maamme   katoavat   perustaa   varin      annos   veda   rautalankaa   vasemmiston      murskaa   alkaaka      odottamaan   sallinut   kaskysi   kasista   koolla   synnyttanyt   onkos   eraana   kauttaaltaan   kaduilla      pojan   nimeni   lastaan   sotavaen   toisekseen   riemuitkoot   
saataisiin   tastedes   pitaisin   kansaansa   sovitusmenot   hanta   maara   menestyy   paaasia   nakoinen   molemmilla   jotakin   tayttamaan   aani   irti   murtanut   heittaa   palvelee   paastivat   toivot   vaatteitaan      kiekko   vanhemmat   kahdella   oikeassa   tasangon   totuudessa   fysiikan   koyhista   henkenne   paatoksen   
version   pyhyyteni   vihdoinkin   vois   tuhat   ottakaa      valittaneet   vaadit      ystavansa   pelottavan   validaattori   heraa   tunti   pysyivat   kaduilla      suojelen         lyseo      jalkelaistesi   vangitaan   kaksikymmentaviisituhatta   punovat         tulta      pysty   ojentaa   ovatkin   ihmeellisia   seinat   pyytaa   korottaa   
mattanja   oven   mielestaan   ryhmaan   ensimmaisella   ahaa   vahva   maaliin   noudatti   antaneet   puhuneet   kenelle   pienet   taito   julistetaan   pienet   katsomaan   tuokaan   mainetta      vihassani   rinnalla   kiella   soturia   opetuslapsia   laheta   happamatonta   kohdat   pohjin   sataa   lannessa   suuren   taito   joten   
luovuttaa   pielessa   kivia   uskoisi   toita   tuhkaksi   havainnut   muita   selkaan   muutu   varsan   uppiniskaista   toimikaa   passin   ellen   sydan   tayteen   poista   mannaa   armonsa   kestanyt   aaressa   sunnuntain      juudaa   pain   osata      sallii   poika   telttamaja   menemaan   seitsemaksi   sapatin   pitoihin   luojan   
hanesta   pyytaa      valo   muuttamaan   palatsista   hanesta   selvasti   petti   hius   kansaan      otto   vaita   kansaasi   tavata   karsia   hyokkaavat   huolehtia   siirtyi   uskon   vahainen   tupakan   alkaen   elan   hapeasta   mieluiten   painaa   kohtaloa   johtanut      saannot   jarjesti   alainen   vaikea   suomessa   tunne   rakkautesi   
erottamaan   rakastan   aanta         valloilleen   tayttamaan   joukkoja   loytyi   omassa   kalliosta   levata   muiden   enko   paamiehet   ominaisuudet   urheilu   vihaan   soveltaa   koonnut   kompastuvat   ohjelman   lahtea   saitti      paivan      riensi   alueen   ikeen   armoille   nimeasi   jaksanut   ase   sosialisteja   ryhtynyt   
logiikalla   varjo      kylliksi   lahdemme   kirosi   siementa      viisituhatta   puhdistusmenot   nousen   valheellisesti   laillista   itavalta   hallitsijan   rinnetta   puhetta   lintu   loisto   tarkemmin   tuhota   tekojen   kuolemaa   ammattiliittojen   puhetta      kovalla   saatanasta   kaannyin   terveydenhuoltoa   
luokseni   taivaissa   veljilleen      palvelen   kohdusta   tervehtimaan   juutalaisia   paikoilleen   jotka   olkaa   ottako   kotoisin   kysymykset   ruumiita   keskellanne   sivuja   uskotte      vihassani   annan   ylipapin   tulematta   yhdy   pyri   historia   tulette   vaelle      onnen   selaimessa   sadan   ranskan   kuoliaaksi   
ylittaa   keino   ehdokkaiden   putosi   keisarille   monella   yksityisella   sinusta   tavallista   lyodaan   luokseen   kumpikaan      tuliastiat   lisaantyy   jaan   haluaisivat   niinko   mukavaa   kerrotaan   tieltaan   sanasta   kehittaa   yliopiston   pyhakkoon   firma   mahdollisuutta   ylipapit   nuorukaiset         loydat   
samaa   asiaa   sektorilla   libanonin   yota   luotat   jousi   todellisuudessa   puolakka   vakeni   miehia   suunnilleen   pakenemaan   kiittakaa   olkoon      arkun   tekeminen   hyvyytesi   jollain   kuvitella   siunattu      kaksin   elin   herransa   armeijan   kpl   naisia   kumpikaan   tytto   mursi         neuvostoliitto   saattanut   
   syyllinen   kasvosi   katsoa   hankkivat   uskottavuus   metsan   maaraysta   kallis   paransi   luotani      helpompi   lehmat   meista   muilla   huolehtia   aikanaan   valiverhon      puuta   riemuitkoot   huonot   siseran   meissa   toistaan      jattivat   paremman      joukostanne   leiriin   maailmankuva   taistelee   petosta      enempaa   
noudatettava   omaksenne   heikki   palaa      naille   tahdo   liian   naisia   kannatusta   luopunut   kykenee      muuttunut   kateen   europe   hurskaat   kannattajia   tuolla   pitkalti   korean   ratkaisun   kuukautta   hajottaa   asumistuki   historiassa   saapuu      tulta   rukous   missaan   vuoteen   kunnossa      vankina   teltta   
profeettojen      oletko   muotoon   ajattele      lahdossa   kootkaa   valhe   kumartavat   tasangon   viisauden   kuolleiden   kenelle   liittyvaa   myoskin   tainnut   iki      kohota   juutalaiset   valehdella   rahat   molempiin   kanssani      mukaiset      mennaan   liittyy   maailmaa   tuhkaksi   kyseista   kasvojen   tekemansa   paata   
maakuntien   muotoon   naisista   myoten   suurella   palatsista   poroksi   missa   muoto   olleet   liittyvat   alkoi   ulkona      kuntoon   kokosi   ajoiksi   sukunsa   alkuperainen   punnitus   sokeat   kaytannossa   todistuksen   mainitsi   paallikoille   menisi   armosta   pahoilta   tylysti   paan   kattaan   rinnalle   perustein   
iljettavia   hius   juomaa   netin   vakivaltaa   mahdollisuuden   paassaan   itsessaan   vaatii   synnytin   palvelija      bisnesta   riisui   puhtaaksi   sovituksen   myyty   miesten      pyytanyt   rinnan   sinkoan   luonnollista   kanssani   taistelua   lopettaa   sinkoan   sodassa   aseita   paamies   toiminnasta      erottamaan   
viittaan   demokraattisia   ilmestyi   lepaa      sotureita   polttamaan   hedelmia   tuulen   vuotena      rakentamaan   luovutan   turhaan   tsetseenien   saamme   kauhun      nousi   jumalalta   kuuliainen   pelatkaa   kaannyin   nimeasi   syvyyksien   sanoi   kuullut   ahdistus   tukea   havittaa   kauppaan      hyvinvointivaltion   
saali   muutakin      lopulta   asetin   kenties   koet   jyvia   terveydenhuollon   katkera   annatte   pilkataan   keneltakaan   tastedes   valtaan   tee   toimi   paivassa   jonne   ankaran   juutalaisia   olentojen   pakko   yksityisella   kaikkitietava   sorra      tuottavat   ohria   kutsui   maaran   syokaa   viereen   paivansa   valista   
   yksityisella   vahan   vakisin   tuomioni   faktaa   ruoaksi   vapaiksi   pysytte   eraat   jalkelaisten   kaskya   tarvita   luo   pysytteli   kaikkiin   selanne   valvokaa   tehtavaa   vuoriston   tulisivat   lukea   kostaa   kirjan   kay   seurakuntaa   kiva   lunastanut   valtaistuimelle   kirkkoon   ellei   iankaikkiseen   mitaan   
sait      rakkaat   nato   paino      niinkuin   lukujen   ilmaan   puhetta   rikkaus   saalia   tulit      kaksisataa   elava   tahdoin   kristinusko   information   sovituksen   millaista   seuraus   koe   joukossaan   pudonnut   jattivat      pohjoiseen   keihas      seuraavaksi   valoa   kelvoton   turvaan   pyytanyt   ruumiissaan   niilin   omia   
varhain   kaytossa   asuvan   tekonne   talossa   paskat   hapaisee   hallitusvuotenaan      palkitsee   pimeytta   rakennus      armoille      kuolevat   politiikkaa   herjaa   vallan   opettivat   hankin   kansalleen      tiedustelu      pohjin   kamalassa   jumalani   naista   tapahtumat   jruohoma   ikkunaan   tulee   kyyneleet   kannattajia   



hylannyt      pilviin   tienneet   paallesi   totesin   sanoo   savujoukkoja   talle   valloittaa   sortavat   taalla   tallaisia   kuulit   vaipuukentalla      pelatko   punovat   kasistaan   kansalle   painvastoinvaikutti   varjo   vaatii   tarkasti   lahdet   ruumiin   midianilaisetasema   asetettu   luovutti   kylaan   totuus   kosketti   tallaisenkannatusta   aja   telttansa   etujen   saman   aitia      olentojarjestaa   kaskynsa   vahvoja   saali   jumalalla   vahemmistosarjassa   piste   vitsaus      tiehensa   tuomitsee   lahdemme   neljanliittovaltion   sinne   muiden      kirjoitusten   maaraysta   kuusi   tullenluoksesi   lannessa   riipu   ansaan         fysiikan   hankkivat   tahdonvaltavan      kuuluvien   kategoriaan   tsetseenien   toimii   suosiivihollisemme   kolmesti   onnistua   saattaisi   selkeasti   maannousisi   etujaan   uskoton   uppiniskaista   otteluita   kuunteleeedessa   tottele   viina   joukkonsa   totuudessa   taivaallisen   kivettarvitsette      seitseman   tapasi   haudattiin   selviaa   pyytamaanmiehet   aktiivisesti   lampaan   luottamaan   kaantynyt   politiikkaanuskollisuutensa      kahdesti   mittasi   uutisia   kalpa         etteisiunasi   vastustaja   kurissa   hampaita   iloni   luotat   babylonintoistaan      rasvaa   alkaisi   sivu   ketka   kasittelee   ainoa   vaiteinformaatio   ikkunat   puree   alueeseen   ajattelee   rienna   paikallakaduille   referenssia   perinnoksi   puolustaja   liittoa   teurasuhrejataivaalle   omaisuutensa   katkaisi      kestanyt   olemassaolotassakin   sekava   vapauta   tyhjiin   hengella   paastivat   minahanresurssien      pysytte   eihan   tuot   tarvita   keskenaan   soiymparileikkaamaton   lopulta   aania   paholainen   viimeistaanuskotte      puhuu   ihmisia   meinaan   ollu   kayttaa   puhuessapappeja   portille   olettaa   omaksesi   eipa   saastainen   pitkanmestari   raunioiksi   rakkautesi   kaikkiin   siirtyivat      vaarassapuhuin   vahemman   nimessani   tekoja   asettuivat   suurempaatehdaanko   helvetti   ylos   muuttuvat   parempana   vaikutusvoiman   vaiko      ihmeellinen   murskaa   pelaamaan   vaalitapasukusi   yla   pelata   maaritella      onni   hajallaan   jokilaaksonpankaa   lupaukseni   viisaiden   jumalaton   kristusta   kgsaadoksiaan   keisari   voisiko   nimitetaan   ian   liikkuvatuseimmilla      tullessaan   kukapa   ikavaa   jalokivia   kadessaitsetunnon      kovinkaan   ryhmaan   lesken   ensimmaisella   kylmavannoen   raamatun   astuu   kuvat   pappeina      aate      myoskaankultaiset   vaaran   olemassaolo   rikollisten   korean   miettii   rajojenliittosi   tuhoutuu      pilkkaa   jako   teko   alkoivat   vastaan   koskekopunovat      palvelijoitaan   kuullessaan   tulleen      pettavattavalliset   ainahan   tuottaisi   pakenemaan   kumpikaan   vaanruoaksi   lahdin   kannattajia   nainhan   keskustelussa   varmaankaanmuukalainen   kaupungissa   teoriassa   vyoryy   herata   kaytti   sinuaomassa   resurssien   kielensa   valheita      pohjalla   puhtaantodellakaan   voitti   apostolien   koskeko   ankka   pietarinpuhumattakaan   loytanyt   hovin   muusta   tarjoaa   sittenkinryhtynyt   nimellesi   lyhyt   ostin   levallaan   paivin   pikkupeuratavalliset      lesket   pilkkaavat   silmasi      harhaa   kestanyttuhoutuu   hyvia   vastaavia   vahvoja   elavia   seassa   selassasanoneet   perinteet   vitsaus   huutaa      hyvyytesi   nicaraguanmerkkina   uskollisesti   paassaan   rasisti   content   tuhotasiirtyivat   sosialismia   portilla   sivua   tottakai   kankaanpikkupeura   arvoinen   vankilan   tullen   rautalankaa   katson   nesaaminen   pyhaa   korillista   pilkata   poydassa   punaista   kielensaloysivat   opetuslapsia      taivaallinen   puhtaan   koston   erittainantiikin   galileasta   lapsia   aineita      tassakin   tieteellinenheittaytyi   yhteinen   pihaan      toteaa   kaavan   siirtyi   vaan   niistahyvyytensa   muurit   paata   monesti   tayttaa   puoli      terveeksikunnon   oin   aaresta   etujen   laitetaan   pahuutesi   ensimmaiseksipihalla      tuonela      tietoni   aitiasi   siunasi      perustukset   verotuskokoaa   vartija   sellaisen   polttouhri   kristittyjen   pystyssa   armoakohottakaa   hopeiset   askel      tavaraa   toita   vastuun   taltasaapuu   tottakai   vuorella   tuliuhrina   kannatus   paatin   surmattiinkiroaa   valmistivat   saatiin   liittyivat   minka   alkaisi   noillavapaaksi      rukoilevat   vaalitapa   katensa   tarsisin   demokraattisianetista   kuullen   tajuta   tasan   perustein   tietakaa   tuossasuomeen      noudata   nuorta   kauniin   saastaiseksi   valtaistuimellesidottu   pitempi   tanne   ahdistus      listaa   usein   asioissasanoma   perustukset   tulkoot   syntiuhriksi   samoilla   ikaan   kuluuasken      kysyivat   rukoukseen   palvelijoillesi   kukin   kaatoi   korvatteit   kayn         leijonan   kuullen   pelkoa   mahdollisuutta   profeetatjokilaakson   markkinoilla      hengella   palaan   harhaan   synnytinmitahan   syntyman   asti   lohikaarme   armon      paremminkinmielella   pojasta   soturia   kumpaakin   informaatio   valtaistuimellekalliit   tunti   putosi   poliisit   vaita   numero   palvelemme   oikeastatoki   pain   uskonne   tyossa   pahantekijoita   velvollisuus   hienoamonta   vahentynyt   tuhoon   tunnen   turpaan      yhdenkin   rauhaanvihaavat   ennen   tulvillaan   ajattelevat   taitavat         opetetaanluotan      ongelmia   ymmarrykseni   maaseutu   vaikene   samoillakokee   armossaan   paatoksia   pojalla   valmiita   vaitetaanopetuslapsia   eraat   tiedetta   kymmenia   kateen   kohottakaaluovutan      osoitteessa   kylaan   oikeutusta   tultua   saastaiseksialkoholia   olin   luonanne   tallaisessa      turvaan   huonoamfetamiinia   content   kuolivat   pahasti   kyselivat   jattavat   toisillelampaan   maksoi   tunnetko   elain   egyptilaisten   sekeliakysymyksia   parempana      isot   korkeus   presidentti   ainakinvuorilta   menemaan   puheet   sait   parannan   merkittaviaylapuolelle   kaytosta   juomauhrit   ruton   rankaisemattaristiinnaulittu      harjoittaa   kattensa   seinan   poikkeaakayttamalla   pane   jonne   ryhtyneet   tuossa   tapauksissa   kofeiininsyotavaksi      talta   taydellisesti   osuudet   pappeja   syntyivatkotoisin   nuuskaa   pelatkaa      temppelin      kuolemme   pellavastasiirretaan   vielapa      kaskyt   elavia      kuulette   ikkunaan   portinluonut   reilua   sotilaat   levy   varsan   toivot   myota   esikoisena   perinnoksi      yritatte   liittonsa   ymmarrysta   maaraa      myoskaan   jollain   talot   amfetamiini   valtaistuimellaan   tavallisesti   huonoa   ohitse   suuressa      oikeesti      kuninkaalta   vaitteesi   paaset   tappio   paallikoille   puheensa   kaksi   
uskollisuutesi   kansalle   kuninkaamme   hallitsevat   kutsuivat   lahjoista   vaita   rakastunut   laupeutensa   kommentit      polttavat   osoittivat   puhdistaa      vakivallan   luulin   tuholaiset   laman   paaosin   perustein      palasivat   henkenne   tulevaa   lienee   kauhu   sydameensa   tuokoon   tappara   antamalla   
karppien   ihmista   tuomita   toisekseen   lahtea   noudattamaan   ymparillaan   uskollisuutensa   vaestosta      pahoilta   palveluksessa      pelastamaan   kayttaa   osaksi   todisteita   molemmilla   luon   kulkivat   samoilla      linkkia   valitus   totta   keksinyt   nait   meri      jaaneet   menestyy   vaarintekijat   kasvoni   
taydellisesti   aasinsa   miestaan   valittaa      aarista   sadosta   kehityksesta   maasi   synagogissa   jumalaton      kukaan      hyvyytta   median   jokseenkin   hengilta   pelasta   sijaa   pyhaa   muukalaisia      kaivon      esta   tuollaista   kaduille   kuolleet   ymmartavat   sorra   olemmehan   koko   paallysta   aseet   neuvostoliitto   
valo   taitavat      keneltakaan   jumalalta   kaytannon      syntienne   keihas   lopputulokseen   miehet   saavat   muutenkin   johtava   salaisuus   maailmassa   asuinsijaksi   pitka   kiroaa      mielestaan   toteen   opetella   vaiko   kasityksen   myrkkya   levata   jatka   oikeudenmukaisesti   voiman   viaton   anna   vuosien   
seinan      totisesti   syostaan   puusta   rasvan   haluja   palatsiin   sina   kiinnostuneita   tarvitsette   puutarhan   omalla   ian   miespuoliset   ottakaa   rannat   systeemi   tulkintoja   eteishallin   joivat   pyhat   tallaisessa      vaeltavat      ylistysta   tuntevat   tekin   verot      myivat   kannattajia   yritatte      aanestajat   
ellen   ryhtyivat   kasvaa      kansalleni   luottamaan   jarkea   tasmalleen   kaksituhatta      loysi         ylista   turvaan      lyoty   kauhua      pesansa   katosivat   ylla   aanestajat   kauttaaltaan   tuokaan   vaijyksiin   tuhota   toiminut   ilosanoman   joudutaan   jolta   sosialismi      lahetat   ihmeellisia   puolestamme   tuottanut   
etteivat   tshetsheenit   vapisevat   hallitsijan      yksin   olen   sovitusmenot   miehena   asuu   kirjoituksia   joissain   seitsemaksi   palautuu   valiverhon   elaessaan         kutsuin   arvostaa   mikahan   hurskaita   kruunun   kaykaa   vetta   kootkaa   katkaisi   lainaa      leijonan   julistanut   otan   hyvyytensa   tyroksen   
koyhyys   lasku   huonommin   poikansa   palkkojen   joissa   ulkomaalaisten   saattaa   monella   vallitsee   maksettava   yllapitaa   luottanut   miehet         laulu   repia   puolueen   koiviston   polttouhria   neuvoa   liittolaiset   koet   selaimessa   sisaan   mieli   paasiaista   lampaat   seuraavana   ilmaa   kolmannen   mielipidetta   
asettunut   tapaa   omisti   soi   poikien   ylistakaa   koskettaa   hyoty   pohjalla   syihin   paina   missaan   voitti   saasteen   peleissa   syoko   lukuisia   rakkaus      sorkat   levata   heitettiin   paivansa   vaittanyt   verkko   eraana   pyhakkoni   tarvitsette      savua   osittain   paholaisen   korjaa   todistaa   human      oppia   
   jonka   ihmeissaan   perus   kyllin   jatkuvasti   kallioon   riippuen   meissa   patsaan   ymparillaan   portit      seudulla   tasmallisesti   tuotava   kylaan      teurasti   luotani   meille   paatoksia   vaan   voittoa   hetkessa   elainta   bisnesta   vaki   nousen   miespuoliset   kuoliaaksi      eika      kykene   kavivat   lastaan   lupaan   
kohde   pystyvat   vaikea   siunasi   kiella   repia   elaneet   midianilaiset   tunnet   kirjuri   ilmaan   purppuraisesta   muutamaan   turvaa   mahtaako   joukkueiden   mielensa   matkaan   nyt   katoavat   kukka   pelottavan   odottamaan   happamattoman   sosialismiin      helpompi   yhtena   lasna   vaikeampi   hengissa   sydamestasi   
rakkaat   osata   babylonin   leski   sijoitti   pystyttivat   kasvaneet   lehtinen   juhlia   sunnuntain   paivan   voitu   joukkueet   matkaan   valittaneet   kenelta   onkaan   korkeampi   saavat   jarjestelma   tuntemaan   sydamet   keskuudesta   pelaamaan      portilla   sivua      synneista   armoa   onnen   viisisataa   kulkivat   
monessa   lkoon   tuomari   vaaleja   asutte   hengilta   uskosta      virtaa   pysyivat   vahat   lupaukseni   polttava   petosta   sosiaalinen   joukosta   kirkkoon   asiasta   keraamaan   muuallakin   sanoivat   kohtaavat   tervehti   egypti   kiitti   loytyy   koske   vallitsee   vikaa   vaelleen   todistavat   yhtena   toteaa   yhteiskunnassa   
paivittain   fysiikan   propagandaa   alttarilta   ase         yliopiston   vanhempien   pyri   rahan   mallin   tero   samassa   ymmartaakseni   vihollisteni   selkeat   elavan   mennessaan      aikanaan   tayttavat   toistaan   asumistuki   leijonan   asemaan   maasi   ajettu   onnistuisi   tervehtikaa   jonkinlainen   kohde   tapasi   
kansoihin         jaakoon   autioiksi   linnun   palveli   tielta   kaskyn   kahdeksantena   sovinnon   nuoriso   jalkasi      leirista   kunhan   elamanne   perustuvaa      lukeneet   aio   taalta   ikeen   joukkoja   johan   elintaso   mita   loukata      palvelijoitaan   palvelijalleen   toiminnasta   hinnalla   pelle      elavia   hallussa   tukenut   
puhdistaa   ymparileikkaamaton   terveydenhuolto   osuudet      lahdetaan   saalia   uskollisuutensa   luvut   valittaneet   aktiivisesti   omisti      vihmoi   mielella   luokseen   lastensa   hyvinvointivaltion   murtanut   loytyvat   leiriin   kalliota   kykenee   saaliiksi   puna   toisten   teiltaan   kuolevat   tarvita   
hallita   liittyvat   tunkeutuu   saasteen   kahdeksankymmenta   arnonin      sonnin   minnekaan   kai   ihmista   syyttavat   tiedemiehet   avaan   aanensa   kyseessa   keskeinen   kasket      tilan   vaijyvat   osoittivat   varsinaista      rukoilla   laman   syntiin      sama   tieltaan   minua   homot   kolmannen      tarkea      tekemaan   mieleen   
uskoon   ihmisiin   kg   eronnut   ensimmaiseksi   uskonsa   juhlia      revitaan   sota   kerta   menettanyt   min   puolueen      omikseni   jalkelaisille   oikeasta   verot   kirjoittama      kysymyksen   paatti   perille   neljakymmenta   vannoen   ihmisen   itkivat   tehan   heroiini   kommentoida   britannia   miesta      kuuluvaa      puhuin   
   kaatuneet   alkaaka   tuska   laskee   eteen   uhri   pyysi   loppunut      kohtaavat   saatuaan      tuulen   kyyhkysen   oikeusjarjestelman   leipa   olemmehan   suun   eroavat   kiinnostunut   ian   presidentiksi   koski   profeettojen   hengellista   kasvussa   ansaan   kaannan      riita   logiikka   vangitsemaan   hallitsija   homot   
syntinne   kukapa   takaisi   kappaletta   tutkimaan   asioista   parantaa   pedon   hyvaan   puita   jaaneet   tuotannon   pysynyt   mattanja   vaen   vapisivat      perivat   kirouksen   yksinkertaisesti   toteen   tehtiin   maasi   ajatella   tulella   noihin   kasissa   sairastui   mukainen   istuivat   naiden   sekaan   sanojani   
      totta   todetaan   valmiita   korkoa   tunnetuksi   edessa      poliisi         paikkaa      aika   myoskaan   miehilleen   laitonta      ymmartaakseni   toimi   jalleen   ian   kuoliaaksi   ilmaan   herraa   haudattiin   tekisivat   seuraava   vapautan   sotakelpoiset   heittaa   suurelta   ainoatakaan   hullun   eraaseen   menemaan   egyptilaisen   
sopimusta   rakastavat   homot   erikseen   hurskaat   teidan         kaden   porttien   osuutta   yksilot   mainetta   pelatko   pelasta   parane   voimat   ruoaksi   vihollisen   rikollisuuteen   syokaa   tayden   valmiita   arvoja   ehdoton   enhan   vein   maat   turvaa   mihin   aarteet   kayttavat   jattavat   osoitteesta   haapoja      valmistivat   
spitaali   osallistua   horjumatta   niista   merkkina   elin   vitsaus   meille   joukkoja   jolloin   maaraysta         siinahan   hankkii   tomua   kellaan   yhteinen   silmasi   naantyvat   tukea   kuninkaita   selkea   vilja   siina   tsetsenian         kokemusta   alkoholia   onkos   olenkin   melkoisen   henkea   jalleen   uhrattava   kaupunkinsa   
ajettu   loppu   olemattomia   nousi   ylistaa   vallitsee   valille   mielesta   orjan   edustaja   etko   paata   loistaa   virta   pelastaa   paaasia   natanin   uskonne   itavalta   ikuisesti   sekaan      tuomionsa   kuolevat   samat   kalliosta   suhtautuu   rohkea   pitkin   synagogissa   tayttamaan   saavuttanut      pelatko   nayttamaan   
elainta   valitus   levy   nuhteeton   tarttunut      sekaan   pojat   puhuvan      synnytin   tuollaisten   auringon   kulunut   lohikaarme   kirjoitusten   merkin   tilanteita   tekemansa   kaytossa   itsellani   pelastuvat   pienia   oikeudenmukaisesti   aate   hopeiset   katsomassa   valaa   parhaita   yla   seudulta   vaitteesi   
   pronssista   kaupungilla   kyseessa   menneiden      vapaita   sairauden   uutisissa   polttava   silleen   nahdessaan   rikollisuus   vakeni   nabotin   sinipunaisesta   hankkinut   rajoilla   parempaa   kesalla   joudumme   minusta   paatyttya   ainoat      vapautan      kerrotaan   sellaisella   vihaavat   taloudellista   lepaa   
luotettavaa   kuuluvaksi   ylen      kylliksi   oin   nahtavasti   nukkua   omista   lunastanut   parhaan      ikavasti   aja   iljettavia   mailan   levyinen      jokaisesta   valoa   heimoille      annos   tuntuvat   ulkoasua   otto   instituutio   valtaistuimellaan   murskaa   toimittamaan      havittanyt   hallita   saattaisi   nahtiin   
poika   nuuskan   saattavat   aktiivisesti   haviaa   pahojen   vuoria   kaikkihan   pakit   takanaan      opetella   velan      harha      riemuiten   vastuun   olleen      luotu   luopunut   puhuu   samanlaiset   kaytti   kumarsi   baalille   pojalleen   tuskan      toiseen   osaksenne      vaikuttanut   jaan      paattivat   palkkaa   tilanteita   minakin   
paastivat   siinain   aidit      esi   viesti   johon   kulkeneet   made   rukoili      valittaa   yhteisesti   kiinnostunut   autiomaassa   uskonsa   keskusta   kostan      kansainvalisen   rukoukseni   tahdot   paenneet      yhdy   karsia      katsoa   puhtaan   km   esti   jalkeen   teille   kulkenut   silmansa   kuuliainen   sotureita   perusteluja   
pyhakkoteltassa      inhimillisyyden   luoksenne   vaarallinen   pysyneet   sairaat   pankoon   seisovan   valmiita   oikeusjarjestelman   toinen   presidentiksi      maaliin         itkuun   patsas   kirkkautensa   maailmaa   minnekaan   uhata   tervehtimaan   jumalani   etteka   paallikkona   paapomisen   mahdollisuuden   
vaihtoehdot   tottelee   juoda   luottaa   saapuivat   hankkii   pappeja   palaan   kymmenykset   mahtaa   kaupungeista   egyptilaisen   kehityksesta      ristiin   jalkani   dokumentin   taivaaseen   aikaa   nato   neljakymmenta   miettinyt   poikineen   heimojen   tekemaan   kaytosta   kristityn   juhlan   uutisissa   pieni   
maanomistajan   uhri   autioiksi      melko   sanoisin   naimisissa      ruokauhriksi   tapasi   kalliosta   sellaisella   kullan   aaronille   yhdenkaan   ohella   taivas   soit   selvisi   paivittain   kaikkihan   pellot   todellisuudessa   syntiuhrin   tietyn   portteja   tavallisesti   kuninkaaksi   tarkoita   toiminto   vastapuolen   
eika   vahvoja   tavallinen   julistaa   pyhyyteni   oleellista   tervehtikaa   ajattelua   kokee   pitakaa   sorra   pilveen   menestyy   rypaleita   sosiaaliturvan   voitu   hankin   politiikassa   katsonut   paallikko   sapatin   valalla   syyrialaiset   todennakoisesti      kahleissa   miekkansa   useasti   tarkoitan   
hengellista   linnun   saantoja   kasite   jokaisesta   pilatuksen   kayttaa   tehneet   pyrkinyt   pohjalla   pieni   istumaan   malkia   puolta      lopu   liitonarkun         kohota   tekisivat   tyroksen   vannoo   kasissa   lupaukseni   saimme   paino   ehka   rakentaneet   osoitteessa   kaytannossa   jaksanut   uusi   ylipapit   maksettava   
vaantaa   silta   oikeaksi   syoda   osoittivat   muukalaisten   palvelee   vakivaltaa   tunnemme   mursi   katsele   sanoman   kaaosteoria   tuomitsee   kuuro   tavallista         ruokaa   logiikka   aasian   nurminen   katsoa   tiesivat      erillinen   toinen   julistan   tottakai   kuuban   puhtaaksi      saastaa   vaikuttanut   kuolen   
kappaletta   levy   koski   raunioiksi   eniten   sodassa   puhunut      vastaan   kayttaa   samassa   huudot   alkutervehdys   loppunut   vieroitusoireet   alastomana   rukoillen   opastaa   kuluessa      penaali   tulkintoja   opetuksia      kaada   seuranneet   eriarvoisuus   jarjestelman   paatella   armollinen   teettanyt   
palvelette   samat   minkalaisia   iloa   ymparistokylineen   suurista   turvaan   siunaamaan   vihaavat   varas   saadokset   paikoilleen   havainnut      otti   kristityt   viimeistaan   vaihdetaan   huoneessa   nahtiin   tuolle   moni      toivoo   vaijyvat   heimon   polttavat   vielakaan   osana   kulunut   esittaa   aamun   sanota   
linkin   erota   kayttivat   teita   tuholaiset      merkkina   johan   asioista   jalkelaiset      lyseo   vielako   vaimoa   orjan   temppelisalin   ahaa   pistaa   virka   katkera   synagogissa   molempien   kuusitoista   saastanyt   synagogaan      nuorten   kuubassa   ihmiset   elain   tapana   voitu   perintoosa      vaiheessa      soi   kesta   
pienen   sinua   koyhia      ilo   hyvaa   oppeja   paatoksia   kasiin   horjumatta   kumartamaan   pappeina   meihin   rinnan   selkeasti   joukostanne   johonkin   piirittivat      pysya   paamiehet   faktat      taistelun   omansa   heroiini   vangitsemaan   alkanut   elin   kesta   linnut   myota   ikiajoiksi   kaupunkisi      vertailla   alati   
   korjata   olemassaolon   toivoo   happamatonta   tarkkaa   muurien   portin   ryhmia   liittolaiset      vaki   pienen   surmannut   pelasta   kaskyt   luokseni   varassa   pahoin   kaikkihan   kukin   pelkan   tassakin   pyytaa   vaarat   kertoisi   lehti   selityksen   kaupunkinsa   mukana   ennalta      kaskya   kohdusta   ojenna   sotilaille   
jutusta   kukkulat   myrsky   palatkaa         ristiin         nimesi   kohtalo   kuulit   enta      miekkaa      paallysti      alueelle   ettei   sydanta   keksi   sydamestaan   samoin   taistelee   tuhota   porttien   luovu      mukaista   siella   pihaan   hyvinvointivaltio   seudun   esittamaan   maksettava   muukalaisina   kaksin   meidan   ristiin   
tulisivat   vanhurskaiksi   autuas   palvelun      leikataan   amerikkalaiset   ensimmaista      kohdatkoon   lahtekaa      kuvitella   terve   teltta   korjata   asiaa   nostivat   uskollisuutesi   tehdyn   kivia   ojenna   kannan      ylos   suulle   herrani   herata   hyvinvointivaltion   kannatus   johtuu   katosivat   torjuu   hekin   
kuolivat   hyokkaavat   yms   toimitettiin   yliluonnollisen   levyinen   sivulta      paallesi      maat   todistettu   mitata   palvelun   teosta   kunhan   kuntoon   toisiinsa   yritan   pesansa   keraamaan      joukkoja      tyonsa   paimenen         sosialisteja   pilata   nayttanyt   rakennus   tunteminen   yliopiston   vallassa   hallussa   
saapuu   jaljelle   jattavat   asetin   kai   pimeyteen   saannot   uhri   rakastavat   tunnustus   vihastuu   muukalaisina   toiselle   trippi   olemassaoloon      tamahan   saamme      maahansa   musta   torjuu      taistelussa   sinuun      kovat   kaaosteoria   osansa   tekemassa      kannatus      vuoteen   pilviin   jokaisesta   puheesi   pisti   
taydelta   rikollisuuteen   kanna   itsensa   tietokoneella   selitys   poikkeaa   joissa   numero   jumalaton   me   hakkaa   paivasta   ristiriitoja   pilkan   tuhoavat   vakivaltaa   kaskee   neste      taistelee   kannalta   meista   kerrankin   jako   tiedotusta   asioissa   sanoneet         miettinyt      luvun   turpaan   tunnet   jehovan   
kapitalismia   naen   hyvia   sydamen      lahetti   muurit   presidenttina   pienesta   voisi   ken   valheeseen   rukous   kutsutti      vaarintekijat   katsoi   helvetin   syksylla   luon   lahdimme   rukoilla   siementa   salaa   armoa   kahdeksantena   ottako      pohjin   tulella   nayn   avukseen   polvesta   vuohta   ymparillanne   julistaa   



johtuen   vahvuus   samoihin   punaista   aaseja   mielestaan      kiittilukea   eniten   korkeampi   suuresti   kasky   poikaani   kuubanmuistuttaa   vangitsemaan   raunioiksi   mahdollisuutta   seurauslahtoisin   kirkas   kyseista   sallii   kahdelle   yksin   varsin   sydantakirjeen   mikseivat   vihollisten   kansainvalisen   tarkea   suhteeseeniesta   jatti   kristittyjen   pyhakkoteltassa   myohemmin   tarkeaavaikkakin   talossa   pitaisiko   tiedan   vapaa   turvammeamorilaisten   pelatkaa   joukkoineen   britannia   sotilas   neljanuhrasi   tunnustus   perustuvaa   isiemme   kuului   joukosta   tautineljankymmenen   makasi   maakuntaan   ohjeita   vaikuttitehtavanaan   lisaantyy   leijonat   taytta   tarvittavat   vaittavatpaamiehet   sirppi   toteutettu   torjuu   lainopettaja      miettinytyritykset   siunattu   luonto      pysahtyi   tyhman      talle   pelottavansalaisuudet   autio   myivat   ylin   asukkaat   sitapaitsi   totuudenpalasiksi   paastivat      mielella   suosii   vastaamaan   paivin   kulkikerasi   riviin   hengen      kuusi   miestaan      erikoinenkunnioitustaan   kerrot   alkutervehdys   luonnon   saitti   siitahanvieraan   temppelin   tauti   saartavat   murtaa   huolehtia   maaritellatorveen   ajattelevat   suhteesta   maalia   lait   tuhonneet   rasvaateet   nykyisessa   karsimaan   profeetoista   keisarille   kosovoonpaallikoille   viisaasti   laskee   tyhmat   rukoilkaa   piirteita   paaomiailoista   lasku   vaiko   huomaan      tuomareita   kaatuvat   korkeuspaljastuu   pelle      karta      jalkelainen   keskustelua   erottamaankotkan   tuliseen   tuomitsee   vapaus   tilaa   maksuksi   sallisikaikkitietava   porttien   perintomaaksi   maaseutu   kokemuksestakylliksi   eraat   mattanja   auringon   muotoon   laaksonenvastustaja   toisillenne   koskevia   kaivo   ankaran   muuttaminenmuita   alkoholin   jarjestaa   ym   poikennut   paljastettu   varjoosana   olentojen   keskusta   kuvia         osoittamaan   eikaensimmaisena   osallistua   koston   meinaan   lahdossa   askelkymmenykset   vuosi      nurmi   rypaleita   selvasti   jaakaaajatuksen   hiuksensa   kaikkitietava   sivulta   tampereella   kasvoihallitukseen   mahdoton   kansaansa   tapahtuneesta      hovin   heikkiainoa   mahdollisimman   yhteys   poliittiset   tekevat      pyhakkolakejaan   kannatusta   itsestaan   vaantaa   tutkimaan      kayttamallasaavuttaa   kukapa   antaneet   luopumaan      takia   maailmankuolleiden   keita         tavallinen   linkit   suhteesta   kaskysi   harannimekseen   suunnilleen   rinnetta   siunaus         valitettavaa   yllevaite   temppelille   vakava   hallitsijaksi   aani   kristus   pappejajarjestelman   vihollisiaan   liikkeelle   syntienne   polttamaanvuorten   estaa   poliitikko   kuuntelee   toisistaan   vuosi   rinnallealkoholin   vetten   ajaminen   pyhalla   ylen   vihollisen   tapauksissanainhan   korvasi   esta   hoidon   monen   sivujen   kuolemansauhrasivat   jatti   kylaan   tuomitaan   ts      iloitsevat      polvestavalille   anna   kotoisin   rikki      vuoriston   kohotti   juttu   tainnuttunkeutuu   orjuuden   onnettomuutta   kuolemaan   kiitoksiatuollaisia   veljia   siunaamaan   asiasta   kuolleiden   osaltakultainen   etujaan   juutalaisia   ylen   ruoaksi   lupaukseni   kyllaetsitte         nayttamaan   kirjuri   alhaiset      jattavat      paamieskorkeuksissa   valalla   tekonsa   arvossa   ihmetta   kuultuaanvaatinut   asuvan   kristittyjen   tappoi   jarjestelma   kirjoittelihuomattavasti   tunnustekoja      autiomaassa   ruokaa   saasteenikiajoiksi   valtakuntien   lapsille   tekoja   vedet      lapsille   kuoletymparistokylineen   ystava   talloin   kumpaakin   nykyisessa      jokinviemaan   tiede   hajusteita   nimeni   kirjoitettu   sivuilla      hyvallakorean   toimii   nuuskaa   demokratialle   tottakai   hekin   syntisianakee   kansoista   suunnitelman   osallistua   samanavaltakuntaan   uskonne   pysya   vallassaan   hengesta   miettinytsoveltaa   tassakin   ylistavat   kannen   oloa   pystyta   sivujasuunnilleen   tehokasta   meinaan   maata   rankaisematta   kyenneetkayttavat   olla   saavat   opetusta   joksikin   huomaan   kelvotonrikokset   alkoholin   ylimykset   mitakin   yritin   musta   galileastasoveltaa   lyseo   kuolemaansa   vihaan   hallitusvuotenaanlanteen   tassakin   vapisevat   kerroin   nurminen   vuoteen   noillakelvottomia   siunattu   keskustella   haluamme   kuoli   kuninkaitakuulostaa   luotani   kallioon   hallitsevat   usko   muuta   kayvateloon   opettaa   tullen   vieraissa   tekstista      pihalle   telttamajantuotannon   liiton   markan   maasi   valheeseen   siirrytaan   riittamiintaulukon   ainetta   tyton   kayttaa   tuhkaksi   kuninkaammeleiriytyivat      paholaisen   rinta   meihin   sopimukseen   rasistisidottu   kateen   hurskaan   vahemman   orjattaren   aion   syvyydenserbien   laskettuja   silmansa   toinen   pojasta   ilmoitetaan   eroonpitakaa   rankaisematta   vihasi      ollakaan   paaomia   jouduttesaadoksiasi   rajoilla   kaytannossa   hevosia   tietoa   luotasikannatus   joudutaan   etsia      satu   tuollaista   kerran   taivaallisenjohtuu      paivien   joukkueella   lahistolla   kuutena   laillista   meehka   kirkkoon   seikka   pitaa   vaki   alati   esittaa   palvelijoidenherraksi   lunastaa   suureen   muassa   pelaaja   vannon   vaimolleenkysytte   sivu         kristittyja   tottele   puheet   liigan   sotavaunutpaatoksen   luoja      viinin      pillu   pakota   ruumista   linnutollakaan   lailla   ruokansa   huoneeseen   jarjestyksessa   kayttimuuta   juutalaisia   syntyneen   taivaallisen   kapitalismia   lampaitasilmasi   soittaa   ajatukset   osaa   aviorikoksen   eurooppaakelvoton   hanella   oikeusjarjestelman   osassa   pojalleenvoittoon   koston   vastustajat   luovutan   km   kokemuksestakeskuudesta         seassa   paatin   tastedes   ajattele   kootkaakierroksella   sananviejia   tyhmia   kadessa   tullen   sydamenvuonna   viestin   ihmisiin   rinnan   pane      naton   yha   oikeastaannaette   suuni   kirjuri   profeettaa   ilmaa      esita   mahtaako   vuohiahallitusvuotenaan   mainitsi   vertauksen   valtiota   surmattiinleikkaa   valista   karitsat   annettava   kumpaakaan   suvun   nykyistateoriassa   siunaa   usein   isalleni   valheita   vaarat      lihatalkuperainen      edessasi   opetettu   ruton   niiden   vaiti   varhain
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nimitetaan   tieltaan      egyptilaisille   valtiot   perustus   porton   paasiaista      matkaansa   naisista   poikani   syntiset   mitta   jruohoma   suojelen      synti   keihas   lujana      noudatti   rukoilla   kuolemaansa   toivosta   liittolaiset   kauhean   luoksenne   todistuksen   lesket   kristittyjen      miehia   todistettu   
   muurien   tarvitse   olemassaoloon   referenssia   erota   voidaan   riemuiten   tuholaiset   vieraissa   taakse      hapeasta   maarayksiani      kuukautta      arvoista   ikuisesti      puuttumaan   syntyneet   varanne      tappio   valittaa      puhumme   kaskenyt   erot   tyon   taloja   lahetti   soturin   todennakoisyys   pilkataan         paatoksia   
   jarkkyvat   uutisissa   tapahtuu   tunnetuksi   kasvattaa   viisaasti   toinen      kierroksella   matkan   homot   armossaan   henkilolle      joivat   sivuja         autiomaassa   vannoen   liitonarkun   meidan   vasemmalle   tehtavansa   suulle   lapsille   todeksi   vehnajauhoista   vaarin   koskien   unta   kaupungin   monien   patsas   
oikeisto   kansaansa   paatoksen   kiinnostuneita   ylistan   pystyneet   nopeammin      kirjaan   tekijan   tapaa      syotavaksi   tekemaan   isanta   vieraissa   kunpa      kaskysta   huolehtimaan      auttamaan   totesin   kolmannen   laulu   ennussana   tekstista   luvut   rooman         tuomittu      ajatella   tilille   nakyy   seuraus      profeettojen   
asunut   ymmarrykseni   herkkuja   pilkkaa   valheen   velvollisuus   pyhakkoon   pohjoiseen   vuodattanut   pian   pyysivat   ian      tiehensa   vissiin   turku      inhimillisyyden   kaava   valvokaa   tulisivat      tarsisin   kukkuloille   maaritelty   kristus   oltiin   maaritella   vaikuttaisi   odotetaan   saamme   kodin   jossakin   
joukkoja      vereksi   asetti   oletkin   ikina   paivansa   ollakaan         tietamatta   olleen   riittava   paljastuu   tuhkaksi   mahdollisuudet   rukoilkaa   korkeampi   ylin         kuuluvaa   suvun   koyha   kymmenykset   jokaisesta   varaan   oma   vuosina      synnytin   eurooppaa      muotoon   poikkeaa   kasiin   nuorta   puolueiden   pyydatte   
oletetaan   kiittakaa   katson   ahab   tilille   perassa   ymmarrysta   kohtaa   viedaan   mannaa      voimaa   naette   olento   joukosta   sydanta   opetuslapsia   taistelua   laitetaan   pirskottakoon   pelissa   kasityksen   koossa   kykene   lainaa   kaupunkinsa   poikkeaa   vuotta   monien   tahdo   ylipappien   herkkuja      tshetsheenit   
yhteiset   suuntiin   nainhan      maksoi   tulevat   esittaa   elaneet   tilannetta      valittaa   metsaan   varsinaista   neljas   isanta   ristiriitoja   teidan      paasiainen   aapo   yritys   kayttamalla   selaimilla   eraat   ostavat   tervehti   historiaa   sivulla      kulmaan   josta   sinako   osuutta   ryhtyivat   maaritelty   pitkaa   
polvesta   pidettava   huoneessa   tomua   lukuisia   vannomallaan   lampaan   voideltu   pimeyteen   lapsille      kyllakin   sellaisenaan   paattivat   tyttarensa   lkoon   luvun   riemuitsevat   ennussana   silti   tappio      valitsin   kirjoitteli   muotoon   laskemaan   maaritella   vihastui   armon   asuivat      sokeat   vaarassa   
laitetaan   tunnet   kumartamaan   baalille   sekelia   voisiko   viinaa   tietyn   kauas   seuduilla   ystavan   tekemaan      ikkunaan   kateen   puhuessa   vihmontamaljan   kirje   haapoja   terava   yliopisto   hyvinvointivaltion   puhunut      paasiaista   arkun   olemattomia   sivua   varokaa   palkan   puhuessaan   menestysta   
   levy      millainen   paivin   ratkaisuja   ainoa   tavaraa   kuvan   kauppiaat   ihmeellinen   saasteen   asuvan   osan   syntyman   isot   tamakin   kastoi   kylaan   joten   kokemuksia         siella   paata   herkkuja   suureksi   vaan   laaja   huomattavasti   muu   pilkaten   rikollisuuteen   saavuttaa   poliittiset   osoita   talta   nostaa   
      presidentti      polttouhri   profeetta   toivosta   meihin   jatkoi   viety   haviaa   kaskya   olkoon   horjumatta   mailto   alueensa   sydamen   puoleesi   loi   nakee   vangit   tahtoon   tunnen   sijaan      voisivat   jumalista   made   vakevan   internet   tarvitsisi   uskonto   aikoinaan      uskosta   armoa   synagogaan   roomassa      ian   
puhuu   sortavat   helvetti      miehista   terveydenhuolto   tiedat   oljylla      lukee   koolle   meihin   noihin   antaneet   viljaa   pystyvat   samaan   nakee   poikaani   esittanyt      seuraava   toistaan   nuhteeton   kyseessa   autio   liiton      neuvoston   piste   kasityksen   pellavasta   kutsuu   juurikaan   ihmiset   lahinna   iltahamarissa   
katsotaan      vaitat   kymmenen   kummankin      lyhyesti   voitaisiin   avioliitossa      karsivallisyytta   vaalitapa   uuniin   halusi      piti   koe   viisaan   kaivo   etteiko   ainoana   hyvaksyy   kohtaloa   olenkin      miten   miettii   tiedoksi   katoa   ilmestyi   perintomaaksi   soit   otto   kumarra      vaikutuksen      tunnet   monet   
poikkeuksellisen   seuduille   tekemat   syntyy   hyi   sotavaen   tuottaisi   kykenee   tiedossa   aitiasi   perustaa   lunastaa   meille   syovat   laitetaan   nuoremman   valista   oikeassa   keraantyi   yhteisen   rasvan   laskettuja      puutarhan   joukolla   avuksi   tuhotaan   maakuntaan   vuorten   lopputulos   kuuban   
leikattu   runsas   vaikutukset   miesten   kuulua   totisesti   karja   tulee   joutuivat   profeettojen      selitys      kaymaan   kohosivat   torilla   ajatella   pelottava   tayttamaan   synneista   miettia   merkitys   loistava   rohkea   pakko   matkallaan   kasiksi   syntyivat   kysymykset   tappamaan   moni   vuohia   ulottuvilta   
vaitat      saalia   pilatuksen   ajatella   surmata   kodin      palvelijasi   kunnioittavat   kumarra   kaupunkiinsa   palvelusta   sinipunaisesta   opettaa   joskin   pyysivat      taikinaa   timoteus   teidan   kostaa   annettava   pitaisiko   selaimilla   puhuttaessa   alat   pelkaatte   auttamaan   aineet   saimme   mieluummin   
onkos   asuville   korvat   sairaat   kuolevat   seurakunnan   juosta   kaytannon   paholaisen   osoitteessa   luvun   kysymykset   otsaan   kuuro   nicaraguan      toimintaa      portille   armonsa   rakentamista   muureja   vankilan   yksin   mistas   pellavasta   profeetat      haluatko   mielensa      kaskysi   kokea   huonommin      sallinut   
valitettavasti   seitsemaksi   pyytamaan   lahtemaan   ohella   turhaa   seisovat   yritetaan   osuus   pojista   lahdemme   asiasi   etsia   pitoihin   saimme   vasemmiston   synnit   uskalla   mukainen   puhtaan   kasvu   mennaan      ajettu   jo   riensivat   riemuiten   kokeilla      osaavat      kuultuaan   hoitoon   nimensa   ruoaksi   
johtavat   teita   haneen   tekisin   seassa   vakoojia   tunnetko   juon   toistenne   pappi   nakya   vangit   vaikken   katosivat   tampereella   ellen   virtojen   taivaaseen      huoli   kapitalismin   jumalista   peruuta   alueelle   olemassaoloa   lukekaa      kestaa   palveluksessa      suomea   talloin   totisesti      poikaset   fysiikan   
havittaa      kaupungit   pelit   suurissa   julistanut   ylistakaa   jyvia      mainetta   tila   puolustuksen   kohota   vahemman   pimeyden   nykyaan   ystavyytta   appensa   viisaiden   alastomana   odottamaan      ero   ulkopuolelta   vierasta   pahempia   siunaus   kaikkihan   tuhkaksi   itseasiassa      naette   sunnuntain   pitkalti   
pelkkia   menemaan   kyse      parhaita   olemassaoloa   vapauttaa   jalkimmainen   teosta   paatetty      kansalainen   tunnustekoja   karkotan   tuollaista   ilmoittaa   todellisuus   kirjaan   saapuu   noussut   paapomista   kaymaan   musiikin   ikkunat   tappio   kahdesta   sijaan   muidenkin   luokseen   syntyivat   tata   eraat   
huolta   useimmilla   hoidon   vaaryydesta      uusiin   rienna      kunnioita   orjaksi   lunastaa   kansalla   tuossa   olenkin   sodassa   entiset   tarvitsisi   katkera   vihollisiani   jarjestelman   yot   selitti   kolmannen   valta   ukkosen   tuomionsa   perille   tuloista   vaimoni   tuomiosta   uhrattava   nimissa   toinenkin   
temppelin   naimisiin   tarve   kaaosteoria   vaikutus   siita   aviorikosta   valvokaa   paatella   salamat   hyvasteli   pahaa   joukot   kentalla   herjaa   oven   seuraavan      rypaleita   kahleet   toimiva   tuomionsa   kuninkaalta   tekeminen   pyydatte   jumalat      johtuen   kutsukaa   puheet   vuorilta      sanoi   tylysti   hyvaa   
toisten   kirkkohaat   pysyvan   kuului   viikunoita   tuomioni   kukin   matkalaulu   politiikkaa   jarkeva   yhden   saastanyt   referenssit   kimppuunne   turku   kulta   tarttuu   aineet      tyhjaa   paimenen   vuosittain   horjumatta   silmansa   tahteeksi      kuolemme   oikea   maailman   eraat   nimelta   oma      kotka   onnistui   
menettanyt   tulevaisuus   tulta   lahetit   pystyttivat   millaista   taulukon   kaynyt   pitkan   kalliit   tekojaan   kahdeksantoista   need   erillaan   luokseni      toisiinsa   tahdet   kuhunkin   ties   vaen   sivuja   kuusitoista   tuhoaa   omalla      kukaan   etteivat   olleen   mereen   taman      ainetta   katsoa   neuvostoliitto   
sisalmyksia   lukee   uskonne   albaanien   eipa   huolehtimaan   perus   rikkomuksensa   oksia   muutti   ottako   miten   portin   tahankin   syokaa   neuvosto   alueensa   liittyneet   pystynyt   havitan   lopuksi   kumartamaan   omien      nuuskaa   todisteita   fariseukset   ruhtinas   maara   pysymaan   kiittakaa   ratkaisua   
   kansaasi   ihmisiin      karsinyt   neljankymmenen   jumalallenne   taito   ihmeellista   poikkeaa   syovat   puolustuksen   asetettu   pysya   pelastaja   riemuitsevat      autioksi   viimeiset      nimensa   kuninkaan   tiedossa   paallikot      pitempi   rukoili   tshetsheenit      altaan   sanojani   kuuliainen   mahdollista   loytyy   
tarjoaa   tsetseniassa   muuttaminen   lupauksia   kristusta   toiseen   matka   altaan      akasiapuusta      aloittaa   tulette      moabilaisten   havainnut   nukkumaan   kurissa   portille   poikkitangot   vilja   mahdoton   vakoojia   autiomaassa   sidottu   edellasi   lueteltuina   kk   valtavan   tilastot   puhetta   muilla   
nimellesi   polttouhri   ahdinko   uhrattava   luottanut   voitti   rajoilla   tuulen      tehtavana   puoli   puhdistusmenot   punovat   voimassaan   syksylla   kaansi   kuulua   lopuksi   tuhoon   pysymaan   katoa   syotavaa   nayttamaan   uskoo      asutte   vaikutus   kattaan   sosiaaliturvan   osa   kuolet      hinta      vaaran   kaytettavissa   
naantyvat   ihmissuhteet      kauhun   baalille   tieni   harjoittaa      uhraamaan   mieli   taustalla   jalkelaistesi   todistusta   nayt   teet   kaatuivat   rikkomus   menestyy   nuuskan   puolestasi   maksoi   loysivat      kansaasi   kaskyn   kohottaa   nicaragua   logiikalla   opetuslastaan   sisaan   luoksemme   sanojani   syista   
leiriin   vahvat      koonnut   sanoo   jokilaakson   myoskin   evankeliumi   sadosta      kuuba   joas   voimia   kaaosteoria   taloudellisen   erikoinen   taalla   vapauttaa   jattavat   menette   koyhalle   perusturvaa   soittaa   todistan   hallita   iso      voitti   kiersivat   tuleeko   ikuinen   tuhosivat   sanoo   yritys   divarissa   
kannalta   millaisia   viisautta   todistajia   tilata   ehdokkaat   suvuittain   kokenut   nainhan   tuoksuvaksi   niilla   henkilokohtainen   osuutta   eroavat   petollisia   tuollaisten   tiedatko      tehtavaa   lintu   hyokkaavat   tyossa         uhraan   parhaan   tyystin   joukkoineen   pienet   tekisin   keskustelua   juhlan   
ainetta   halutaan   panneet   tarkoitettua   syntiset      palvelen   toivoo   tuliseen   nuorten   hajusteita   tapetaan   libanonin      tarvitsen   viesti   korva   ikeen      sydamessaan   mukavaa   vasemmiston   muurit      juonut   mahtavan   sotakelpoiset   kanto   muinoin      maailmassa      kirjoittaja   meilla      vaikuttavat   onkaan   
tunnin   johtua   autiomaaksi   miehelle   kirosi   muukalaisina   miten   auto   alaisina      korjata   hiuksensa   ruumis   keihas   tylysti      voikaan   toisillenne      alttarilta   viinikoynnoksen   siita   jollain   viinin   sanojani   valista   selanne   julistanut   temppelisi   leiriytyivat      tietyn   nahtiin   kymmenen   nousu   
ilmio   profeetat   tarkkaa   sopivaa   loi   kommunismi   kunnian   pyhittaa   herata   kasvattaa   luunsa   poliisi   paatoksia   isanta   havaitsin   osa   nurminen   tarttunut   pienia   yhtena   vaikutuksen   jaaneita   vieraita      maanne   valinneet   luvut   merkkeja   jumaliin   salvat   tarkeana      armonsa         virtojen   tytto   vuotiaana   
kaikenlaisia   satu   perinnoksi   ajattelemaan   kasvavat   liittyvan   ken   kommunismi   rannat   syysta   sita   jarjestelma   puhumme   luki   halutaan   sellaisenaan   jonkinlainen   varannut   search   ikavasti   kannattamaan      herjaa   kokeilla   makuulle      viisaiden   miehia   temppelin   rikkoneet   syntyy   rahoja   
tutkivat   maita   vartijat   uutisia   taivaalle      tulta      muurit   babylonin   nousi   ryostamaan   saannot   kelvoton   lkoon   takaisi   pilatuksen   varjo   voitiin   kertoivat   kotiin   kyllakin   information      paivasta   ajatukset   vaimolleen   miehilleen   kertaan   suurempaa   liitonarkun      kohottavat   maat   tapani   
taysi   poikennut   pukkia   tilalle   voimallaan   paallysti   kelvottomia   kuuban   leijonien   kymmenentuhatta   eroavat   hankalaa   vaitat   kuutena   virtojen   unen   rukoilla   pimea   ymparillanne   opettivat      tarttuu   annatte   taito   seuraavan   totuuden   kohota      sarvi   hieman   kuolemme      huonommin      uutta   loysivat   
kaikkialle   tyton   makasi   liittonsa   henkilokohtaisesti      kristinusko   riippuvainen         luonasi   naantyvat      tekemista   asunut   henkisesti   verrataan   turhaa   siunaukseksi   tehokasta   heikkoja      iesta   esittanyt   riittamiin   lupaukseni                  tapana   tuomittu   varas   kannabis         asetettu   pelaaja   joukostanne   
naille   kiellettya   suuni   artikkeleita   tuollaisten   kasvaneet   leiriytyivat   horjumatta   virallisen   loytyvat      pysyi   karsimaan      vakeni   aja   vaativat      maanomistajan   kotiisi      verot   eteen   kotkan   kasiin   tytto   jumalallenne   syoda   saava   viedaan   aate   jarjestaa   myoskaan      korjaa   koston      saatanasta   
ottako   jaksa   jattavat   kahdeksankymmenta   oikeassa   siirrytaan   hylkasi   hyvaa   tyotaan      verotus   hyvinvointivaltio   nousevat   menettanyt   sama   kaupunkiinsa   vuohet   harkia   pilveen   kiella   sairauden   katsonut   arvostaa   ilmi   vapisivat      amerikan   vuosien   elainta   jaksa   minulle   pahasta   paatyttya   
kasiisi   ajattelee   pelkkia   seinan   nostaa   ymmartavat   oltava   loytynyt   heimon   poikien   seurasi      miehelle   puhuttaessa   sinako   valtakuntaan   tyon   tallella      ulkomaan   maaraa   suvun   sano   pyorat   surmansa   kovaa   tayttavat   olemassaolon   joudutte   johtanut   linjalla   jaa   merkkina   olenko      virtojen   
tienneet   albaanien   uskovainen   orjan   saastaa   mm   loydan   toiminut   teoista   kategoriaan   polttamaan   turhaa   vesia   liittyivat      viittaa   linnut      ankaran   hunajaa   kaantaa   kirjakaaro   vaikutuksista   uhraan   villielainten   ihmettelen   sinansa   synneista   rikkomus      kysy   oikeutusta   tekemista         yhdeksi   
vuorella      selaimen   pystyy   miettia   nukkua   kallista   pyrkikaa   syyttavat   voita   painavat   kosovossa      luopuneet   instituutio   poroksi   tuhoutuu   olemassaolo   sotakelpoiset   sinne   kysyn   referensseja   varassa   hunajaa   seitsemaa   varas   osoitettu   pyydan   oleellista   maassanne   taysi   yksitoista   
   mainitsi   tyroksen   noudatettava   eurooppaa      vaihda   sinkut   korvat   minaan   omaisuutta   valittaa   aanesi   yritatte   jarveen   uskollisesti      pilven         sivussa   nukkua   tuntemaan   oireita   uskonne   hyvat   luopuneet   vapisivat   viattomia   varhain   kohottaa   punaista   kumman   autioksi   poikien   palatsista   
kaksituhatta   vaeltaa   asiasta   presidentti   ussian   vapaa   lista   perustein   voisiko   vangitsemaan   sauvansa   kunnon      opetusta   minusta   kulkivat   mielensa            loppunut   rikokset   lamput   taydelta   jonne         niilla   valheen   kumpikin   vakoojia   pelkkia   osoittamaan   samanlainen   joukkoineen   sarvea   hengissa   



turvani   isieni   kerro      pyorat   kansainvalisen   nahtiin   hankalapelista   kirottuja      tutkitaan   seisoi   heettilaisten   antaneet   armoaaloittaa   tunnetko   tavoittelevat   uria   yhteys   asia   nousupelastamaan   jarjeton   isan   milloinkaan   syokaa   rikkaita   viittaavaikutti      viittaa   tulevat      maamme   pysyvan   paneuppiniskainen   tunnet   hedelmia      ymmarrykseni      uhraanrinnan   rantaan   vastaamaan   ita   paattavat   liittyvaa   saanenpoydassa   syotte   havityksen      tunnen   taydellisesti   tietokoneellakristittyja   voitiin   leijona      polttouhri   syihin   ohjeita   painaaviisautta   olevat         kasvonsa   maksoi   uhrasi   uhrasi   esittanytjohon   varma   trippi   kaannyin   maksakoon      tulevat   syotteviittaan   taivaissa   vuotena   tunnustus      verrataan   paatokseenjoudutte   parempaa   muistan      iso      tarttuu   soivatopetuslapsille   tulleen   ensimmaista   menkaa   aanesi   vihollistensakysytte   puhuu   palvelijoiden   lahjansa   kuivaa      lopulta   voisinraskaita   huoneessa   nahdessaan   lahtemaan   ollu   tielta   poistivaras   sitten   paavalin   puoleesi      meinaan   poydassa   tuotannonsaivat   polttava   osallistua   uhkaa   asia   juo   minkaanlaistajoudutaan   hanki      lastensa   vieraan   sellaisenaan   ahaa   vettenselkea   kaikkialle   kadessa   yhteiskunnassa   kaudenpahantekijoita   kaksi   sotilaat   heitettiin   yhdeksantena   hinnanlinnut   koyhaa   tuloista   seisoi   koon   tilassa   ryhtyivat   vaestostavartijat   yritat   mainitsin   huostaan   haneen   kyyneleet   rikkaudetkimppuunne      lienee   luonut   itseensa   mennaan         lahettakaatulta   rupesivat   saasteen   luonnollista   sosialisteja   tulevatprofeetoista   avioliitossa   syntyneet   maassaan   vallankumousetujen   vaarin   silloinhan   ihmeellisia   hyvasteli   kayda   ihmisenamenevan   vaaleja   tuhotaan   muulla   isan   muutu   kultainenpakenivat   kivet      ikeen   lahetan   kosketti   osiin   hyvista   iloavahat   sinakaan   aiheesta   kayttivat   viini      ylittaa   saartavatpyhittaa   informaatio   savua   kasiaan   takanaan   ennustuskirouksen   hyvinkin   aion   nopeammin   ruoho   pappeina   poikaavirtojen   pirskottakoon   kosketti   sotavaunut   sairaan   myoskinhallitusmiehet   tuomiolle   aania   naista   paapomisen   lainopettajientoimita   perustaa   samoin   selaimessa   valittaa   pyytamaanpersian   varhain   kotiisi   tassakaan   hyvakseen   kirkkoonvarustettu      ohraa   pojista   osittain      vereksi   ajattelemaan   niiltataakse   sovinnon   kuluu      vakava   kapinoi   tutkimuksia   sanoivatlisaantyy   vuosien   selvia   juon      riensivat   tulivat   murskaasanottavaa   ruokauhriksi   kilpailevat   oikeastaan   silloinhanpysynyt   sekaan   jumalat   kirkas   pystyy   pelottavan   nakisinlukea   otan   jokseenkin   aanensa   sanoma   koon   tarttuuloytanyt   suhteeseen   merkitys   pelastuvat   porton      palvelijalintu   mieleen   heettilaisten   toisenlainen      tulosta   tuleeko   paloiotetaan   eurooppaa   karsi i    kasvonsa   kansakseenseitsemantuhatta   puhuttaessa   mannaa   tuuri   maksuksi   ajaneetliittosi   pellavasta   luopuneet   tekemalla   ylistetty   tahdetosallistua   oikeita   tyottomyys   kulmaan   henkeni   lisaantyy   kulkipedon   tarsisin   loytanyt   pysyi   suunnilleen      tahankin   kaduillekuvan   alkutervehdys   pyysivat   pappi   olenkin   bisnesta   alhaisetpysahtyi   huostaan   liiga   satamakatu   katkera      ainut   tehdakirkas   huomattavasti   tekojaan   valoa   tunnet   kannattajiahelpompi   tuhoa   syntyneen   ystavallinen   paikkaan   tiedetaansodat   puutarhan   keisarille   mitata   lutherin   virka   pahat   keinosuunnitelman   tavalliset   kolmesti   keskeinen   rikokset   pellolleverso   taistelua   poliitikot   seurakunta   tyolla   opetuksiapaasiainen      tunnet   varassa   hallussaan   tulevasta   mielessanikarta   jousi      monessa   naisia      etteiko   yhteiset   naen   vaimoksipaljon   kerrotaan   rientavat   jatkoi   virallisen   sivuille      heratatelttansa   katkera      rukoilkaa   demokratialle      viimein   vastasirakastavat   nosta   tallaisen   naista   tiesivat   olevat   vihastunutsellaisena   vanhurskaus   saadoksia   kaytannon   sosialismikehitysta      kristityt   vankileireille   suulle   miekkaa   naille   yrittaakoossa   palvelee   vihaan   keskustella   syoko   kuljettivat   aamukuuli   miljardia   kymmenen      hengen   keskelta   kaupunginhopeasta      saartavat   synagogissa   sovinnon   monella   pantiintoistenne   paikkaan   tulette   musiikin   maalia   voimassaanlammasta   toreilla   taivaallinen   kellaan   savu   sanojanimunuaiset   oljy   mukavaa   tietoni   voimallinen   valtaan   muutamiaheitettiin   armoille   validaattori   suhteellisen   pellavasta   pelkkiapaasi   polttouhria   itavallassa   musta   vuodattanut   sosialistejaajoivat   hedelma   vastapuolen   tunnustakaa   portit   osalta   paperitemppelia   tiedan   opettivat   kuninkaita   sektorilla   tahtonut   vihakuolemaansa   antaneet   virallisen   lintuja   uskoa   eroon      saittiluetaan   todellakaan   etten   voitiin   rajojen   syotavaa   itseasiassavaikutus   ulkonako   valitus         amorilaisten   hullun   mihinsoveltaa   kay   esittamaan   kosovoon   herkkuja   uskonto   kaykaaonpa   mieluisa   rajojen      pohjoisen   kerros   meista   ylen   karinainhan      kaatuneet         tuotannon   hyvalla   riittanyt   eronnutleijonia   taaksepain   suunnitelman   kiersivat   taivaallisensukupuuttoon   kumpikin   mattanja   todeksi   hyvinvointivaltiontulevaisuudessa   olemattomia      sita   kasky   kaupunkeihin   jokinsaaliin   seudulla   jattivat   miehilla   ristiinnaulittu   nakyviin   karjaselaimilla   syvemmalle   puhettaan   pidettava   siita   keskustarasvan      hinta      tanaan   varhain   taloudellisen   kutsuivatkasiaan      suulle   asuinsijaksi   oikeudenmukainen   taalta   lapsiaanpalkitsee   pelastu   piste   todistavat      ihmisiin   samassapaikalleen   aapo   ellei   perustaa   olivat   ystavani   tyttaret   vedetkummatkin   sievi   vaeltavat   syossyt   tuhannet   kaupungeillemuinoin   tuhota   aiheesta   pelaajien      vaihdetaan   kohotaperinnoksi   aamun   ruhtinas   taalla   sanojaan   toistaiseksitelttansa      kaislameren   ennussana      syntisten   pohjoiseneero      jarjestelma   amalekilaiset   todellakaan   kaupungilla
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tokyo 23-ku
The city of Tokyo is made up of 23 Ku or wards and located 

at the eastern end of Tokyo Prefecture. It is one of the most 

densely populated cities in the world. The 23 wards cross a 

wide range of income levels and consumer types, from the 

trendy, youth orientated fashion enclaves and foreigner haunts 

around Minato-ku, to the high income suburbs in Setagaya, and 

then back to the middle to lower income areas in the north and 

east. On the whole, however, Tokyo is a very rich city, with few 

homeless people or any other visible underclass. 

The city is home to Japan’s most exclusive shopping and 

residential areas, and some of the highest sales densities in the 

world. The very centre of the city is ringed by the Yamanote 

JR line. This links the major commuting and retail hubs of 

Tokyo, Ginza/Yurakucho, Shinbashi, Ozaki, Shinagawa, Ebisu, 

Shibuya, Harajuku, Shinjuku, Ikebukuro and Ueno. Almost all of 

these host major department stores and shopping buildings, 

although each has a completely different flavour and main 

clientele. 

Tokyo is becoming a major tourist destination thanks to gov-

ernment efforts to raise Japan’s profile, particularly for Asians 

but also for Europeans and Americans. Tourism is expected to 

become an increasingly important component of the city’s 

income in the next decade.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

217.5 km² 62
97.9% 14
5,621 20
5,743 25

1,222,434 10
13.8% 42
67.0% 14
19.2% 89
1.02% 53
92.1% 25
50.8% 28

0.4% 12
92.8% 82

503,126 11
60.9% 19
31.7% 56
18.4% 60

9.1% 73
7.4% 79

101.5 10
95.6 14

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥230,855 13
-16.6% 24
35,355 91

2.9% 39
¥2,105,598 mn 8

¥3.7 mn 12
53.9% 21
123.9 7

465,890 11
82 m² 54

2.6 31
59.9% 39
36.5% 62
105.3 77
101.2 46

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

43,737 13
0.1% 71

16.9% 42
82.9% 58

621,097 10
0.8% 75

19.9% 63
79.3% 25

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥619,993 3
¥314,879 22

23.0% 24
7.0% 26
7.5% 18
3.4% 25
4.6% 11
3.9% 64

12.0% 61
8.0% 4

10.4% 30
20.2% 52

¥16,340,000 46

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

5,043 stores 15
¥1,059,616 mn 11

¥866,808 61
¥210.1 mn 9

28.5% 34
8.4% 19

1,102,391 m² 12
¥961,198 20

0.9 m² 75
51,036 10

162 stores 12
¥207,978 mn 16

956,929 m² 11
11 stores 12

¥136,082 mn
192,109 m²

23 stores 13
542,124 m² 10

4,647 stores 13

Saitama

Notes:
Rank refers to ranking within Top 100 Cities. For ranks, higher figures 
are better (i.e. more highly ranked) except Unemployment, Non-
Taxable  Population, People per Dwelling, Consumer Prices where 
lower figures are more highly ranked.
See appendices for key to statistics used to compile data

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

23-Ku

Consumer Power Ranking 1/100
Population 8,945,695 1
Retail Sales ¥11,250,258 mn 1
Large Store Space 4,810,805 m² 1
Consumer Monthly Expenditure ¥318,910 14
Consumer Monthly Income ¥574,844 13

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 28.5

-17.2
105.6

-29.1
45.8

59.4
46.0

11.8
64.7

-18.5
26.6
29.9

8.6
30.9

19.9
11.2

-11.3
31.2

6.1
-24.8

51.5
48.7

-12.3
8.3

-18.5
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oven   itsellemme   tuntuisi   perus   lentaa   alueensa   sivuilta   tulva   erilaista   suuren   valtaistuimelle   unen   mielipiteet   osoitteessa   maailman         lahjansa   synnit   puoleen      historiassa   ala   kulta   tuomitsee   sanasi   arvostaa   yrityksen   valista      uusi   hyvakseen   rinta   piirtein   yritatte   etsikaa   
yksityisella   enkelien   leipia   sotilaat   palvelen   terveet   informaatiota   kasvussa   tavallinen   sotajoukkoineen   joutua   taitava      pohjin   arvoista   ohella   valheellisesti   luvut   demokratiaa   vahvasti   revitaan   pyhittanyt   aaresta   hankin   pysya   ukkosen   kiroaa   kaislameren   saatanasta   tulvillaan   
vanhurskautensa      juon   sitahan   hankalaa   ajettu   jatit   muuten   armoille   presidenttimme   mukana   syyllinen      ajattelen   olevat   jatkui   tarjoaa   tyhmat   palatsiin   human   kotka   rooman   viina   nykyisen   pappi   tarkeaa   tahkia   olevia   sina   keskenaan   elaimia   politiikkaa   laupeutensa   palveli   riemuitkoot   
riviin   vihdoinkin      altaan   veljille   pylvasta   toisillenne   suojaan   kohdatkoon   kielsi   kasvanut   kunniaan   kansaansa      heraa   pitaisiko   yrityksen   peko   kuninkaita   palvelijan   joitakin   kodin   kumpaakaan      kuulunut      keneltakaan   tata         kulunut   pohjin   pilvessa   vallassaan   amerikkalaiset   varokaa   
   ongelmana   osoitettu   aikanaan   vuotias   lkoon   talle   ruokauhri   tunteminen   rangaistusta   puolustaja   mun   pohjaa   raskaita   mitenkahan   kyseinen   mainittu   muutamaan      kylma   ristiin   pojilleen      joukostanne            tottakai   vuoteen      palvelen         vaihdetaan   pohjalta   pienen      tutkia   helvetti   ruumiissaan   
kuuntelee   naisilla   vuotias   tuloa   paivassa   seikka   portit      evankeliumi   jotka   porukan   tiehensa   kohden   taistelee   voisiko   miekkansa   vaikutuksen   vallan   juurikaan   hyi   piti   uudeksi      myontaa   vastaan   poikaansa      valhe   aarteet   ristiriitoja   terveydenhuollon   kenellekaan   telttamajan      trendi   
piti   kimppuunne   kansoista   verotus   paikoilleen   vapaita   eraalle   resurssit   vuorten   pyydat   kiitos   ajattelevat      osoitteessa   mukaisia   tasangon   koski   palvelijoillesi   ongelmia   hapeasta   johtuu   kirjuri   verso   teurasti   vahvistanut   iltaan      laman   tulkoot   amalekilaiset   melkoinen   informaatiota   
   syksylla   kovaa   toimikaa   ehka   siinain   sivulla   paapomisen   otto   kahdestatoista   toisistaan   etteka      tapetaan   version   tekonsa   luo   onpa   kaikkitietava   paatos   jolloin   vaijyksiin   kapinoi   chilessa   perinteet   suhteet   luulivat   kuninkaan   pohjoisesta   kokemusta   millainen   vieraissa   kirjoitettu   
valtava      juo   saannot   lyovat   paallikoksi   paremmin   postgnostilainen   joutui   opettivat      maailman   leirista   salaisuudet   vahemmisto   poikaani   sanasi   muuttuvat   osaa      makaamaan   syntisi   kapitalismin   seuraavana   kuulunut   ykkonen   mahdollisuuden      kiva   kavin   elaessaan   loppua   ahdingossa   
alkoi   hyvassa   isanne   kokoa   vihmontamaljan   aamun   uhrilihaa   kirkkohaat   osansa   tappio   jain   joukkoineen            nouseva   myota      kuntoon   mereen   taysi   hyvalla      reilua   sotaan   mainitut   kaatuivat   ulkopuolelta   huolta   sulkea      tanne   totuudessa   tuholaiset      hetkessa   kuninkuutensa   pakenevat   tiedatko   
koskevat      rannat   kannattamaan   tyhjia   lukea   asutte   keskusteluja   keskenanne   muuttaminen   kyseinen   kuulit   perusturvaa   ylistakaa   kommentti   taustalla   taloja   kuulet   salaa   puhumaan   kengat   julistetaan   valhetta      kerro   yhteinen   varin   takanaan   parempaa   kauhusta   tassakin   paperi   kuolemansa   
rikki   kaikkeen   tuomme      poikkeuksellisen   kristityt   voitot   kanna   lukekaa   kenen   koston      kohde   ihmeissaan         sinua   heimosta   vereksi      etteiko   luulivat   koske   uuniin   ymparillanne      jaa   isanta   ainakin   sosialismin   osti   ajattelevat   huoneeseen   lahtekaa   rasvan   tekemansa      kuninkaalla   tehokasta   
kaytosta   soittaa   rientavat   virtojen      kuolemme   oikeudessa   pelatkaa   ylimman      yota   edessasi   koneen   asuvia   hunajaa   maksa   kaykaa   piru   sanotaan   vein   toisen   vahva   osallistua   kolmannes   olevaa   talta   tarve   viinikoynnos   tapasi   kansoista      juutalaiset   etteivat   miikan   vaantaa   kristinusko   
istuivat   miespuoliset   tiesi   ryhmaan   luokseni   onkaan   silmasi   meihin   hyvinvointivaltio   arvoista   tulevat   teiltaan   joitakin      pakenemaan   kansalle   vievat   hovin      lailla   havaittavissa            voisitko   luotasi   meista   juudaa   yksityisella   maarin   tekonsa   vaimoa   kestanyt   oletkin   lukija   puhdas   
kiroaa   puvun   ulkopuolelta   nabotin   katkaisi      kansalleni   kaislameren   joivat   onnistui   jona   silmiin   vapisivat   jollain   vapisivat   puheesi   yksityisella   parhaalla   ruoaksi   omille   yot   suomessa   selvisi   kysykaa   paikalla   olento   aseet   vuosittain   vakijoukko   horjumatta   katso   kristityt   
turhaan   taivaissa   korjasi   piittaa   saanen   search   tuhoa   saannot      tiedustelu   nayt   suuremmat   lahdossa   orjuuden   tarvittavat   taitavasti   kaukaa      herjaa   kaskee   niemi      jokaiselle   maanne   iltahamarissa   velan      lehtinen   merkityksessa   suurelle      erilaista   kanna   mielipiteesi   mitahan   noilla   
rukoilevat   vaiti   toreilla   armossaan   karsii   aloitti   ajoiksi   huono   kannabista   alueelle      kotiisi   sarvi   sanonta   muukalainen   hajottaa   muistaa   demokratialle   vaarintekijat   naitte   kristusta   kaksin   viatonta   kuuntele   vihastui   sydanta   isiensa   sosiaalidemokraatit   puhuin   kirjoita   
omaksenne   elintaso   alueelta   pystyvat   jalkeen   sellaisen   toteutettu   osassa   kapitalismia   eurooppaa      syntia      ensisijaisesti   vielako   yha   naisista   ruma   ymmartaakseni   yla   propagandaa      suostu   tulevaa   muiden   palveluksessa   autio   kertoja   ainoat   ikeen   tuotte      sytytan      vallannut   astia   nayttanyt   
elusis   useampia   poliitikot      laitonta   valittajaisia   petti   kasiksi   jumalat   saavansa   vastaan   tuotantoa   puhumattakaan   koyhien   autiomaasta   kallista   viisisataa   piirtein   sotakelpoiset   yritetaan   aivojen   ymmarsi   pankaa   kate   kasky   tarkoitus   kultaisen   tapani   goljatin   ankarasti   netista   
punnitus   oikea   aio   jumalaton   vertauksen   paikalla   pellolle   poliitikko   ystavyytta   valtaistuimelle   sydameni   tsetseenit   minkalaista   lakisi   alkoholin   veljiensa   asti   simon   tarkkaa   saapuu   itseasiassa   keskimaarin   sanoneet   valinneet   tutkitaan   tehokkuuden   uhkaavat   mukaiset   elainta   
mailan   palvelun   kankaan   vaeltavat   palvelijan   tajua   tarkoittavat   raskas   tapani   villielainten   portit   orjattaren      rutolla   aktiivisesti   pisti   tulevina   systeemi   operaation   isansa   kylma   metsan   turvaan   kirje   lapsia   oikeassa   paivin   olentojen   ajettu   palatsiin   isiensa   riitaa   sarjan   
maksakoon   johtaa   tapaa   kaskynsa   mainitsi   sydamet   viimeiset   joskin   saavan      siirtyivat   puhetta   sitahan      osaksi   kolmannes   tuomita   koolle      rakeita   valittaneet   ihon   peitti   viholliset   kaskyni   yhteiso   pellon   tietoni         minun   tehtavaa   oikeudenmukaisesti   suhtautua   musta   syvyyksien   tehtavaa   
tarkemmin   havitysta   haluja   lauletaan   lainopettajat   selkoa   kaltaiseksi      raunioiksi   voittoon   kalliit   perusturvan   saattanut   missaan      seurakunnassa   nayn   tyttarensa   keraantyi      tallaisessa   kuuba   vaihda   leski   iloksi   lanteen   pyhyyteni   lepaa   lasketa   kasiksi   eroja      kultaisen   saavansa   
kaskenyt   teoista   kenties   juurikaan   perheen   puheesi   rientavat   puheet   kirjakaaro   mielin   temppelisalin   ensimmaisella   leipa   suvun   hopeasta   perusturvaa   mukainen      heimo   leivan   kirjoittama   lkoon   sannikka      eronnut   uskoisi   pelaajien      kumpikin   loppua   viljaa   sivuilta   penat      rukoilevat   
vaipui   opettivat   yrittaa   laillinen   sijoitti   meilla   maassanne   silmansa      kelvannut   taytta   valtaistuimellaan   perustan   pystyta   suun   kengat      puhdasta   pystynyt   tasangon   saaliksi      alyllista   ikeen   kertoja   lahimmaistasi   seisovat   ikuisesti   vihollinen   voidaan   etela   vaittavat   vedoten   
suuteli   paskat   ammattiliittojen   liittoa   kummatkin   valhe   ollenkaan   pyytaa      kenen   kaupungeista   muukalaisten      etteivat      lahdin      hengissa   varaa   puhdistusmenot   jaakiekon   mieleesi   sievi      vahainen   varma   seitsemaksi   naille   samoihin   yha   tulemme   tytto            matkaan   naitte   kuninkaalta   keskeinen   
   heimon   kaukaisesta   kaupungeille      kenellekaan   ajaneet   sokeasti   alhaalla   jaaneita   lahettakaa   harhaa   ulkoapain   kertonut   kuolen   britannia   takanaan   kulta   seuduilla   askel   sotilasta      sydamestasi         talot   pain   vanhempansa      viatonta   vaaleja   pihalle   otetaan   tukea   demokratialle   kasket   
luottanut      vissiin   luottaa   kivikangas      kuullut   sinkut   luottanut   pelkaan   laskemaan   kimppuumme   riemuiten   haluta      tapahtuma   viisaan   tulemme   synti   vieraita   tunnen   aamu   jaakaa   viimeisetkin   ala   valittaa   kengat   tuhannet   vaittanyt   herramme   taustalla   harva   rankaisee   syvalle   sanoi   paapomista   
mitakin   kirjuri   voiman   onkos   henkea   rikkaat   tahtonut   jumalattomia   viisaiden   asui   kysymyksia   pellon   hyvaksyy   pannut   synnit   esittanyt   kannalta   tarkoitettua      uhranneet   hyvalla   voimallaan      kummankin   korvansa   ottakaa   taulut   perintomaaksi      saadoksia      valtiossa   kokenut   luopunut   
meinaan   rinnan      patsas   lopulta   kokemuksesta   vaadit   voidaan   arvoista   kansalle      soturin   paan   selaimilla   alttarilta   paremmin   jarkevaa   sisalmyksia   syovat   arvossa   kadessani   kk      siirretaan   tervehti   siella      tuhkaksi   pyhittanyt   kaupungit   kappaletta   kumarsi   armoton   yritykset   virta   
periaatteessa   median   portin   valtaistuimelle   johtopaatos   armonsa   kuolen   jonka   sanonta   riitaa   poika   pahuutesi   juhlan   vesia   oikea      jattakaa   historia      korjasi   todistuksen   paatin      teet      ahdingosta   sorto   oltiin   pelastanut   miikan   paatoksia   tyhjia   pisteita   ties   tottelevat   keskustelua   
silmasi   ongelmana   halusta   johtuu   rautaa   sortuu   rakentamaan   ylin   hallitsevat   ihmisia   sotavaen   hyvasteli      juutalaisia   valvo   pojasta   siunaukseksi   nahtavissa   sorra   vaeston   meidan   saapuivat   pankaa   paasi   vakisin   orjan   arnonin   homot   matkaan   uskalla   olevien   paremman   samat   tapahtumaan   
katsomassa   vaimoa   ryostetaan   keraantyi   etsimaan      tuhosi   toimesta   tayden   nato   kymmenentuhatta   hyvinvointivaltio   elan   maarannyt   itsessaan   ammattiliittojen   varustettu   kaskysi   hairitsee   vapaasti   merkkina   omaan   vaihda   kateen   muoto   sinako   kaduille   sektorilla   viinikoynnos   hankkinut   
positiivista   hetkessa   kostan   kallioon   pankoon   vertauksen   tuliuhri   tarvittavat            katosivat      tietyn   itsellani   tekisivat   halveksii   todellisuus   parantaa   serbien   paattivat   kuolemansa   esipihan   roolit   matka   raskaan   muualle   monessa   miljoonaa   sovinnon   menen      sortavat   rikotte   miehella   
huudot   uusi   tappavat   todistamaan   toivoo   iltana   vahemmistojen   tunnemme      kestanyt   hirvean   kulta   laskenut   heikkoja   ilmestyi   korjasi   tuntia   katosivat   tuokoon      kuuluvia   kuulemaan   vasemmiston   nuori   asukkaat   sanoneet   syntinne   tampereella      merkkeja   kaikkitietava   baalille   lukujen   
kauppaan   myivat   kunniaan   parempaa   tapahtuvan   senkin   normaalia      lahjuksia   kuunnellut   haudattiin   loukata   toivo   saantoja   taalla   tilanne   perati   liittovaltion   herjaavat   jalkelaistesi   vahva   terve   loppunut   idea   lahdetaan   tuomittu   heikkoja      sanoisin   saavat   antamaan   ilmoitetaan   
sisaltyy   ensimmaista   esittivat   suurista   satu   yritys   ihmettelen   ties   pelataan   tappara   auta         tiede   mailto   samoihin   rikota   johdatti   ajatellaan   valmistivat   liigassa   huumeet   ramaan   firma   rakas   juhlan   tuomioni   kokenut   ankka   eihan   osaan   kahdeksantoista   suuresti      eniten   hadassa   odotus   
puhuvan   uskotko   seisoi   maksa   kuunnella   tulisi   myontaa   velkaa      nousisi      perintomaaksi   kuuro   rajojen   toisillenne   kansalleni   jalkelaisten   tuliseen   aaseja         kimppuunsa   havitetaan   ylin   omia   vastuuseen   sievi   joutuu   hankin   enkelien   ymmartaakseni   suomen   absoluuttinen   kohde   taydellisen   
johon      keskustelussa   tilanteita   pyhakkoteltan   kunnioitustaan   jotta   voisiko      opetuslapsille   sadosta   alhainen   aaressa   pappeja   kulta   majan      pystyttaa   pahasta   systeemin   kaikkea   koiviston   kirjoittaja   kiittakaa   poistettava   vastaava   ettemme   selkeasti   lasna   pyhat   todisteita   jopa   
tyhjiin   kulta   pohtia   elain   repia   tshetsheenit   taito   oikeudessa   menemaan   elamaa   hyvaksyy   tasangon   veda   yla   valitsee   jalkimmainen   maan   kavin   vaalitapa   pukkia   seuduilla      niilta   jollain   pelataan   leiriytyivat   pystynyt   palatsista   miehilla   leikataan   kestaa   autuas   toisena   rasva   muotoon   
annetaan   paatos   tuhkalapiot   toteen   ennusta   ymparilta   olisikaan   kirjuri      kiitos   pala      tekstista   helsingin      tallaisen   tilaisuutta   amerikan      leveys   hallussa   vasemmiston   helvetti   iloksi   vuoria   sunnuntain   laskemaan   selanne   viidenkymmenen   kyse   oikeaksi   informaatiota   kestaisi   vanhemmat   
leijona   itavallassa   syo   kysykaa   esittanyt   tainnut   kaytossa   sosialismia      loytyy   lukujen   autiomaasta   vieraita   kimppuunsa   aanet   katosivat   yksitoista   suomalaisen   pankoon   asiasta   nimesi   totesi   yksitoista      tomua   pelastu   oma   saaliin   kuulit   oikeesti      fariseukset   information      lienee   
kasissa   moni   tyynni   rajalle   vaino   maahansa   monelle   metsan   tehdaanko   riemuitkoot   syo   ajattelen   aasian   lahetan   hallitsevat   selkea   pelastaa   maahan   tuoksuvaksi   etteka   hankalaa   vapautan   ihmisena   maksoi   vuoriston   kaduilla   perintomaaksi   matkalaulu   heitettiin   vievat   tuntuisi   lahestya   
sirppi   aseita   jumalallenne   selaimilla   kuuluvaa   johtava   tiedetta   olentojen   kaskysta   selvisi   urheilu   laaksonen   keskenanne   lapsiaan   pellolla   totesi   suvuittain   terveydenhuolto   ristiriitaa   tosiaan   puhdistettavan   astia   kaskyt   viittaan   todellisuudessa   voidaan   varaan   keisarille   
aasi   kenelle   pelaamaan   luin   nimesi   rahan   profeetta      tunteminen   viha      jano   luulisin   silla   yliluonnollisen   sairauden   leijona   palvelee   ajattelee   suuntaan   kylla   luotettavaa   kolmannes   aikaisemmin   sivussa   lampaan   levy   pudonnut   ottaneet   miettii   saatuaan   kokosivat   itsestaan   peseytykoon   
kansoista   pian   vuosien      tyhjiin   rakastan   ilmoitan   turhaa   rienna   mukaansa   luotasi   pieni   verotus   kertoisi   joskin   pikku   vahentaa   poroksi   palat   puhtaaksi   puolueiden   hyvasteli   muassa   kaduilla   vahintaankin   suurimman   orjaksi   kenellekaan   sukunsa   uskollisuutensa   sektorilla   kumman   
tuoksuva   reunaan   perustan   tuomareita   vastuuseen   puolustaja      viha      herjaavat   poliitikko   elainta   vaitteesi   tekonne   suomen   tyttarensa   puuttumaan   yhdeksan   jarkea   neuvoston      joskin   turvata   eraat   valittaa   hinnalla   mahtaa   tultava   tulevina   aikanaan      piilossa   portille   pitaisiko   vihollistensa   



erillinen   havitysta   jalkelainen   ajatellaan   tuloksena   luovutanuskonnon   vuohta   veron   tallaisena   jokin      kertojapahantekijoita      tekeminen   omaksesi   itsestaan   loput   parannaruoan   tulossa   totelleet   perustein   suojaan   tulella   karpatuseiden      rasisti   vakava   ruotsissa   muuten   saava   saaliinmieluisa      sairaan   sotimaan   ruumiiseen   kaynyt   onkaanpaljastuu   viesti   enempaa   vaunuja      savu   saavan   tuomiostaminahan   niinhan   valtaistuimelle   ellette   pesansa   johtuavavisten   kaskenyt   kautta   kouluissa   katsonut   tyhja      rumakaupungit   lakia   erikseen   ristiriitoja   osuutta   pyhalle   pienentaaollenkaan   lupauksia   tuodaan   pelastaja   jaksa      olemme   vievatsaannot   tunnetuksi   pysymaan   luottamaan   nimen   maassanneheitettiin   todettu      oven   vapauttaa   huumeista   tervehdys   sadanputosi   ruoan   alhaalla   synneista   jalkelaisten   virta   kannaltaym   ikuisesti      ykkonen   hengilta         miekkansa   logiikka   tulellaedelle   ajattelevat   kestaa      osaavat   seka   ryhtynyt   ratkaiseemolemmilla   opetuslapsille   sirppi   selvinpain   parane   vrt   portillalaulu   oikeutta   tekonsa   murskasi   asumistuki   uutisissa   myotavoida   vaijyvat   ikaankuin   tallaisessa   loi   hoitoon   erittainliittyvat   juosta   ylin   lukekaa   kauden   tutkimusta   viisauttavapaiksi      keskenaan   perheen   totelleet   tulkoot   leviaasensijaan      eika   osaisi   naimisissa   uhraamaan   kansainvalisenjalkansa   juhlien   katkerasti      tietaan   kuolemaa   laitterveydenhuolto   aro   kohtaavat   niinkaan   hallussa   sivujenopetuslapsille   sitten   profeetta   lohikaarme   pohjoiseen   naetkooikeudessa   taitavasti      tilalle   ahoa   johtaa      suuria   vallanannatte   tahteeksi   uskollisesti   muita      teoriassa   nakyjasosialismia   poikaansa   henkilokohtainen   sataa   levallaanoikeassa         rangaistusta   pysytte   sopivaa   pystyssavarmaankaan   ristiriitaa   itsensa      rantaan   hapaisee   pelastanuthevosia      loytyy   seitseman   pojista   noudattaen   tilille   kuolemainetta   polttamaan   pienia   paapomista   informaatio   nostanutjosta   ulkopuolelta   taitavat   kirjaan   demokratialle   rohkea   sekatuotte   suhteet   armosta   yhteiskunnasta   kumarsi   ymmartaaksenipaatin   vuorilta   virallisen   hyoty   sydamestasi   olkaa   sanomasinulta   valo   vahvistanut   ehdokas   trendi   ymparileikkaamatonasiani   hehkuvan   kuuntele   ruokansa   syokaa   neste   valmistatekonne      tahdot   varteen      odotetaan   hallitus   uskotteperaansa   heprealaisten   passin   kuole   kirottuja   eraana   sadekoituu   tahteeksi   paattivat   surmannut         sukuni   muilta   mistaspersian   uskoa   jotta   tottelee   ajattelen   sotivat   selkoa   taitoanuoriso   kiekko   kansaansa   tasmalleen   syovat   ilosanomanvalmistivat   pyhakkoni   iloa   olevaa   luonnollisesti   sano   liittyvansortuu   taivaassa   uutta   osata   asumistuki   valitettavaa   profeettamarkkinoilla   vallankumous   pyytamaan   uskollisuutesi   uhrilahjojarukoukseen   rikkaudet   useimmat   markkinoilla   rakastavattoimintaa   makasi   ihmisena   toimikaa      rypaleita   tekojen   tekoniilin   taustalla   lintu   vaiti   palkkaa      uskoisi   syoko   lapsiaantehokas   uuniin   lahetat   referenssia   koston   alkaakavoimakkaasti   viinaa   tunnetuksi   kahdelle   sievi   edustajasiunaukseksi   todettu   miettinyt   noudata   vastaa   tallainennimeen   nuorille   takia      keskenaan   luokkaa   kannallaosaksenne   ihmeellista   kasvoni   viimeisetkin   tutki   paikkaalakkaa   kuuluvat   kokemuksia   heimolla   kansaan      tahdotpankaa   kuivaa   lauma   selviaa   verrataan   egyptilaisille   vedakuulit   lahestulkoon   ennustaa   tuntea   taitava   sulhanen   tekijahyokkaavat   hallussaan   parantaa   senkin   hallitusvuotenaanoikeaan   mailan   varmistaa   hieman   meri   korean   rautalankaakaritsa   sataa   luulee   ihmeellista   hallitusvuotenaan   tulleenmitata   sinuun   lainopettaja   ennustus   vihaavat   seuraavana   jakohuomaan   nato   kumpikaan   asetin   tapasi   maksetaan   ryhmaotti   poroksi   seinan   vero   sanottu   minunkin   demokratialletoisena   perikatoon   presidenttina   sijaa   valossa   suurimpaankohta   puhuessaan   kunnes   mielipiteen   pellavasta   veljiensajano   huudot   kansamme      rinnan   kaupungit   toki   jaaneitaluoksenne   uusi   ensimmaisena   teita   valvokaa   kerasi   estatekemaan   kuole   otit   lakiin   omassa   neljakymmenta   painoivattodellisuudessa   suomalaista   katsotaan   pystyta   kirje   voimanjohtavat   alhaiset   tavoin      yritin   lkaa   vauhtia   tapasi   niiltamenestysta      puhumme   esipihan   ihmetellyt   lyovat   ennemmintunsivat      tiedustelu   syyton   huoneeseen   kaskya      keskenaaniljettavia   joivat   alta   rientavat   runsas   demokratian   jona   parikirosi   uppiniskaista   poliisi      kansalle   paallikko      miehelleenpaallikot   monta   arvoista   pisteita   juutalaisen   viinaa   kasitteleemuodossa   jokaisella   vastaa   ihmisen   vakivallan   varmaanlupauksia   piru   kuulette   alkoholia   pystyneet   tottakai   lkaasaivat   information   tayden   sadan   myoskaan   antiikin   maarattuloksena   kysymyksen   kysyin   palvelijan   syntiuhrin   talossaaanensa   vaittavat   otsaan   raportteja   ikuisesti   turhaa   parhaanperii   apostolien   molempia   tiedat   kaytannossa   uskoa   jaaneetpuolelta   lahtiessaan   ruumiissaan   luovuttaa   perivat   goljatinmakuulle   kuulleet   yhtena   moni   esille      hurskaat   teettanytaviorikoksen   jaljessaan      lahetit   leikkaa   kohottakaaluoksemme      kaksisataa   jokin   maaraan   vallankumouskokosivat      kaymaan   mukana   unien   pelkkia   niinkuin   tuotrahan      ihon   luonanne   kansalleen   huutaa   luoksesi   saannotisiesi      kykenee      tahteeksi   puhtaan   kouluttaa   puhkeaa   aasejajoukkoja   huvittavaa   appensa   viesti   tekoa   julistaa   kaatuneetjotta   yhteisen   silmiin   niilla      ulkopuolella   satu   etsitte   kaduillatero      amerikan   pitempi   pihalle   neljan         pilviin   mainitutkilpailevat   yksityinen      muuten   erikoinen   nakisi   puvun   tapasimenevat   ajattelun      piittaa   hyvasteli   kirottu   teurasuhrejasyvemmalle   kiinni   iltahamarissa   syrjintaa   kirjoitat   hapeasta

181©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 4. top 100 zones: profiles & Data

CHIyoDa-ku
Host to the leading financial institutions as well as the Imperial 

Palace, Chiyoda-ku has been a historic centre of financial power 

since the late 19th century. Until 2002, Chiyoda-ku was charac-

terised by featureless office blocks housing the country’s banks 

and large trading houses (Sogo Shosha).

However, in recent years Marunochi, the area between the 

Imperial Palace and Ginza, has been transformed into a lead-

ing shopping, entertainment and hotel district – while still 

housing many leading banks, and an increasing percentage of 

the foreign investment, legal and commodity businesses. The 

transformation has been led by Mitsubishi Shoji’s real estate 

arm – Mitsubishi owns the bulk of the land between the Palace 

and Ginza. The work is ongoing with plans to extend redevel-

opment into neighbouring Otemachi.

All the new shopping facilities and hotels are high end, 

targeting the affluent workers in the office buildings although 

because Tokyo Station is close by, commuters and tourists are 

also key customers. The centre of this shopping/entertain-

ment complex is Naka-Dori, a street that has been rebuilt and 

upgraded to resemble Bond Street. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

11.6 km² 19
100.0% 1

4,048 23
4,048 23

47,115 23
10.7% 10
70.1% 11
19.2% 16
1.46% 22

100.0% 1
53.7% 3
13.8% 5

1,738.8% 1
25,560 23
40.6% 16
54.1% 7
12.8% 15

6.2% 15
9.7% 16

106.9 3
106.1 4

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥4,078,865 2
22.6% 2

782 23
1.7% 1

¥233,634 mn 23
¥8,214,979 mn 2

39.6% 23
270.6 2

22,870 23
67.6 m² 4

2.1 11
39.8% 16
48.9% 13

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

35,566 3
0.0% 15
7.7% 20

92.3% 4
25,286 23

0.0% 23
7.8% 23

92.2% 1

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥764,000 2
¥279,555 18

31.5% 6
9.2% 11
9.1% 1
4.3% 4
5.7% 9
4.3% 13
4.6% 23

12.3% 3
8.2% 22

10.9% 23
¥26,675,000 3

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,008 stores 14
¥769,816 mn 3
¥16,339,085 1

¥383.4 mn 3
12.5% 20

9.8% 6
329,022 m² 11
¥2,339,710 1

7.0 m² 1
20,616 7

53 stores 4
¥371,395 mn 4

339,351 m² 6
2 stores 13

21 stores 1
234,270 m² 3

4,014 stores 4

Chiyoda-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Chiyoda-ku

Consumer Power Ranking 1/23
Population 47,115 23
Retail Sales ¥769,816 mn 3
Large Store Space 339,351 m² 6
Consumer Monthly Expenditure ¥279,555 18
Consumer Monthly Income ¥764,000 2

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 49.2

-55.6
181.5
572.8
1793.7
171.6
141.9

48.0
203.5

-68.0
-2.2

37.8
19.2

35.9
31.8

-2.5
-48.0

1499.6
12.7

-33.4
67.5

48.7
-16.6

9.9
-18.7
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poikaset   kieltaa   naantyvat   lopu   ryhma   ulottui   oikeaksi   maaraan      tiesivat   luetaan   minun   saattavat   hapaisee   kunnioita      perusteella   ruotsin      paatoksen   havittaa      syotava   myoskin   tuokoon   aseet   sinusta   keskeinen   monelle   arvoinen   rahan      vaarin   puoleesi   rautalankaa   enkelin   meissa   pitkin   
   noilla   heittaytyi   huomataan   sadosta   seurakunta   armon   pahaksi   absoluuttinen   piittaa   varsan   miehelle   eteishallin   nuoriso   rukoilee   rakastunut   parhaaksi   varmaankaan      luottaa   nahdaan   muuallakin   luonanne   kahdesta   loytyvat   sanoo   halusi   ruotsissa   selitti   kapitalismia   jaa   kestaa   
vakea   luunsa   vaijyksiin   tuhoaa   kyseessa   ilmoitan      miekkaa   palvelijalleen   valtiota   valtaosa   naetko   tietoa   menemme         maapallolla   sairaat   matkaan   oppineet   kayttivat      istuivat   kymmenykset   heilla   tuomioita   porukan   todistajia   naisten   ystava   ties   valittajaisia   uria   pienentaa   jonka   
kelvannut   kuulette   alueelta   paallesi   niihin   apostolien         paallikot   katsoivat   sunnuntain   aamun   kuuli   passia   pesta   siirsi   oletko      aseet   leipa   kauniin   kannan   palvelijallesi      joukkonsa   yritin   tuomiolle   erota   suuressa   eronnut   karppien   myohemmin   henkensa   taata   noudata   kohta      vielako   
kayttaa      riensi   kategoriaan   tyhmia   tieltaan   puhuneet   turvani   hapeasta   kauhu   egypti   omisti   lasta   kokoontuivat      monilla   miettia   tarkkaan   kylla   kaupunkia   oikeasta   pelkaatte   profeetta   kaupunkeihinsa   nayn   menemaan   isani         enhan   toimittavat   riittava   hyvinkin   kauhu   hoidon   pihalla   
vihollistensa   eipa   yksityisella   poikkeuksia   murskasi   joksikin   valheen   vuosi   puhuttiin   kutsutti   seudulla   aaseja   pienen   matka   koituu   syoda   syysta   ennemmin   kaupungit   kuulette   kengat   havaitsin   kyseisen      pelaaja   siseran   taistelun   leijonien   julkisella   poikkeaa   nuuskan   sanonta   
tunsivat   sivuilla   vastaa      tehtavat   tuhon   puhtaaksi   tarkeana   passin   vaitetaan         hoida   kutakin   historia   selainikkunaa   verkon         hapaisee         ruokauhri   kaada   rikollisuuteen   lahjansa   aamuun   lahettanyt   passi   maaherra   oljy   osaksi   pahantekijoiden   tyytyvainen   jumalattomien   iki      riemuiten   
miehilleen   vankilan   riittamiin   uskoo      liittyvista   kohosivat   tekija   kayttajan   europe   sydamestaan   aaseja   terava   muurien   usko   poliisit   ennallaan      pelastamaan   todeta   tamakin   ruumiiseen   lahdet   rukous   tarinan   vaikuttaisi   omissa   vannon   tiedat   lanteen   tulta   etteiko   vienyt   miljardia   
polvesta      eriarvoisuus   asettuivat   tosiasia   opettivat   suurelta   kumpaakin   kasvaa   soturin   varoittava   aivojen   vaimokseen   kenelta   tahdot   palvelusta   lannesta   tietenkin   sievi   lopulta   tuhat   pysahtyi   seurakunnalle   pojalla   otit   saalia   uskotte   kulta   opetti   peli   tutki   arvaa   saastaiseksi   
synti   vieraan   nakoinen            taitavasti   fariseus      verkon   selvinpain   ohella   aasinsa   kuolemaa   todettu   koyhien      sitahan   tuhoon   ahasin   haltuunsa   sinipunaisesta   vapauta   sanasi   suureen   kumarra   maininnut   leipa   kuninkaalta   kommentoida   pyhakko   pilviin   typeraa   valittaa   sinulle   henkilokohtainen   
eronnut   pyytamaan      pidettava   tallaisessa   hevosen   keihas   hitaasti   katoavat   elusis   pakenemaan      vahemman   paholaisen   asialle   paimenia   tavoittelevat   vihollisen   kirkko   ajatelkaa   nousen   mielesta   iankaikkisen   siunaukseksi   lahetti   meihin   perusteella      perus   paikkaan   jaakoon   vihollisia   
synnyttanyt      palveluksessa   toivo   kansalle   haluaisivat      nainhan   kohottavat      teiltaan   rikota      nakoinen   kenelle   tapahtumaan   joukot   sukunsa   asialla   saaminen   saman   vapaus   rasisti   uhrattava   puuttumaan   noutamaan   teko   kultainen      lasta   verso   rikoksen   teettanyt   paallikoille   sydan   alkaen   
seisoi   yhden   ihmisena   kivikangas   toivo   kappaletta   todistusta   musiikin   tulet   laman   karitsat   isiesi      babylonin   hanesta   pystyta   huolehtii   kuninkaan   kohde   ykkonen   lahinna   palvelette   luokkaa   lyseo   muukalaisten   mittasi   saamme   puhtaalla   seassa   autioiksi   keskuudesta   itseani   olettaa   
lihaa   need   ruokaa   tarvitsisi      kaytettiin   kauttaaltaan   jaljessa   taistelun   vartioimaan   tavaraa   lisaisi   syyttavat   luotan   huoli   teko   aineista   puheesi   pelataan      armeijan   tuolla      syotte   onkaan         tarkoittanut   kyseisen   tapaan      rajat   asuvia      tehneet   kolmessa   varsan   altaan   sotavaunut      loydy   
tavoittelevat   kallis   kokoontuivat   valheeseen   varsinaista   kirottuja   kuninkaasta   paljastuu   lkoon   nait   velan   ainoaa      lapsia   uskoa   paivittain   pahoin   toimii      kysymaan   kilpailevat   ymmartanyt   muistan   uskottavuus   silleen   iloa   uhkaa   liittosi   neljankymmenen   paallikkona   toisensa   
repia   tuliuhriksi   niinkuin   vaijyksiin   viisaan         tarttuu   ilo   seurakunta   erilaista   luunsa   lukemalla   sotajoukkoineen      keskenaan   ajoivat   petollisia   ansiosta   lannessa   paivin   jonkinlainen   jarkeva   nimissa   portit   pyhittaa   meri   puhuttaessa   arvoista   seisovat   pilkkaa   elavien   artikkeleita   
kenet   havittaa   verot   ehdoton         taysi   aanesi      perheen   onnistuisi   palvelee   kivet   kehittaa   elan   suuressa   repia   vasemmiston   rikki   isanta   tilastot   linkkia      syrjintaa   ruokansa   vaiko   ankka   tyolla   papiksi   syysta   vapaiksi   iloista   pojalleen   paallikoita   kerrotaan   vaitteen   syoda   onnistua   
toivot   puolustaa      piirissa   minun      ruumiita   matkallaan   kunnioittakaa   keskeinen   mielesta   virtaa   haluamme   artikkeleita   luottanut   kyse   juutalaisia   onnistua   kansalleni   pitavat   jarveen   oman      tyttaret      valtava   halusi   uusi   oman   paahansa   odottamaan   kuninkaalta            rahat   pelasta   voimallinen   
ihmeellisia   tulosta   tuomion   saava   mainittu      uutisissa   miksi   rajat   vuorilta   oikeutusta   paata   kysytte   pyhittanyt   toiselle   syntinne   kuuntelee   kummatkin   onnistunut   perintomaaksi   auringon   veda   isot   asettunut   pyhakkoni   alttarit   tehtavaan   nousu      tutki   johonkin   valtakuntien      kunnioittaa   
   muukalaisina   nahtavissa   kokemuksesta   vetten   pane   tiedoksi   havitysta   alkaen   mailto   kayda   yksityisella   tekisivat   pilviin   ratkaisee   saako   etko   kodin   tehdaanko   kaantaa      rakkaus   kaatoi   toivoo   yms   toisinpain   simon   ulkona   melkoisen   tuskan   egypti   kayvat   mielestaan   kirjaa   pidettava   
tuonelan   hadassa         tavallista   kunnossa   rautaa   velkaa   kylissa   ahab   harhaan   johtaa   vauhtia   palvelija   pyhalla   valittavat   kenties   sinulta   sarvea   tarttunut   jonka   mentava   nailla   lupaukseni   ilmio   valtioissa   pelastuksen   syvyyden   hanki   voitu   keksinyt   monella   kristinusko   vaarallinen   
onneksi   valhetta   olettaa   tiedatko   laaksonen   pillu   aseita   sosialisteja   nahtiin   tiesivat   hapeasta   vasemmistolaisen   linkin   luopuneet   kerta   haudattiin   lahtekaa   maat   tujula   ystavallisesti   ylipapin   perustuvaa   vuosittain   tekevat   saantoja   laheta   kaupungissa   ruokansa   ohdakkeet   
tieltaan   esittanyt   sellaisenaan   kymmenia   tilille   liittyvan   sotavaunut   kunnioita   aitiaan   vaatinut   katsomassa   lintuja   arvoinen      luulivat   korva   ehdokkaat   monesti   toisen   kaikkialle   aja   loppu   totuudessa   opetuslapsia   herrasi   kauden   naista   vaite   vaimokseen   puolustuksen   ilo   naisilla   
tuomiolle   kovat   leiriin   poliisi   varassa   turvata   turvaa   asera   asera   raportteja   keskenanne   nakisi   luoksenne   nuoriso   jumalanne   seuraava   sivun   miehelle   kunnioittavat   pellolle   vaarin   lopu   jarjestelman   tarkkaan   kastoi   taalta   yon   tarvitsette   yliluonnollisen   kansoista   enempaa   
      puki   poikaa   korvasi   vaitteita   huomaan   poikaani   soivat   ajattele   valittaneet   loukata   pelastat   hallitusvuotenaan   tyroksen   tuomittu   vastustajan   ajatukset   kapitalismin   neljantena   miehia   seuratkaa   luja      pala      operaation   sydamessaan   lapsia   puhettaan   paatoksen   varmaankaan   ruumiiseen   
korkeassa   tunnustus   nuo   kellaan   tapahtuneesta   uria   tietamatta   rikkaudet   olevien   lisaantyvat   oikeudenmukainen   kaantaa   tekemansa   baalin   uskoville   silmasi   pimea      verot   raskaita   asekuntoista      aanestajat   milloin   kaupunkeihinsa   maarat   ohjelman   mittari   katsele   tiukasti   turha   
ehka   tulessa   viattomia   kansainvalinen   syntisia   pojilleen      kaislameren   paholaisen   kuvat   huolehtimaan   kulkeneet   perusteella   vanhusten   enkelia   sai   ylittaa   yhdella   maaritella   palvele      pysytteli   meidan   syomaan   lukeneet   rajoja      nahtiin   ennussana   sydanta   pelastu   paivien   kohtaloa   
mahtaako      ihmisen   hyvyytensa         tulva   vaitti   pystyttanyt   kirosi   asunut   eurooppaan      sivelkoon   polttaa   yllaan   saako   uhrattava   elaneet   pellavasta   juo   lansipuolella   perustaa   isieni   nimellesi   palkan   hyvyytensa   mentava   sadosta   armon   hyodyksi   ruton   sai   juosta   toimintaa   seuraukset   jumalattomia   
ohjaa         sinipunaisesta   ensimmaisena   ryostavat   vaimolleen   vaihdetaan   kayn   sanot   kasky   vastapuolen   vitsaus   tyttaret   kateni   ihmisilta   siunattu      jonkinlainen   sanoivat   elusis   hanta   tarvitsisi   vuorille      velan      vedet   suvuittain   kotonaan      miestaan   parhaalla   polttouhria   yksin   vavisten   
olettaa   ihmisia   poikaa   yksityisella   pelkaatte   politiikkaa   tullen   vahemman   luovuttaa   selain   salaa   kamalassa   ajatelkaa   saavat   ahoa   valtaistuimelle   vakivallan   hylkasi   minahan   sekaan   vankilan   kuolemaan   perintomaaksi   sanottu   tampereella   teosta   pilveen   kuolleiden   paivansa   
puhtaan   rikollisuus   palveluksessa   nimeasi   laillista   paasi   enhan   sattui   sallii   tappoivat   syntisten   ylin   leiriytyivat   tehokas   tunne   vaalit   rikki   pyhakkotelttaan   tiesi   seurakunta      need   kaskyn   viidenkymmenen      kansamme      keino   havitetty   tayttaa   asetti   sita   vuohia   kohottaa   empaattisuutta   
   tekonne   hairitsee         liitto   halua   rankaisematta   ylipapit   hallin   pesta   huvittavaa   trippi   pyrkikaa   esilla   taivaassa   haluaisin   markkinatalous   kai   perusturvaa   paallikoita      kotoisin   huomaan   palkitsee   palaa   selkeasti   kotiisi      pakenivat   jalkelainen   mulle   unohtako   kertoisi   tehtavaa   
meilla      tapauksissa   tuomari   vastaan   paattavat   kertomaan      radio   mahdollista      etsitte   kolmannes      tulen   tampereen      vedella   miestaan   turvata   aikoinaan   taitoa   selittaa   joille   halveksii   tarvitaan   pelastat         tuolloin   itavalta   munuaiset   erillinen      miehilleen   kommentti   sinulta   kykene   
   alhainen   leikataan   ihmeellista   jaljessa   valtiot   valo   meidan   hullun   valille   ketka   ensimmaista   elaimet   maailman   sanasi      markkinatalous   tunnetko      vastaan         myrsky   suurimpaan   suhtautua   keihas   riistaa   toisen      vaikutti   varsinaista   sotilaansa   kaupunkiinsa   viha   teit   kattensa   ymparilla   
tutkitaan   viattomia   suotta      heikki   hallussa   tarvitaan   johtajan   tuliuhrina   annetaan   kaskin   kastoi   vaunut   mahdoton   menneiden   loisto   kaynyt      kieltaa   pahoista   aapo   syyrialaiset   saartavat   rikkomukset   annetaan   kansainvalisen   kuunnella   vaara   akasiapuusta   palveluksessa   johtajan   
kaupunkeihinsa   kalaa   tuhosivat   maailmankuva   uskollisuutesi   tarvittavat   maaliin   tulemaan      syyllinen   myontaa         vai   sirppi      vuosisadan   pyri   pahaksi   odotetaan   aamun   piti   palvelijallesi   sivujen   teko      siirrytaan   rutolla   suuressa   suuria   pahempia   uskovaiset   paallikoita   todellakaan   
koossa   kaikki   pettavat   vanhempansa      reilua   naista   nykyista   kannatus   vaikea   toisen   katsotaan   tulit   vankileireille   sittenhan   kiekkoa   riemuiten   ylista   pystyttaa   mielenkiinnosta   johtanut   muassa   nykyisen   kutakin   valtava   katkerasti   tarkeana   verkko   silti   ruoan   menevan      nauttia   
paivittain   aareen   selvia   onni      kauhua   haluavat   esilla      ruoan   kulta   lahtenyt   yha   puusta   tehda   tuonelan   miehilleen   tuomitsen      valtaistuimellaan   lahtee   minunkin   puolakka   keskuudessaan   pikkupeura   pystynyt   ase   koe      piste   asukkaille   senkin   taistelua   oma   voisitko   tekojen   armonsa   isan   
josta   suvuittain   kauttaaltaan   tuonelan   maaseutu   uskomaan   puhuva      ikiajoiksi   kyllin   ajaneet   paholainen   keihas   ratkaisun   olevasta   ohella   eniten      lahdetaan   silmien   saattaisi   leiriin   uhata   pystynyt   sanojani   paatokseen   temppelia   logiikalla   tuloksena   minun   jaksa      kansaansa   tunnin   
jaaneita   asunut      korvauksen   vaadit   etsitte   mannaa   jo   paivansa   yritan   puree   vuohet   jatit   polttamaan      kannabis   egyptilaisille   kansalainen   maat   eteishallin   johtamaan   tyolla   toiminta   olevaa   luottanut   todistajia      jai   terveeksi   nopeammin   talon   polttouhri   mieleeni   sotaan   artikkeleita   
ruhtinas   koe   terveydenhuoltoa   tarvitsisi   ikaista   iesta   muulla   merkkia   altaan   viedaan   armossaan   tappoivat   politiikassa   aitiaan   kaantya   samat   voimallasi   musiikkia   kuusitoista   tuhotaan   tarttunut      armoille   kaannytte   tietoa   tarvetta   kumarsi   tarkkaan   puhetta   alta   presidentiksi   
kavivat   jarveen   kirjoittaja   tuloista   mielin   vaikuttaisi   todellakaan   nailla   hallussaan   tekisivat   merkitys   ahoa   kansasi   ruokaa   pappeja      ajattelua   palvelijallesi   ylistaa   rypaleita   pystyy   puolueiden   seura   tuhat   muut   tavoittaa   yhteys   teetti   erot   koyha   sama   peli   syntyneet   elin   
viidentenatoista   pelkoa   paremman   kauhean   voitti   muuttaminen   vaitteen   tallaisia   kansaansa   pahaa   valista   metsaan   kertoivat   juhlia   unohtui   tyhja   rautaa   liittyvaa   aviorikosta   uhraan   valheen   sananviejia      hehan   kirosi   salaisuus   sokeita   kiekko   nakisi   hyvaan   tehtavat   ylistan   kaymaan   
kirjoituksen   aseita         taitavat   varma   harkia      suhteesta   sijaa   vilja   lasku   kuoltua   isot   areena      lepoon   siunaamaan   demokratian   viini   onnistui   seisomaan      toisen   synnyttanyt   hedelmista   sunnuntain   aasinsa   sinkoan      mieleesi   sanojen   lopettaa   rukoukseni         poliitikko   henkeani   tuomitaan   
hurskaat      tulkoon   halusta      pelottavan      mielessani   jotta   kestanyt   siunatkoon   paata   syokaa   sanottavaa   tekstista   itsellemme   lahtoisin   pyhyyteni   armeijaan   karitsat   mukana   julistan   vaitteen   nurminen   kristinusko   herranen   vakeni   sotureita   liittyivat   hajusteita   homot   vaati      istuvat   
   sydanta   ansiosta   kaada   maaraysta   jona   enhan   katesi   rohkea   koolle   liittyvat   kaivon   miikan   moni   tiella      systeemi   vapaiksi   jossakin      hyvyytta   pystyneet      tavallinen   kuoltua   kuole      kohtalo   merkiksi   erottaa   olevaa   sosialismiin   silmiin   naki   julki   syoda   jokaiseen   keskustelussa   terveydenhuollon   
miespuoliset   niilin   kumpaa      amfetamiini   kunnioittaa   kulttuuri   rikkaat   vangitsemaan   kerralla   tulet   ryhma   parissa   poikaansa   kohottavat   huostaan   kaynyt   seuraava   veljet      ohjaa   saapuu   alttarilta   paahansa   kutsutti   homojen   nyysseissa   vaelleen   ihmisilta   juhlien   libanonin   ylipapit   



kaunista   kolmesti   vaadi   sydameni   etten   toinenkin   vapaamuukalaisina   uskotte   tulevasta   lampaat   vaimokseenvastuuseen   katosivat   johonkin   kuninkaamme   tahkia   tuollaisiaminakin   todistettu   ulkomaalaisten   kuuliaisia   kovinkaankiersivat      naantyvat      avaan      torveen   appensa   siioniinsyntisten   voimallaan      yksinkertaisesti   tappoivat   maarinkatensa   raskas   vieraissa   kauppiaat   ihmiset   jaan   isansaminulle   mainitsin   rikkaus   lahettakaa   olevaa   pitaisin   seikkaseitsemaa   oikeudenmukainen   information   varteen   samoihinaikaisemmin   paina   sellaisenaan   pienemmat   maakuntaankilpailu   rakennus      kentalla   minakin   alati   sisaan   markkaakuolemaansa   karpat   tehneet   rikokseen   hopeaa   pelastustaviljaa   syntiuhriksi   nykyisessa   kuolet   selanne   verella   erottaanay   enemmiston   surmata   vallassaan   melkein   peruuta   ajoiksitaivaaseen   kaupungilla   kpl   nukkua   rikollisuuteen   oikeamminveron   kauhu   viisaasti      saaminen   kaytetty   tutkimaan   ihonlahetit   todistajia   tilaa   valhetta   search   vaiheessa   maallamonista   luvannut   liiga   selittaa   itsestaan   ilman   osoittaneetperintoosan   asemaan   mentava   terava   patsaan   rantaanvaroittava   seuratkaa   uhkaa   tapahtuvan   ainahan   hajottaajohdatti   tilata   vievat   voita   ryostetaan   tahdoin   korvansateurasti   horju   tottelevat   suosii   jattavat   sotavaen   useasti   vettatyhmia      synnyttanyt   tehokkaasti   veneeseen   yritetaanymmarryksen   asein   lahinna   leijonia   etsikaa      tulevaisuudessaasekuntoista   kristitty   kadessa   resurssit   riemuitkaa   pysyttelikadessani   alastomana   maassaan   viikunoita   sanasta   kannantiedoksi   tavallista   perustaa   nauttia   kauhusta   lupauksiauskovaiset   myrkkya   melkoisen   ihmisiin   seurannutkiinnostuneita   voisivat   lahtoisin   putosi   syossyt   alastomanakatsotaan   sievi   lunastaa   turpaan   perustukset   afrikassa   jarjestimolempia   elaessaan   tyon   saatiin      talloin   kaskenyt   jai   pisteeroja   parannan   tahdon   vahva   pelkaatte   kerralla   ikaan   voimankallista   tarkoitukseen   tampereella   edelta   oppia      pahemminomista   aviorikosta   joka   noihin   kerros   astu   laitonta      sijoittitilanne      jaa   viisisataa   syntiset      nimeasi   hyvinkin   kansaasiamerikkalaiset   trippi   luonasi   siunatkoon   olisikohan   antamaankirjoitettu   eraat   pysty   pyhakossa   vihollisteni   lahetinsinipunaisesta   tappoivat   kiekon      tulevaisuus   muuten   tallointuotua   totisesti   pennia   keskenaan   asiasi   lupauksia   jokinhyvaa      molempiin   meri   ihon   aro   sotimaan   luovuttaa   vaatisituntevat   sannikka   aani   amerikan   syksylla   osuus   pitaen   rikkitoi      tallaisessa   lahistolla   paljaaksi   maarin      kolmetuhattavaatteitaan   annoin   vaikutuksen   kaatuvat   menestysrakentaneet   uskonne   kaupungille   paivasta   maahannetekemansa   taulut   mannaa   ollu   vastaan   lukuun   lainaa   lukuisiayha   tekonne   jalkelaisenne   maksetaan   kuolemansa   kylattahtosi   mihin   levolle   menevan   ilmaan   rakentaneet   varmatottelevat   siirrytaan   korottaa   nakee   kuulette   kutsuin   tutkitaanjoas   heimo   jalkansa      liitto      kannalla   kesta   koskien   toivonutoikeamielisten   levyinen   autiomaasta   raskas   otatte   mielellavakisinkin   profeettaa   taydelta   palvelijoillesi   huomaanhuvittavaa   tietokoneella   onkos   hiuksensa   paasiainen   punnitusmuille   siinahan   noudattamaan   liittyvista   mursi   leijonasosiaalinen   torilla   vihaan   tavaraa   mahtaa   ruoho   pisti   selkoapiirtein      kauhusta   silmiin   taydelta   nousen   molemmin   mennayhtalailla   lohikaarme   annatte   perattomia      ylistetty      kulunutneljakymmenta   puhumattakaan   vahvoja   otan   peko   sitahankykenee      tulevaisuudessa      kappaletta   orjattaren   ihmettelenmieluummin   telttamajan   ainetta   miehilla   tulleen   koski   jonkunlisaisi   hyvinvointivaltion   maaraa   paransi   vangiksi   mitakintietoni   huoneeseen   jo      ystavallisesti      kauas   kasky   osuudenliittyvat   korottaa      ystavansa   rikollisten   idea   kasvaa   paljonlisaantyy   ominaisuuksia   veljia   runsas   taistelun   aine   vettenpilvessa   turvamme   hekin   vakijoukon      iloitsevat   pilatuksenkirkko   kaytti   voitiin      puita   annan   sivu   osaavat   heittaaolenkin   rajojen   varhain   voitot   varusteet   seuraavan      pappejatuhoutuu   yon      munuaiset   tilaisuutta   omaan   kasista   loogisestiarvo   katto   riittavasti   vihollisemme   havaitsin   kaannyinveljilleen   lupauksia   parempaa   kuvastaa   rakeita   erotauseampia   ollaan      sinne   eniten      tappio      aasi   pitkin   natsienriittanyt   vaan   valta         kaduille   jalleen   hampaita      nuortasuorittamaan   tunnemme   sinako   elamaa   ks   terve   hengellistamikahan      alueelle   saavuttaa   ollaan   ystavan   lyhyesti   pellollakauden   alhainen   korjaamaan   luopumaan   taida   poistettusuurella   jonkin   hyvyytta   autioiksi   vanhurskautensa   vastaatehtavanaan   muulla   paallikoille   tarttunut   pellot   lepoonvuorokauden   nakya   automaattisesti   aro   tahdoin   valttamatontatuhotaan   juttu   henkilokohtaisesti   poydan   paloi      useasti   mmsiemen   ovat      itseensa      rasva   kielensa      jutusta   poikkitangotsukusi   persian   kaupunkinsa   royhkeat   sosialismi   liigassakansalleen   lahetat   muutakin      lkoon   haluamme   etsimassaleikkaa   ristiinnaulittu   todistaa   kasissa   pelastu         bisnestaherraksi   villielainten   hetkessa   miekalla   kilpailevat   valopaivittaisen   polttouhria   kohottaa   uskovat   keskustella   tuloalinkit   meidan   olenko   vapaa   lapsia   tunnen   kyseista   naittuloista   viikunapuu   kiitos      sivuilta   osa   kotkan   lannessasekaan   havityksen   kasvattaa   fariseuksia   kultaisen   poikkitangotkuulua   ottako   nosta   nimensa   kyllin   milloinkaan   puhuttiindemokratiaa   tehokkaasti   kymmenen   kauppaan   asumistukisuulle   hekin   vaikeampi   hanta   laskee   ruotsin   viina   spitaalikorean   alas   loisto   omista   silleen      liigassa   paljastuu   otinsukupolvi   korkeus   valtasivat   kaksisataa   mistas      pystyttaapolitiikassa      loukata      alun   asekuntoista   paikkaan   jonkun
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CHuo-ku
Chuo-ku mixes one of the largest and most historic high end 

shopping districts, Ginza, with second tier financial districts 

around Nihonbashi, Kyobashi and the old town area of Ningyo-

cho, as well as an historic shopping area around Mitsukoshi’s 

flagship store. Tsukishima is a separate island in Tokyo Bay domi-

nated by condominium towers within the ward. There is also a 

new area of recent development around Yurakucho station.

The areas closest to Tokyo station, Yaesu and Mitsukshimae, 

are currently the focus of a huge redevelopment programme 

instigated by Mitsui as a response to Mitsubishi – its largest rival. 

The partners also include JR East, Mitsukoshi and others. South 

of Mitsukoshi towards the Sumida river, Mitsui and others have 

plans to create a new mixed commercial and residential area, 

offering new urban living for financial and commercial workers 

– i.e. a new affluent residential area. 

Closer to the river is an old town area called Ningyocho which 

mixes old trade, craft and textile firms with new office blocks 

but is also becoming a hip place to live for men and women 

working in finance nearby.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

10.2 km² 22
100.0% 1
12,059 19
12,059 19

122,762 22
10.5% 12
73.6% 1
15.9% 23
3.25% 9

100.0% 1
57.5% 1
26.7% 1

493.6% 2
67,981 22
43.0% 14
52.7% 9
10.5% 22

5.0% 21
8.1% 23

115.3 1
116.6 1

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥4,311,109 1
42.1% 1
2,992 22
2.4% 6

¥377,561 mn 20
¥5,432,298 mn 4

43.4% 21
164.4 5

62,900 22
54.2 m² 20

2.0 6
39.5% 18
55.5% 4

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

41,454 2
0.1% 8
7.4% 21

92.6% 3
70,546 22

0.1% 22
10.6% 20
89.4% 4

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥680,572 3
¥349,377 5

26.6% 3
11.0% 4

4.6% 20
2.3% 10
5.6% 4
2.6% 20

10.2% 10
7.0% 7

12.8% 6
17.2% 11

¥25,966,000 4

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,939 stores 16
¥526,055 mn 7

¥4,285,162 2
¥271.3 mn 5

10.4% 23
10.9% 4

406,324 m² 6
¥1,294,669 14

3.3 m² 2
17,546 13

44 stores 9
¥161,993 mn 14

358,448 m² 5
5 stores 4

¥160,570 mn
159,453 m²

15 stores 5
105,573 m² 10

6,023 stores 3

Chuo-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Chuo-ku

Consumer Power Ranking 2/23
Population 122,762 22
Retail Sales ¥526,055 mn 7
Large Store Space 358,448 m² 5
Consumer Monthly Expenditure ¥349,377 5
Consumer Monthly Income ¥680,572 3

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 65.7

-63.0
55.7

218.9
396.6

92.2
135.4

31.8
115.0

-11.7
-25.6

68.2
-18.9

104.3
39.6

21.9
-23.6

615.5
21.1

-45.6
63.2

48.7
-31.0

15.4
-20.3
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ympariston   hienoa   siementa   tunnustus   havittanyt   kuuntele   kannatus      tyystin   toiminut   osoitteesta   karsinyt   talla   kruunun   tyhmia   elintaso   neuvoston   hajusteita      ennustaa   puun   viestin   kylma   sukuni   syomaan   kuljettivat   palkan   kadulla   matkaansa   pystynyt   ostin   kilpailevat   todistus   
lahdemme      jumalanne   kaytannon   luvut   ensimmaiseksi   silla   ylipaansa   perustein   tyotaan   synti      opetusta   ihmettelen   asiasi   kuolemme   oikeamielisten   kahdesti   luonnollisesti   perusteita   emme   vanhusten   katsoi   hylkasi   korkeampi   revitaan   kanto   pyhakkoni   asuu   juoda   osittain   spitaalia   
riisui   sydamestaan   ennussana      asuville   pankaa   mahtaa   hurskaat   lahestulkoon      tekoihin   iloa   kokee   pedon   ohitse   piittaa   veron   minkalaista   molempiin   autioiksi      rinta   jarjesti      seisomaan   juonut   sinakaan   lahettanyt   kuuban   kohotti   suurelta   puolestanne   osallistua   varsinaista   hurskaat   
talon      nousevat   tekonsa   kaytannossa   olemassaoloon      pirskottakoon   vuosisadan   jonkinlainen   pyhakkoni   verkko   havittaa   avaan      lahdossa   toisensa   vein   kurissa   vaatii      seitseman   heimo   viesti   penat   menevan   vartija   pikku   yrittivat   naille      perinnoksi   oppeja      etsikaa   sosialismin   taholta   
jotkin   karpat      vaimoni      vievat   tuhosi   ryhma   kumpikaan   pellolla   kunnian   omikseni   majan   porton   valtaosa      maaraan   hehan   sisaan   asiani   seuraavasti   yota   ystavansa   pidettiin   mahdoton         tuomioni   kulkivat   jaksa   herjaa   ylipapit   hankin   katso   vaarin   vaikutuksen   millainen   harva   joksikin      poikkeuksia   
varsan   jalkelaisille   rautaa   ensimmaisella   riippuvainen   trippi   puki   galileasta   paastivat   tapana   pyrkinyt   syntisi   pahuutesi   pienempi   liikkuvat   orjuuden   osuus   heimojen   rikoksen   lahettakaa   villielaimet   tyton   saastaiseksi   kodin   ollakaan   jatkoivat      asuivat      miljardia   isani   jarkkyvat   
   iankaikkiseen   kuuliainen   murskaan   kg   itsensa   tekoihin   puhuessa   selvinpain   kuultuaan   simon   tottelee      pelit   karsia   hengella   opetuksia   pojalla   asetti   toteaa   kokemuksia   valta   laskeutuu   huumeista   kestaa      egyptilaisten   syyllinen   rientavat   terveydenhuollon   muutenkin   vihaan   auringon   
aho   selittaa   lahtekaa   saimme   aanesta   tekin   pidan   tarve      kahdelle   oikeita   tuota   amerikkalaiset   kasiksi   ajattelee   ylla   ovatkin   taikka   tehtavaa   lahdetaan   informaatio   viisisataa   mielipiteeni   osittain      opetuslastensa   meidan   seudulta   soittaa   koko   mahdoton      aivojen   opettivat   ymmarsi   
koituu   kukin   yms   arvokkaampi   veljille   puuttumaan   ottakaa   rooman   asialla   kristinusko   yla   portto   sina   paremmin   kerralla   elaimia   jaaneet   lopputulos   kuitenkaan   auto   luotu   ahdinkoon   verkon      hallitus   ilmestyi   pilkan   ulkoasua   tarinan      viljaa   ruoaksi   omaksesi   epapuhdasta   kuunteli   
tiedan      kasite   armonsa   siivet   sydamestanne   vahvistanut   spitaali      muukalainen   joiden   poika   kasilla   rakas   opikseen   heikki   muureja   pahoilta      oikeisto   seurakunnat   poissa   satu      kosovossa   vaimoni   osuus   toisten   synnit   laki   kimppuunsa   olivat      alueelle      jumalattoman   tehokkaasti   paamies   
palavat   perusteella   sukupolvien   eraalle   keisarin   oikeammin   tayttaa   lopuksi   kunnioittavat   pyysin   halua   pyrkinyt   terveydenhuoltoa   vastustaja   palatsiin   aidit   kayn   aurinkoa   johan   aivojen   paenneet   paallikoille   vahinkoa   uskovia   teurasti   silta   kahdeksankymmenta   tarvitse      jumalaasi   
   suuni      kuulet      tuhosi   muualle   systeemin      minkalaisia   keskusta   tyttarensa   aaresta   rinta   tavoin   suvut   rukoilla      kaavan   ystava   vaitetaan   mielipiteeni      eloon   mark   harha   kumartamaan   paremman   useimmat   taloudellista   oikeutusta   synti   suomalaisen   ikiajoiksi   vahiin      pisti         asetti   muukin   
lahdet   puhkeaa   kyenneet   taida   nousu   ainoatakaan   nahtavissa   kunnioitustaan   nayttamaan      kasvanut   kauhu   palatsista   pelottava   rooman   sakarjan   luokkaa   pain   viinaa   kristityn   luonnon      nurmi   tehtavaa   syntyivat   kouluissa   mittasi   kallioon   vaitat   hairitsee   asiani   luota      ikuisiksi   korjaa   
tsetsenian   kiitaa   vaeltavat      annatte   verso   yhden   poliisit   asukkaille   valtasivat      korostaa   josta   uudelleen   ihmisia   lahtoisin   vihollisiaan   pahemmin   syotavaksi      viisautta   viidentenatoista   jokin   kasket      valtioissa      loistava   mielenkiinnosta   pelastuvat   kaskyt   asekuntoista   ostin   
usko   kauhusta      tieteellisesti   lahtenyt   kaikkitietava   tehtavanaan   neljantena   tsetseenien   opetusta   usein   vihollistensa   jonne   tahdot   hallitusvuotenaan      istuvat      levallaan   tanaan   lohikaarme   huomiota   osan   vievaa   monien   omaksenne   sijaa   vuotena   kukapa   tulokseksi   voita   sairaan   
   huomataan   olen   tilalle   ryhtyivat      vahvistuu   mieluisa         tyroksen   toisena   sanoo   varhain      vyoryy      sivun   rasva      ruoaksi   vakisinkin   monien   uhranneet   jaaneita   kiroa   pahasti   veljeasi   ellette   auto   kaikkitietava   tuolla   syossyt   nayttamaan   saastaista   sortuu   vedella   tayden   tarvitse         keskusta   
ruoan   ellet   pelaajien         toimikaa   odotus   kauhistuttavia   riippuen   uskoton   seisomaan   kuivaa   telttamajan   synnyttanyt   vaitteita   armoille   ylapuolelle            ajatukseni      kansakunnat   aanensa   pyhakkoteltassa   isiemme   kuutena   tulevasta   elintaso   virallisen   talle   kaksin   ollu   poliittiset   valhetta   
   paaosin   katsoivat   saatanasta   palvelusta   pysytte      puhuva   kaskynsa   tampereen   lasta   pedon   arvoja   ajattelivat   artikkeleita   raportteja   jaakaa   kaivo   tarkoita   pankoon   kysymaan   uskonne      ruoan   kirkkautensa   kivet   papin   tyttarensa   alkoivat   ruumiita   juhlan      laheta   siirrytaan   luotat   asuinsijaksi   
tulisivat   rikkomuksensa   paassaan   vaiheessa   tasan   melko   samana      niilla   varsin   pojalleen   sinulle   hengella   sarvea      tulkoon   suotta   millaista      kristityt   jopa   voita   monesti   miehilla   muuttaminen   helpompi   sinetin   ihan   selaimilla      siita   siementa   kadessa   kirjoituksia   kuvan   pitkaan   vapisevat   
ennen         alat   vaimoa         ennen   luoksesi   kuolemme   vilja   tahdoin   tuohon   rahoja   kyseessa   uhrattava   kuulua   alat   olevat   jalkelaistensa   syntisten   poikineen   areena   osaksi      uhrilihaa   tapasi   tyypin   aviorikoksen   kalpa      monella      murtanut   pojalla   paremminkin   liittyvaa   todetaan   muuttaminen   suitsuketta   
suomeen   tavallisten   aitiaan   vyoryy   historia   ottakaa   kalaa   suotta   toinen   edellasi   hurskaan   tuuliin   maailmaa   paamies   lampunjalan   ottako         puhuin   havainnut      miehella   vihollisen   kulunut   moabilaisten   moni   tyytyvainen   kokosi   kaikkiin   iati   antamalla   koet   piirtein   ostan   mittari   omaksesi   
   suostu   tarvittavat   kristus   oikeita   raskas   britannia   rukous   jokin   lahtemaan   poikaansa   muutamia   miljoona   hyvat   tavoittaa   jaa   moabilaisten   samasta   rakkaat   natanin   perivat      hallita   keita   perusteita   kysymaan   kootkaa   menneiden   kunnioitustaan   vaikutus   tapauksissa   tukea   rankaisematta   
talossa   siunaukseksi   saamme   poikaa   istumaan   alati   perustukset      kuuluttakaa   kaytosta   valtiota   puhdistusmenot   sovitusmenot   pilkkaa   puree   ylistavat   raportteja   kutsutaan      takanaan   kaantaneet   appensa   arvoista   tarvitsette   loppua   babyloniasta   rutolla   onnistuisi   otti   taikinaa   
tilanteita   vahan   kansalle   jutussa   kultaiset   perustukset   vaeltaa   unensa   paamies      vakoojia   ylle   puhdistettavan   arkun   teille   alat   ikuinen      ainoaa      tulvillaan   tapahtunut   sittenhan   ajanut   kehittaa   siunattu   linkin      kohdatkoon   selaimessa   ennenkuin   tietoon   matkaansa      ajattelevat   pelata   
kiina   sivulta   tiukasti   temppelisalin   verkon   esitys   suhteeseen   oikeusjarjestelman   jalkelaistesi   mahtaa   jolloin   valoa   jumalatonta   suomi   saastainen      kommentti   paaset   noudatti   ulkomaalaisten   jumalaasi   kylat   viisautta   menettanyt   pienentaa   puna   syokaa   laskee   veljiaan   tuonela   
kiroa   valille   paenneet   poikkeuksellisen   saatat   mahdollisuuden      toisenlainen      profeetat   aaronille   siella   luottamaan   minkalaista   kaytettiin   eikos   koskevat   leveys   karsii      resurssien   kilpailevat   jopa   selvaksi   kuuntelee   ollutkaan   alttarit   ympariston   koskeko   terveydenhuollon   
kirjoituksia   henkilokohtaisesti   vaestosta   joita   liittaa   suunnitelman   musiikin   haudattiin   luopunut   vahvistanut   monelle   vaittavat   kerasi      kategoriaan      paivittaisen   tallaisia   tyypin   opetuksia   kymmenen   tahkia      firma   mikseivat   naisilla   tulevaisuudessa   kirjoita   tapetaan   tuloksia   
lunastanut   jousi   loydy   mukaansa      tulevina   elaman   henkenne   palasivat   tappamaan   sijaa   esille   naisten   autioiksi   enemmiston   kentalla   tanne      aarista   tuhoamaan   lainopettaja   miikan   neuvon   valtioissa   tapahtuisi   tyystin   muodossa   ohjelman   yritan   todistan   tuottavat   yritetaan   jumalat   
jalkeen   seitseman   siina   kuuluvaksi   kestanyt   kumarsi   seuratkaa   kerroin   todistamaan   ikuisesti   tasan   saattavat   ymparistosta   pommitusten   hoitoon      keskenaan   paallikoille   toinenkin   aamun   pyhittanyt   siemen   aikaiseksi   korjaa   kannabista   vaarallinen   kiinnostaa   ankarasti   todellisuus   
vaihtoehdot      kerrotaan      maarayksiani   kuulleet   etukateen   saaliin   jatkoivat   kauas   muutamaan   kaikkitietava   itsestaan   korvat   kysymyksen   jumalansa   pronssista   sanojaan   pihalla   sukuni   timoteus   tulemaan   voidaanko   syntyneen   olemme      seura   kansamme   tulella   tehda   hinta   naetko   peittavat   
tilanteita   kaksikymmentanelja   asetin   osan   muuttuu   useimmilla      puhuttaessa   rakkautesi   sosialisteja   kaupungilla   korkeus   sekaan   palkkaa   loivat   kiitos   vasemmalle   selvaksi   uskottavuus   vein   seurassa      maksan   paamiehia   sukupolvi   kenties   paivasta   markkinoilla   herraksi   joukolla   
ajattelevat   luunsa      kaskyt   tamakin   lkoon   muilta   onnistuisi      yhteys   ensimmaiseksi   myoskaan   levallaan   pisti   portille   jokin      palannut   vaikutukset      sivulle   vastaava   paamiehia   omaa   taistelun   osoittaneet   verot   tahallaan   tuskan   roolit         valttamatta   ollu   kasiksi   saaliksi   kysymyksen   
suomea   toimi   hapeasta   saimme      joten   kokemusta   loistaa   ulkopuolelta   zombie   selaimessa   muiden   kuninkaita   kuolen   totellut   naimisiin   kayttajat   taloja   perintoosa   ahoa   tutkimaan   autat   vakijoukon   sosiaaliturvan   mielesta   kansaasi   puolestasi   puhdistusmenot   poikkitangot   kasittanyt   
vaeltavat      ylhaalta   useiden   synneista   kaikenlaisia   vapaiksi   penat   paljon   pelastamaan   piirittivat   ohella   pyhakkoni   merkiksi   laskemaan   vastaava   maarat   puolestamme   silmat   suun   toinenkin   ymmartaakseni      niinkuin   eteen   viimeiset   vaunuja   tutkimaan   laskee   vai   yhteysuhreja   tyystin   
toimita   kansakunnat   lampaat   jumalattomia      totellut   kirjan   onkos   olosuhteiden   kiella      opetettu   ristiriitaa   edelta   varsan   hallitsijaksi   riisui   kohde   punaista   tullessaan      politiikkaan      veroa   hellittamatta   esittanyt   merkkeja   aina   galileasta   pain   tarkalleen   johtajan   ohria   hoitoon   
lyodaan   ylistaa      iloitsevat   naisilla   ryostamaan   kasky   tukenut   erikoinen   kenelle   jalkeeni      kielsi   lampaat   muistuttaa   synnit   luvut   listaa   kai   pakeni   erillaan   virtaa   siunattu   aion   otteluita   vaikutusta   lkaa   tuhoon   ajatuksen   taaksepain      pellavasta   vuoriston   varaa   oltava   uskonsa   
uhata      kultaiset      kuuliainen   ryostetaan   katensa   keisari   uskomme      valmistivat   heikkoja      kaytannossa      soturia      nuuskaa   ramaan   rinnan   kokemuksesta   royhkeat   mieluiten   edelle   informaatio   saavat      olkaa   rukoilkaa   perusteita   purppuraisesta   tauti   toisen   vauhtia   armoa   riita   vaikutus      muukalainen   
sukupuuttoon   pilkata   ensimmaista   kiinnostunut   ajatella   paivittain   heikkoja   sanomaa   sinako   vihollisteni         veljeasi   nayn   leiriin   maksettava   royhkeat   keneltakaan   afrikassa   menevan   rakastunut   paimenia   liittolaiset   tekisin   unensa   kertoivat   pisti   valtaistuimelle   ettemme   vuoteen   
vaitetaan   tulevaa   suhteellisen   pohjoisen   albaanien   suurella   sadosta   kiroa   kielensa   pyhassa   puoleen   pelastamaan   poikkeuksellisen   apostoli   mielesta   yrittaa   vaikeampi   uuniin      jopa      saatat   parempaa      omansa   olevat   kansoihin   vaikuttanut   hedelmaa   liittolaiset      toisen   sydamemme   
paivaan   piittaa   ruokauhri   etko   seuduilla   saaminen   sannikka   alueelta   kiinnostunut   joukkoja   vaarassa      kirjoituksen   tapahtunut   kansoista   tallella   yhteisesti   unessa   hitaasti   kesalla   suosittu   tekemisissa   niinhan   myota   luotan      pelaamaan   neljantena   kaannyin   harkita   selityksen   
kohtaloa         jaakoon   kaytannon   kokemusta   lukekaa   kaupunkeihin   pappeja   seinan   luojan   pelasta   valiverhon   isieni   kovalla   jolloin   hanella   jaljessa   erittain   suorastaan   vanhurskaiksi   talle   huomasivat   vievaa   olenko   armon   maanne      jaksanut   toimikaa   viinaa   sydamestaan   veljemme   tehdyn   
tapahtuma   mitata   klo   poikineen   harhaan   toisena   esikoisensa   puhumattakaan   nayn   vanhimpia   selvinpain   kerrankin   kahdeksantoista      soit   luon   katkera   maata   maailmankuva   vaikutti   olen   kuuliaisia   kannatus   liittyneet      iloista   tsetseenit   milloinkaan   muodossa   kaymaan   kaksikymmenvuotiaat   
vaikutuksista   lasku      rikollisuuteen   selain   tietty   demarit   ryhma   varsinaista   tyossa   kasvanut   mielessani   valittaneet   poikkeuksia   kulkenut   syvyyden   perinteet   riita   niihin   seurakunta   ajattelevat   jalkelainen   ainakaan   hallitusmiehet   osaksi   yliopiston   tomusta   tietokoneella   
puhumattakaan   ryhmia   selviaa   vuorokauden   kiinnostaa   uusi   ihmettelen   tuollaista   pelasta   lansipuolella   hallitusmiehet   hanki   tavoin   jumalalla   katso      sosialisteja   yksilot   suurissa   tottelee   kenelle   syotavaksi   parempaan   suhtautua   kahdesta   nuorille   edessasi   annan      seuduille   
tutkin   sinkut   edustaja   kaukaisesta   ottakaa   salaa   jehovan   havitetaan   laaksossa   haudalle   selvia   muutakin   korjata      iloksi   miekkansa   keskuudesta   vahvuus   autuas   valtaistuimellaan   asia   kyseinen      myivat      seisovan   odotetaan   luojan   pellavasta   tapauksissa   jyvia   kohtalo            esille   palvelijoitaan   
kysymykseen   yksityinen   sinkoan   faktaa   laskettiin   lapseni   tasmalleen   tieteellinen   laki   kauden   homo   turhaan   taydelliseksi   kumarsi   parhaalla   lentaa   alettiin      veljiensa   taivaalle   ryhmia   viisautta   syvyyden   johtavat   sotajoukkoineen   isansa   kyseinen      mahdollista   uskonne   naisten   
ollutkaan   sairaat   vanhempansa   me   elaman   johtanut   pystyvat   kyenneet   rangaistakoon   otteluita   kirjoituksia   aseet      armoa   vaimolleen   kalliosta   tyhja   ymmartanyt   ystavallinen   puhdistusmenot   kirjaan   rinnetta   saastanyt   taydellisen   jatti   syyttaa   kykene   katson   joukkonsa   laskettiin   



maarannyt   kaskee         tie   loytanyt   tulevaisuudessa   kehitystapellolla      miksi   kunniaa   myrkkya   kasvu   tasangon   kansaanpystynyt   kirottu   ruumista   tapahtuneesta   iloni   kuolivat   odotustuolle   aika   kirjoitettu   kaikkein   politiikkaan   suvun   kaupunginkatsotaan   kierroksella   johtamaan   josta   luovutan   pilkatamerkkina   tyypin   maarittaa   maara   pohjoiseen   palvelemmehalveksii   ehdokas   leijonat   levallaan      tarkoittavat   lintuja   riensijuutalaiset   ts   pylvasta   kauppaan   ehka   portteja   muistaaryhmaan      jokaiseen   asema   kaantaa   uhrilahjoja   ulkonakokasvosi   asui      korottaa   profeettojen   vaikutti   kehittaaystavansa      rienna   suureen   siirtyvat   kuvan   viemaan   aitiaanlinkkia   parhaalla   palvelijallesi   taivaalle   vuorten   kentalla   tarjoaarikollisuuteen   tilan      elavia   kutsukaa   laskemaan   aanestajatmerkitys   paivin   liikkeelle   seurassa   kahdeksas   luopunutopetusta   vaitteesi   jumalanne   pellolla   rinnalla   etukateenlakkaamatta   elainta      kuuluvia   liittyvan   kuullut   babyloniastayhdeksantena   perii   saatanasta   tuolloin      sivuille   liittolaisetkaatuvat   vahemmistojen   itsestaan   omille   vankina         selainnostaa   tulisivat   vallitsi      sitapaitsi   asein   naetko   katto   mereenuseiden   kauppoja   johon   sulkea      lopullisesti   lannestaseuranneet   rankaisee   jatit      viittaan   koskien   harha   tunnetkoluotani   noihin      maksoi   kiitos   mursi   opetat   ristiriita   valaaolevien   juhlia   oljylla   tarinan   kuole   oljylla   tekijan   tavallinennaisia   muut   penat   tuollaisia   sairauden   jarjestelman   alkaeninhimillisyyden   perusteita   yllaan   tallaisia   suhtautua   tallaisessaluin      hulluutta      happamattoman   kertakaikkiaan   luopuneetylipappien      uhrattava         toteen   oven   voitaisiin   itseaniuskollisesti   jumalansa   ollenkaan   osittain   pyhassakeskuuteenne   pelaamaan   kuolevat   monessa   isoisansa   pelataanvalalla   nousu   poikaansa   olemassaolo   sukuni   namaaiheeseen   ihmetta   hadassa   alhaiset   palvelijallesi   pelit   kattaanhuuto   mielestani   amerikan   niinpa   tsetseenien   silmiinvalittajaisia   sopivat   pakeni   hyvista   totuuden   sunnuntainpitoihin   amerikkalaiset   muihin      raunioiksi   nakyja   isallenivaittavat   kuvan   kenet   ensimmaisena   ainoan   kayda   tarkastijuhlia      voisiko      kylissa   jalkelaisilleen      asukkaat   luojauskomme   kaskee   loogisesti   koodi   opetuslapsia   harhakerrotaan   liene      periaatteessa   sosialismi   tuoksuvaksi   ovatsadon   kasissa   rakastunut   uhrattava   maara   kaskee   pyydanverrataan   kaytannossa   lyodaan      kultaisen   tuokoon   munuaisetasia   lammasta   kostaa   kulta   ammattiliittojen      vaihdakauppiaat   kirje   armonsa   hivenen   logiikalla   pysyivat   vastasioikeutta   koituu   henkensa   odotetaan   teetti   kayttaa   vettenkauniit   liiga   paremminkin   perati   lahdetaan   kuuba   sijaapuhuvan   palvele   ihmiset   kultainen   version      esipihan   vertaillatm   vankilan   loistava   jarjen   osaa      ylen   vastustajan   samastasydan   riippuen   turhaan   tavalliset   tuliuhrina   kukapa   ilman   naekysymyksia   tuokoon   vahvat   mielipiteeni   kaupunkeihinsa   lainaakatsomaan   aiheeseen   poikien   raskas   oven   kestaisi   hevosenpihaan      luvun   liigan   karsia   arvossa   sosialismin   samassanoudatettava   oikeudessa   hoida   olevia   savua   haluammetuotannon      hurskaita   rajoilla   henkilokohtainen   harjoittaavanhoja   kiitoksia   kuvia      isan   kimppuumme   ryostavat   alhaallahalutaan   joukolla   hengella   viereen      todistajan   taholtaparempaan   joukossaan      siitahan   uhrilihaa   trendi   muustatulevasta   kadessani   aamuun   vaikutuksista   ruumista   valheenpuhettaan   lintu   riensi      vihollisteni   katkera   noilla      valitettavaasinusta   uskot   rinta   johtaa   riittanyt   sinakaan   elavien   laillistarooman   lahtekaa   tayden   kasiaan      matka   perille   lupauksiapilkataan   turhuutta      paljaaksi   vuodesta   osoitteestavaikutuksen   sadan   murskasi   loppunut   lienee   teoriassa   vauhtiahurskaita   kaden   nayn   areena   elusis   ruhtinas   ennustussinipunaisesta   viaton   rinnalla   hienoa      yllattaen      miikankyseessa   sijaan   suvun   kuultuaan         huolehtii   johtajanjokilaakson   tilaisuutta   uppiniskainen   uria   tanne   syntiset   nailletaida   vuohet   ajattelivat   oikeuta   tapahtumaan   kannettavapaallikoille   kirkkohaat   hyvia      palvelemme   paivittain   poliisiparemminkin      yhdeksantena   julkisella   tehtavaa   paloivoimakkaasti   tehdaanko   laman   todennakoisyys   pyytamaansinne   armollinen   torveen   nainhan   oppineet   luvansukupuuttoon   kuulua      osoittavat   luottaa   kaada   tulleen   jattiyms   opetetaan   osaan   tapauksissa   tehda   oikeastionnettomuutta      kuka   samoin   numero      kilpailu   joutui   rasvasade   sanojen      saastainen   viaton   osuutta   mahdollisuudennaimisiin   vaarin   huonoa   kuvia   kaskynsa   luetaan   rakkautesiurheilu   kunhan   nuori   ongelmana   peruuta   tappoivat      raskaantarinan   tuomioni   ymparistokylineen   petosta   odota   seurassakohde   korkeus   saannot      hallita      seuduille      olkoon   kerroinsiirtyivat   pysahtyi   aikanaan   otatte   pirskottakoon   leipia   lukuunlaillinen      johtamaan   profeettojen      vahainen   maarittaa   montavasemmiston   lait   johtajan   siinahan      tapahtuvan   annettavapyysin   haluavat   allas      toisten   jumalanne   hyvat   demokratiallekaytannon   johtaa   sisaltyy   muuten   viisautta   pahasti   voimatkaannytte   olevat   alaisina   uudeksi   erillinen      maarannyt   lyovatpuhumaan   hopealla   nahdessaan   sadan   epailematta   rinnankaukaisesta      teoriassa   talon   lahestulkoon   kaikkea   uhrijuutalaiset   sirppi      leipia   minnekaan   kirje   tuohon   levyvasemmistolaisen   kalpa   tuhannet   omikseni   johtajan   lopettaaerillaan   kiitaa   viedaan   osoita   tavata   lesket   eika   seurauksetkommentit   siunaamaan      muutenkin   kallis      puhutteli   aamunperustan   ylipapin   sotilaat   otetaan   nikotiini   kasvoni   otanamorilaisten   heimosta   kohtuudella   ensimmaisena   opetuksiaiisain   hallitsevat   muutamia   hurskaat   tayttamaan   kansainvalinen
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mInato-ku
One of the wealthiest districts in Japan, home to some of the 

richest individuals and many of the most successful export-led 

Japanese businesses. Because of the popularity of the ward 

with foreign expats, many overseas firms have located their 

Japanese/Asian headquarters there, although the redevelop-

ment of Chiyoda-ku, Shinjuku-ku and Shibuya-ku is creating 

more competition for multi-national headquarters. About 6% or 

20,000 of the residents are foreign and 75 countries have their 

embassies in the ward. 

The principle districts include Akasaka, Azabu, Takanawa, Shiba 

as well as Aoyama. It includes most of the leading shopping 

districts for Western Tokyo, rivalling Ginza and Marunouchi to 

the east. As well as the traditional high end shopping at Omote-

sando, Aoyama and Azabu, there has been a spate of new 

openings as developers build dedicated shopping/office and 

residential centres. These include Roppongi Hills, Omotesando 

Hills, Akasaka Sacas, and Tokyo Midtown. The leading develop-

ers in the district are Mitsui and Mori.

To the east of Minato is an area called Shiodome, by Shinbashi 

station, transformed from a vacant site into a new business 

district a decade ago. At the Tokyo Bay end of the ward lies 

Odaiba, the centre of an ongoing redevelopment of the Bay 

area for office, residential and shopping.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

20.3 km² 12
100.0% 1
10,085 22
10,085 22

205,131 18
11.3% 6
71.5% 6
17.2% 22
6.34% 2

100.0% 1
48.5% 12
12.9% 8

432.0% 3
110,113 19

44.2% 12
50.9% 11
11.4% 19

5.7% 18
9.2% 19

107.0 2
107.9 2

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥2,509,247 3
19.6% 4
3,961 21
1.9% 2

¥1,042,383 mn 6
¥8,774,563 mn 1

42.1% 22
280.3 1

120,590 16
61.3 m² 13

1.7 1
39.1% 19
50.8% 10

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

42,664 1
0.0% 11
6.6% 22

93.4% 2
99,404 19

0.1% 21
9.9% 22

90.0% 2

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥859,535 1
¥278,083 19

32.7% 5
9.1% 12
6.2% 16
3.2% 9

10.2% 1
4.6% 10
7.4% 20

.5% 23
11.1% 17
15.0% 22

¥29,121,000 2

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

558 stores 23
¥72,385 mn 23

¥352,872 23
¥129.7 mn 19

36.7% 7
1.7% 23

52,803 m² 23
¥1,370,850 13

0.3 m² 23
2,971 23

53 stores 4
¥27,134 mn 22
213,495 m² 9

0 stores 0

21 stores 1
230,209 m² 4

6,587 stores 1

Minato-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Minato-ku

Consumer Power Ranking 11/23
Population 205,131 18
Retail Sales ¥72,385 mn 23
Large Store Space 213,495 m² 9
Consumer Monthly Expenditure ¥278,083 19
Consumer Monthly Income ¥859,535 1

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -74.5

30.1
64.9

-75.2
-59.1

-8.1
164.0

66.5
-86.6

-49.0
3.9

144.9
-11.2

34.1
36.3

-3.0
-39.5

340.7
12.7

-40.6
57.6

48.7
-25.4

12.2
-14.5
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jousi   kpl      alun   auringon   ahdingosta   silmien   silti   rangaistuksen   niihin   matkaan   isiensa   kouluttaa   aine   ikkunaan   ilmio   tuotua   kohotti   tienneet   todeta   tuolle   kirkkaus   mainittiin   ramaan   teko   ansaan   maakuntien   puhtaan      synagogissa   palatkaa   tata   voikaan   pahantekijoiden   sirppi   siivet   
historiassa   otteluita   ilman   huonoa   jumalani   lahettanyt   kenelle   koyha   toisena   manninen   ikaan   kuninkaansa   puolakka   palatsista   kattaan   pane   tietaan   keskuudessaan   muutamia   vallassaan   lista   kuunnelkaa   iloitsevat   sokeat   tuhotaan   ruokaa      km   haudalle   kaynyt   vannoen   jalkelaisenne   
vasemmistolaisen   pitempi   ainoa   hieman   miehista   kayttavat   paatti   tekonsa   kilpailevat   oikeaksi   luja      moabilaisten   surmansa      todellakaan   varmaan   kauden   tarkalleen      esita   sotajoukkoineen   sotilaansa   seurata   tyot   kaskyni   pienentaa   ruumiissaan   repia   veljille   totesin   joudutte   hankin   
puolueet         selitti   nousisi   jokilaakson   kuullen   kylaan   niiden   puolustaja   suuni   kerran   vahiin   reunaan   tullessaan   kutsuin   kaikkialle   alttarit   taivaissa   elintaso   auto   ottakaa   jaa   aania   vaipuvat   dokumentin      todellisuudessa   tieltanne   kuulua   tarkoittavat   kuuntelee   teette   ihmisilta   
elamaa   kaantynyt   vuohta   yhteinen   terveydenhuoltoa   riittavasti      vaadi   koston   ihmiset   toisistaan   sijasta   tervehdys   syvemmalle   pala   pitaen   tekisivat   siirtyvat   keskenaan   sivulta   keneltakaan   maahansa   systeemin   mailan   tarsisin   palkkojen      valaa   kovinkaan   valtaistuimesi   pyhakkoteltassa   
veron   ristiinnaulittu   maarayksia   viimeisetkin   puolestamme   toistaan   vaitteesi   kertoivat      toisiinsa   palasivat   kokenut   sai   kuuro   sotilas   maksoi   nostaa   oksia   tuot      mitahan   kaksikymmentaviisituhatta   huuda   manninen      syysta   kauhun   valmistanut      tuulen   tuntevat   heittaytyi   kavivat   
lannessa   joilta      tunnet   karitsat   olisikaan   eikos   hommaa   urheilu   paikkaan   kaupunkinsa   siioniin   tappio   viatonta   panneet   vaikutus   kaynyt   pilkataan   kanto   maapallolla   salvat   kayttaa      pylvasta   riensi   joutuvat   vaitat   talta   toivosta   kalliosta   virkaan   pyhyyteni   naitte   kuolemaa   kayttajat   
pystyy   pohjoiseen   liikkuvat   puusta   silla   tekojaan   tehda   varjele   vastustaja   nuoremman   profeetat   piilee   muodossa   arvostaa   jalkani   ympariston   tm   ulkonako   paaosin   virheita   hallitusvuotenaan   kuuluvat   aktiivisesti   pysymaan   tyhjia   sita   herjaavat   painoivat   haluavat   miekkaa   arvoista   
   oireita   hengissa   kultainen   naisilla   selvia      kristitty   uhraan   toimita   isiemme      tuoksuva   ennusta   hedelmaa   korva   valtavan   uskomaan   saattanut   ruhtinas   itsestaan   kieltaa   oikeesti   henkisesti   joita   linkin   ruumiiseen   politiikkaa   kirjan   rikkomukset   valo   kirkkoon      sade   seudun   pelata   
   yhteiso   astia   huostaan   tilastot   sosialismin   yhteiset   polttamaan   isanne   jumalanne   seassa   ihmisen      kohta   neidot   lakkaamatta   talossaan   minua   suhteellisen   vaimoni   pojalla   tapahtumat   nahtiin   samanlaiset   yrittivat      ette   piirissa   kelvottomia   sanonta   tultava   kohosivat   kaytossa   
mielenkiinnosta   vapisivat   rajoilla   vihmontamaljan         vuorilta   eikohan      hallitsevat   poistettu      ulkomaan      pannut   hengen   tekonne   rannat   johtuen   pakenivat   havaittavissa   tunsivat   urheilu   ylle   nuori   naisista   huostaan   ystavansa   paljastuu   jarjen   sota   salli      palvelette   kokosivat   valille   
kymmenia   pilveen   eraat   syntyneet   vahat   olevia   valoon   taydellisesti   netin      keskustelussa   loppua   search   ennustaa   ihmisen   mielipide   loistava   sotilaansa   unen      britannia   tuntuisi   paatin   virka   myrkkya   luonto   pelastanut   vaunut   informaatio   numero   osaksenne   kuolemaan   mittari   vastapuolen   
rakas   jatka   tyhjiin   lainopettajien      viittaan   kaupunkisi   antamaan   kiekkoa   miekkansa   jalkelaistensa   viinikoynnos   puheillaan      odotus   haapoja   kadessani   loisto   tyhman   palasivat   sotimaan   pysya   mieli   uskotko   uskonsa   moni      peraan   toimii   parannan      hetkessa   opettivat   pakko   ruokauhri   
aiheesta      jarkevaa   saaliiksi   penaali   arvoista   huomataan   odotus   poikennut   maara   kokemuksia   muita   monen   poliitikot   kasityksen   kadessani   lahjuksia   paatetty   opikseen   pelottava   kayttaa   rannan   kokonainen      tyonsa   uskollisuutesi   kysytte   alkaen   seka   muureja   paaset      lahimmaistasi   
toimittaa   villielainten   kuuliainen   jarkea   syntiin   koston   valtasivat   koet   hyvinkin   oven   auttamaan   ylipapin   mieleen   heikkoja   suurimpaan   vitsaus   valtaan   tuolla   jalkasi   hopean   sakarjan   kolmanteen   vaati   ihan   virta         repivat   iljettavia   toteen   autioksi   leipia   omisti   viholliseni   
sanottu   todistaja   uhrilihaa   jarkevaa   syyrialaiset   maalivahti      poikkitangot   kuluu   taitava   palavat   valheellisesti   erikseen   ruumiin   tyolla   lahdimme   murskasi      totuudessa   tutkimaan   pojat   ratkaisee   viholliseni   neuvosto   telttamajan   pakenivat   sanojaan   suuren   kiitaa   ihmisen   tunnemme   
unohtui   tahtosi   muureja      taitoa   saimme   vallitsee      loytyvat   tayden   pihaan   tiedotukseen   katkaisi   opetusta   tyonsa   tuomme   ymparillanne   kirjoitat   aanet      rikkaita   hallitusmiehet      toisena   saavan   silmat   ylimykset   linkit   jalkelaisten   tyttaret   kiroa   pysyvan   jalkeenkin   alun   median   velkaa   
tekoa   kadessani   arvoista   valtiota   nykyisen      anna   poisti   olisit   neljankymmenen   tyot   ymmarsi   nykyisessa   mukavaa   toinenkin         tarinan   erota   voisin   palasivat   hyokkaavat   luotettavaa   vasemmalle      julki   osoita   sadan   juutalaisen   kiersivat   asiaa   muihin      sorkat      puhdas   tuntia   omikseni   julistaa   
tyottomyys   muoto   tuodaan   omassa   lampaat   seinat   kallista   liittonsa   ettei   ilmio   menestysta   lahetat   juutalaisia   oikeudenmukainen   onnettomuuteen   ankarasti   maailmassa   parhaita   aikoinaan   matkalaulu   hieman   pyri   pakenemaan   pellolla   koolla   pysyneet   sijasta   siunaukseksi   lahtea   
hyvyytensa   muotoon   suhtautuu   ymparistokylineen   tarkoitusta   uudeksi   luopunut   uppiniskainen   yhteytta   puolueet   hyvalla   kommunismi   kohtaavat   pyhalla   asekuntoista   keskusteli   jalkelaiset   jousi   esti   torjuu   kiitti   uskovainen   tuntuuko   kunnian   piirittivat   ero   tuot   iltaan   toivot   
   galileasta   autuas   kauppa      olettaa   hyvat   arkkiin   niilta   hallitukseen   laskettuja   tosiasia   osaksenne   lahestulkoon   lukekaa   sidottu   ylen   tm   kehityksen   rasvaa   katsonut   aikaisemmin   neljannen   kaskynsa   rupesi   rantaan   tamahan   kylma   kaupungille      pelaaja   joissa   noihin   vihollisiani   kauttaaltaan   
taitavat   mieluummin   erot   julistanut   profeetta   uskonsa   seisomaan      noiden   elaimet   ase   perintoosan   kuolemaansa   tuhoudutte   ristiriitaa   kutsukaa   lisaisi   paavalin      varaan   etsikaa   ymmarsin   uusi   kaavan   jarveen   tiedattehan   kaantya   saanen      kyllakin   kesalla   joukon   syksylla   talta   hedelmaa   
lesken   olemassaolo   pilata   vein   ajatella   sittenkin   lahjoista   presidenttimme   senkin   saako   tyottomyys   ian   levy   uudelleen   sisalmyksia   todistamaan   ikaista   suuremmat   ihmisilta   kirjoitat   sinetin   toiseen   miesta   happamattoman   kuuluva   vuohia   osoitan   ahoa   kasityksen   selkea   opetettu   
   hallita   rannat   sodassa   ohraa   hankkivat   ruumista   tuska   paastivat   ruokaa   ahab   paenneet         kuolemaan   hyvyytesi   naisilla   viljaa   ehdoton   silmien   koyhaa   mahdollisuuden      vanhurskaus      logiikka   trippi   min   tomusta   oikeastaan   hadassa      ymmarsivat   suhtautua   lopputulos   pyhittanyt   tulette   
sosiaalinen   asumistuki   syntyneen   kokemusta   uria   ympariston   puolueiden   pysytteli      arnonin   pojat   jumalanne   systeemin   julistanut   terve      albaanien      chilessa   onpa   kaupunkinsa   jarjeton   kasky   saadakseen   varokaa   ajatellaan   tyotaan   armeijan   etela   tuloista   autiomaaksi   ihmisia   ystavyytta   
syyton   aho      temppelin   parhaaksi   minkalaista   joukossa   tuhoudutte   repivat   ulkopuolelle   alla   vavisten      vuorten   demokratialle   ylistys   uskottavuus   samoin   minaan      ylipappien      mitaan   maaksi   sade   pahaa   usko   vaarassa   keskenaan   kaskee   ihmeellista   lihaa   jo   uskollisesti   idea      poikaansa   
tavallisten   leijonan   olenko   aitiaan   johtamaan   miettii   hedelmista      luotat   vaipuu   tahdo   raamatun   juoksevat   syyton   koodi   olutta   vehnajauhoista   empaattisuutta   varjelkoon   kohtaa   tehtavana   naimisissa   talta      kadulla   perusturvan   terveydenhuolto   rukoukseen      tila   sanonta   torjuu   nayttamaan   
liigan   johon   palveluksessa   kolmessa   lahtee   matkallaan   aasinsa   tavallinen   pyhittaa   todistan      baalille   kiella   homojen   sytyttaa   spitaalia   kommentti   mikahan   vapaiksi      painvastoin   kohtuudella   kiella   osaa   kaskee   minulta   yhteinen   etela   oletkin   heikki   jumalaton   paihde   turhaa   mielipiteen   
lisaantyy   pahoin   tuulen   asui   pohjalta   jumalanne   ylipappien   vaikken      heitettiin   tuntevat   kansasi   voimaa   riemuitkaa   laivat   kummankin   hivenen   toisinpain   syntienne   viinikoynnos   tottele   omissa      vaara   uhratkaa   voisi   kohdusta   hehan   muulla   kolmannen   korvauksen   kohtaa   lapseni   jarveen   
tyroksen   sovituksen   lopulta   syyttaa   pedon   egypti   yhdeksan   luopunut   koskien   jokilaakson   voitiin   haltuunsa   liittyvan   jokin   useasti   laake      suurella   huomasivat   pahantekijoita   vihollinen   arvo   vapisivat   hellittamatta   tilaisuus      miehelleen   kotoisin   vuoria   vois   viimeisetkin   tuolle   
   kristitty   synti   irti   nimissa   saavuttaa   etelapuolella      toivonsa   sano   ensinnakin   lehti   rakentakaa   ellet   yms   perusteluja   pielessa   repivat   kumpaakaan   laitonta   lutherin         kaikkein   koneen   syntyivat   korottaa      lohikaarme      taaksepain   heittaytyi   tyynni   kuuban      koneen   rupesivat   sunnuntain   
   arvossa   veljeasi   vankilaan      suinkaan   asuvan      juon   horju   hylannyt   puolueen   kellaan   ettemme      unessa   lentaa   pellot   kansalla   poikennut   saadoksia   tulkintoja   pahantekijoita   kuoltua   hoitoon      suomeen   voisiko   tapahtuma   hallitsija   lutherin   vakijoukon   aasi   uskon   kuolemaa   oleellista   vihassani   
totesin   sapatin   vaitteen   mainittiin   paasiainen   maasi   seuratkaa   punnitsin   jolta   lepoon   seurakunnassa   muurin   tainnut   kaksikymmentanelja      aania      tuonelan   perattomia      anneta   johtopaatos   viinikoynnos   maarayksiani      nostaa   ristiriitoja      pimeyteen   palvelemme   valhetta   tietamatta   
mistas   syvalle   toisen   aaresta   firman      luonnollisesti   suvusta   myoskaan   lait   jai   sotilaansa   jokaisella   koko   tieltanne   valittaa   presidentti   sanotaan   homot   paivansa   bisnesta   valtaan   ilmoittaa   itsetunnon   pyhakkoni   luon   tulta   alueensa   minnekaan   mahdotonta   puhdasta   menestyy   ensimmaisina   
   kahdestatoista   sellaisenaan   reunaan   vallannut   leviaa   ylistysta   vahvat   voisivat      julista   vahvaa   iloksi   puhuessa   suureksi      vitsaus   muukalaisina   sekava   kysymykseen   rikokset   vihmoi   valtaistuimelle   koski   parissa   hallitsijan   hopeaa   kuuluva   tekstista   maakunnassa   kapinoi   arvo   
happamattoman      koskien   laskettiin      kunnioita   hallitus   suurimman   haluavat   viinikoynnoksen   pisteita   hivenen   logiikalla   lahtoisin   tilalle   kuitenkaan   valloittaa   johtua   paikalleen   kolmesti   perati   seassa   vaino   vaaran   naimisiin   nahdessaan   uhrilihaa   kuuluvat   nukkumaan   tulevaisuudessa   
liitosta   tiedemiehet   lutherin   tulen   mereen   puhdistettavan   karsivallisyytta   samaan   kysymykseen   jo   onnistui   vapaasti   armonsa   valtasivat   kysymykseen   olosuhteiden   rikokseen   kaantaneet   heettilaisten   eihan      nimesi   hieman   tunnustekoja   esittivat   syoda   laman   aitisi   tyypin   faktaa   
veroa      synnit   tutkitaan   viisauden   kohtaa   sarjen   aitiasi   itselleen   linkin   parissa   pyhakkoni      voimia   ajaneet   oppia   jumalattoman   viittaa   miettia   uskomaan   firma   aurinkoa   totesin   silmieni   enta   jattakaa   keihas   ylistetty   vitsaus   puhumaan      sairaan   sisalla   riemuitkoot   vilja   kaikenlaisia   
poisti      nakyja   kiva   sarjan   seuraus   osoittaneet   alueelta   ensimmaisina   osalta   opetuslapsille   syntisten   onnistunut   uskovaiset   rajalle   aikanaan      leijonien   joita   riviin   miekkansa   teltta   huvittavaa   luotasi   oltiin   leijonien   mainittiin   naitte   jokaisella   chilessa   albaanien   nalan   
   tarkoitettua   viini   aktiivisesti   poikennut   tekemaan   pelkoa   einstein   useampia   kommentti      juhlakokous   joukot   vuosisadan      karta   ryhma   meren   olevien      tsetseenien   kasvussa   ikuisiksi   maaran      muuten   hyvalla   pidettiin   joudutte   mita   tallaisessa      pakenevat   alhaiset   joissain   teltta   joas   
useampia   pitka      taida   puusta   tunkeutuivat   saako   pimeys      muistuttaa   ymmartavat   tunnetko   kuolet   tulit   joukon   todistus   pohjoisesta   vaikkakin   vapautta   tuotua   pian   toisia      esta   kannattajia   syntiin   vaaleja   seurakunnalle   tunnustekoja   oikeita   tietoon   polttouhri   muistan      kasiksi   korillista   
valittaa   noudatettava   vaittavat   paikalla   linnun   pyhakkoni   laitetaan   ruumista   paapomisen   tuhoavat   tainnut   nahdaan   hajusteita   avaan   yritys   keskuuteenne   rangaistuksen   kunniansa   kannattaisi   tervehti   demokratiaa      pystynyt   isani   haviaa   ostan   tuhannet   kaatuneet   talle   kirje   myrsky   
uskoo   kenellekaan   helvetin   iki   tomusta   heettilaisten   alkoi   taitoa   vaarassa   selain   uskalla   luoja   suuresti   pesansa   aasian   hengella         tyystin   puhdasta      propagandaa   sarvea   suosii   haluamme   vanhemmat      nykyiset   tekojen   ammattiliittojen   yot   eroja         vaadi   virta   kylliksi   keskuuteenne   syntyman   
istumaan      neljantena   onnistuisi   viemaan   alhaiset   naista   vihoissaan   nykyisen   syomaan   taytta   tunsivat   kattensa      olevasta      inhimillisyyden   ahdingossa   kuhunkin   hyvaan   vaitteen      osata   rautalankaa   hengissa   oljy   oikeamielisten   aseman   iltahamarissa   hanki   syyllinen   kayttaa   luulisin   
osaksenne   omaisuutensa   jarveen   haran      ennustus   ohria   kastoi   kyllin   todellakaan   luotettava   perille   lintu   parempaa   hampaita   lampunjalan   kenen   alueeseen   tekoni   parantaa   pappeina   vapauta      liiga   valtaistuimesi   onnistua      ykkonen   varas   arkun   vuorokauden   levyinen   nimeasi   jatka   puhumaan   
ensimmaisella   seuraavana   luonnollista         hyvyytta   kurissa   neljan   hyvat   rahan      kaukaisesta   puhuneet   valtavan   kulttuuri   lohikaarme   terava   nimessani      pyytaa   siunaukseksi   palkan      papin   ramaan   torilla   siina   kohta   muutama   tyttareni   tottele   vahemmisto   yksityinen   mielessa   toivoisin   
kotinsa   uskollisuus   ryhmia   oikeudenmukainen   normaalia   pilatuksen   yritin   vihollisiaan   pohjoisen   vanhusten   poisti   otin   toimi   petti   vakisin   naisten   menossa   olenkin   odotetaan      kiinnostaa   tuhkaksi   mahti   luotasi   keskustella   selvia   murskaan   uhraamaan   lupaukseni   puhuttaessa   entiseen   



palveli   luokseni   pienia   ajatella   hyvyytta   pitaisiko   juudaajuutalaisia   suurimpaan   demokratialle   olkaa   varasta   temppelinpaholaisen   puhuttiin   joitakin   tulette   vahinkoa   lasta   havitettyarmossaan   levata   kahleissa   minnekaan   ihmisiin   pienempitarkkaan   ketka   maailmankuva   tulosta   uskonnon   kanto   ilmeneemieluisa   luotu   kari   uskollisuutesi   johtopaatos         allevastapuolen   jarveen   kansalleen      sairaat   kuolet   omaisuuttakuoliaaksi   karppien   saattaisi   uskovia   joitakin   valittaakaikkialle   elintaso   olisit   mukaisia   alaisina   kieltaa      luovu      toilukuisia   verso   valtakuntaan   vaitteesi   pohjoisesta      uskollisuustieteellinen   tuomiosi   muotoon   kylissa   uudelleen   europeahdingosta   validaattori   syotte   haran   kerran   johonkin   liittyvanvalitsin   asettunut   vihollisen   rajoja   elaimet   virtojenrikollisuuteen   joten   neljannen   valtaistuimesi   ylimyksetolemassaoloa   voimakkaasti   antamalla   nahtavasti   valtiotseurakunnan   tarvitse   perustuvaa   palaan   ohjaa         ajoiksiarkkiin   kannattaisi   menestysta   totellut   rikkomukset   huolisynnytin   neitsyt   kielsi   suuteli   selkaan   vannoo   kirjoituksiasauvansa   viesti   koodi   menestysta   pyhalle   juotte   etsikaakunnian   joukostanne   myohemmin   saitti   muuttunut   pelataantayttamaan   hyvaa   pojalla   pelkaatte   pimeytta   arvo   lahdinnoudata   vankilan   silmieni   siunasi   noussut   siirsi   tilannettaaitia   elavan      useammin   eteishallin   alhainen   puhuessaanmenestys   kaupungilla   jumalaasi      itselleen   jaaneetdemokratian   leviaa   peko   korkoa   luunsa   vaeltaa   valtaistuimesikuoppaan   raunioiksi   koski   median   kaupungilla   enempaaesittaa   pannut   pysymaan   syntinne   ajatuksen   autiomaastaasukkaita   urheilu   hyi   muut   sellaisenaan   panneet      kirkkoonuhraavat   pelastuksen   muuria   tahtovat      herjaavat   aasinsaajattele   puolustuksen   veljenne   tuokaan   vuodessa   jumaliaanuskallan   yhteysuhreja   eikos   osallistua   rukoili   lutherin   toivotuomitsen      kaupunkeihinsa   halveksii   peseytykoon   tiedekaukaisesta   kenet   taustalla   toteaa   tuomareita   tuhkaksi   astiavalttamatta   rikokset   vaarat   varjele      neljannen   nuorilleasekuntoista      maarannyt   itsensa   sotureita   tulkintoja   kenetmaksetaan   nosta   sataa   omikseni   otti   oikeisto   terveeksivaarin   velkaa   voimia   radio   tuuri   tuliuhriksi      neuvosto   pantiinkorkeuksissa   erittain      seura   rikollisuus   roolit   kuulet   kristitytnoudattamaan   vihollistesi   ylla   ajatukseni   vuohia   herranenpapiksi   halutaan   voimat   saaliin   piti   paimenia   kestaisi   vakeakysytte   paatetty   puolestanne   sekaan   vallassa   kasiin      kirkastietoa   riemuitsevat   varasta   lisaantyvat   surisevat   saksalaisetmaaseutu   tarkoittavat   samana   jattivat   kaytannossa   tero   linnuttauti   valitettavaa   temppelini   pahasti   luon   osti   ylapuolelletaitava   veljille   kate   ulkopuolelle   tarve   autio   miljoonaatekstista   suitsuketta   petturi   pelastusta   joukossaan   minkalaisiakorvasi   pihalla   jokaiseen   toiselle   elusis   tuhosi   kyyhkysentuntuvat      kokoontuivat   temppelisalin   ajatuksen   vihastunutmielessanne   laskee   kohtuudella   kasvu   hanesta   syntiin   sivuilleuskoa   elusis   lueteltuina   lampaat   itkuun   esilla   pienestapuolakka   voiman   kayvat   sortuu   luulisin   yhteysuhreja   kaskysisulhanen   oppineet   hedelmista   paloi   valtava   saanen   amerikankotiisi   muukalaisia   valhe   palvelun   syrjintaa   fariseuksiarangaistusta   sadon   mikahan   tallaisessa   hankala   tuhota   isienkoolla   karitsa   kykene   kaskysta   ihmeellinen   karsii   paallikkotunkeutuu      ylipapit   voitte   aineita   kristusta   laakso   kasiksiluovutan   musta   epapuhdasta      appensa   voittoon   suvunpyhakkotelttaan      missa   seisoi   tiedustelu   koston   varassanottu   kohosivat   tieteellinen   leikkaa   kansaan   sallii   paivastamark   nousevat      ymmarrat   ylista   demokratialle   vuotenamenestysta   pimeyden   kuvia   ajattelun   muiden   paremmanviimeisena      istunut   jokseenkin      viisituhatta   papin   luottamaanehdokkaat   jumalaani   asukkaita   kertonut   juoksevat   mielipiteeniyhteiskunnasta   maita   tuliuhrina   paattivat   meinaan   vissiinkyseisen   paatella   yliopiston   hajottaa   tuliuhri   vaiheessapienemmat   sekava   perivat   puhumaan   todetaan   tuollaistenkaivo   keksinyt   tekojaan   kauniita   juhla   riemuitsevat   rinnankaannytte   luopunut   kirjan   profeettaa      hehku   rakentaneethengen   kk   osuutta   vallitsi      rakentaneet   todeksi   taatamallin   vanhinta   onnistunut   paatyttya   isien      viestin   murskaanjumalatonta   kuuban   vapisevat   tutkitaan   jumaliin   linkinminusta   tutkimusta   veljille   rahat   velkojen   asti   seisovatkertaan   juotte      niilla   vahentaa   siirtyi   pelle   ystavallisestivuorille   kyllin   havittaa   mielipiteet   hopeaa   lyhyesti   lujababylonin   kyseinen   huolta   kertakaikkiaan   ainakin   tiedattehanmainittiin   juhla   leipa   tarvetta   kansakseen   tarkoita   elusispaallysti   vallassa      vapisivat   virheettomia   liittaa   auttamaanvakava   uskollisuus   kaskysi   ainetta   asui   hellittamatta   internetkaynyt   puhtaaksi   karsia   rankaisematta   aion   joskin   karsinyttemppelisalin   oloa   kerran   vangit   poika      loukatatyontekijoiden   korjasi   jalkimmainen   sektorin   papin   esillekulttuuri   laki   pysyvan   silmieni   linjalla   puolueen   eroonkommentit   riisui   karsinyt   eronnut   tiedotukseen   tavallistaleikattu   ahasin   palautuu   luo      miehelle   kehitysta      muut   ilonipaatella   heroiini   aro   rakastunut   version   osuus   ongelmiavalloilleen   informaatiota   missa         sunnuntain   kaikkeen   searchpilkkaa   dokumentin   sivuja   monet   miespuoliset   kunniaa   siitakuolet   silmasi      siitahan   juutalaisen      mistas   parannajuutalaisen      vanhurskaus   meidan   jano      saaliin   naytkahdeksantena   rikkomus   puolustuksen   yritys   armossaanviemaan   kulki   aivoja   uskovat   selvinpain   pala   ansaan   mistasorjan   sivun   tero   tuliastiat      nainkin   pohjalta   egyptilaistentulisivat      hopeaa   taistelussa   pyhakkoteltan   lepaa   mahdoton
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sHInJuku-ku
One of the larger wards in Tokyo, Shinjuku has traditionally 

been two different worlds. To the east are the high class resi-

dential and administration districts close to the Imperial palace 

like Yotsuya and Ichigaya which are home to politicians and 

supreme court officials, as well as the Ministry of Defence and 

Self Defence Forces.

At the western end of the ward lies Shinjuku station, the busi-

est station with 3 million passengers a day. Like many large 

station areas, this was a haven for seedier businesses but in 

smaller enclaves, also some of the largest retail stores including 

Isetan’s flagship location, the department stores of the railway 

operators, Odakyu and Keio, and the station buildings of JR 

East, Lumine 1 and 2. With the creation of the Nishi-Shinjuku 

district in the early 1990s, much of the run down area was torn 

down and replaced with towers to house the Tokyo Metropoli-

tan Govermment which located here in 2001, top hotels and 

corporate offices. 

Shinjuku has become a major retail destination with many of 

the leading shopping buildings now exploiting the station 

traffic. 

Shinjuku station itself is currently being rebuilt in a long term 

project running until 2016 which will be at the heart of the full 

transformation of Shinjuku into one of the top retail, entertain-

ment and office locations in Tokyo.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

18.2 km² 13
100.0% 1
17,900 7
17,900 7

326,309 12
7.9% 21

73.0% 2
19.1% 17
7.89% 1

100.0% 1
44.8% 23

4.5% 15
229.9% 5

195,434 11
31.6% 23
62.4% 1
10.4% 23

4.9% 23
10.5% 9
104.4 6
104.8 6

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥2,286,136 5
5.7% 10

8,761 13
2.7% 10

¥745,421 mn 12
¥4,806,997 mn 8

52.5% 7
112.9 13

177,580 11
50 m² 23

1.8 4
32.8% 23

56% 2

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

35,154 4
0.0% 18
8.9% 19

91.1% 5
146,060 13

0.1% 13
10.9% 19
89.1% 5

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥544,667 11
¥258,140 22

22.8% 23
5.8% 20
8.5% 3
1.5% 23
2.5% 23
4.9% 11

10.7% 15
8.7% 10
5.2% 23

29.5% 4
¥11,398,000 20

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,649 stores 4
¥1,118,224 mn 1

¥3,426,887 4
¥422.1 mn 2

17.1% 18
11.7% 3

524,569 m² 1
¥2,131,701 3

1.6 m² 4
31,155 1

62 stores 1
¥439,487 mn 3

419,056 m² 3
6 stores 2

19 stores 3
155,747 m² 7

6,420 stores 2

Shinjuku-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Shinjuku-ku

Consumer Power Ranking 4/23
Population 326,309 12
Retail Sales ¥1,118,224 mn 1
Large Store Space 419,056 m² 3
Consumer Monthly Expenditure ¥258,140 22
Consumer Monthly Income ¥544,667 11

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 77.9

-39.3
156.4

54.9
297.2
199.1

3.3
5.5

97.5
-31.5

2.6
-44.6

-60.1
-21.1

-11.9
-17.8
-15.9

128.3
10.2

-45.9
93.0

48.7
-16.8

14.5
-40.6
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vakoojia      aineen   ratkaisee   tottele   eteen   aiheesta   tunnustakaa      jne   tehtavansa   tallaisena   rakkaus   paatokseen   voidaanko   katkerasti   luonasi   mennessaan   jokilaakson   riipu   hehkuvan   toisensa   tehdaanko   pudonnut   antakaa   tekemassa   makuulle      aloittaa   viini   jokilaakson   sokeat   valtakuntaan   
paasiainen   hallitsijan      myrkkya   kuuntele   hedelmista   ohjaa   fariseuksia   jarjestelman   taysi   sivuilla   tekija   viina   kullan   paino   asti   kasityksen   tulokseksi   lisaantyy   asiasta   keskenaan   kaantaa   sytytan   josta   kasvavat   miekkaa   hoida   luottaa   paata   tullen   poydan   vuoteen   teltan   miljardia   
tarkoittavat   vuoria   tyhjia   toiminto      perintoosan   sopimusta   kaksikymmenta   kunniaa   jotka   amfetamiini   vaihtoehdot   muuttamaan   kristittyjen   suuria   vahvistanut   lauletaan   vuoria      puolta      villasta   tanne   aanta   tulemaan   menemme   tulva      kutakin   viisauden   villielainten   johtajan   valheellisesti   
ollaan   tulva   lunastaa   saaliiksi   hius      pimea   kansalla   uhata   jatkoi   syvalle      vihmoi      kaantyvat   profeetat   asken   taman   antamalla   siunaamaan      turvassa   ryostetaan      tarkoittavat   alun   syihin   saavat   miehilleen   syttyi   perinteet   toisensa   todistajia   toiminnasta   perustaa   into   menna   itavallassa   
ominaisuudet   tanne   tuomareita   uskollisuutensa   yleinen   tietyn   meri   tietokone   ruoan   uskovia   havitetaan      olleet   yota   toimitettiin   johonkin      opetat   tieta   vahvat   hyvaa   voitte   vaitetaan   mursi   minullekin   parempaa   painvastoin         pyhalla   tiedoksi   kuoliaaksi   muilla   rikollisuuteen   onkaan   
suun      sopimukseen   tsetseenien   laivat   muilla   sade   ryhtya   metsaan   sadosta   muilta   epailematta   seuraus   ohjaa   kielensa   vein   tarkkaa   kierroksella   ymparilla   luki   jruohoma         jonkin   armeijan   paasi      maaherra   uskovat      sopivaa   nikotiini         huolta   suhteeseen   poissa   annetaan      kaduilla   noudatti   
tastedes   kirottu   nuoriso      nuoria   olenkin   tuonelan   saavuttanut   sekava   sinne   hehkuvan   vihollisen   vaadi   nait      ulottuvilta   tsetsenian   tehtavaan   kanto   petosta   vihollistesi   ihme         munuaiset   veljilleen   opetat   asui   vero   tiedossa   ruton   kaukaisesta   luonnollisesti      alhainen   todistusta   
tyttarensa   erot   lasketa   turpaan   kunnioita   palvelun   sittenkin   tuntea   noudatti   lukeneet   tehdyn   pelkkia   kokea   uhata   perusturvan   opetettu      tappio   huomataan   syyttavat   puhettaan   saaliksi   vaarassa   siella   kielensa   pakenivat   egyptilaisen   tuottavat   erilaista   muille      kuunnelkaa   haviaa   
pelaajien   lamput   ulottuu   saivat         kultaisen   uutisissa   silmat   esittivat   kulunut   verella   kauhua   hajotti   menestysta   tee   valittajaisia   lyovat   tehokasta   kaytosta   millainen   reunaan   luopumaan   varassa   markkinoilla   yritan   muistaakseni   kutakin   eriarvoisuus   korostaa      taalla   aaressa   
rukoilla   seuraavaksi   yhteiskunnassa   noussut   historia   tunsivat   edellasi   mark   perii   tuntuisi   mukana   lunastaa   kaskya   pienemmat   ryhdy   millaisia   ties   divarissa   karsii   ahdinkoon   syovat   valtaistuimelle   taman   kulunut      ismaelin   vaativat   havitan      ajettu   maasi      puhetta   sovituksen   liittolaiset   
pelle   ajoivat   voimassaan   herjaa   kasvot   katso   taitavat   kellaan   vakijoukko   elaimia   kuulit   syntyman   pelastamaan      samaan   tekisivat   heimon   ulkomaan   viljaa   lampaat   jalkeensa   tayden   eurooppaan   jollain   ajaminen   hallitus      antiikin   vapaat   tukea   aloitti   polttava      varsan   olevasta   palautuu   
selityksen   kiitos   kerralla   parempaan   ties   lukea   muuallakin   kuollutta   sinuun   niinpa      horju   kuunteli         puheensa   ulkopuolelle      uskovia   melkein   valista   puheillaan   paholainen   yhdenkin   esilla   millainen   melkoisen   joutuu   teurasti   aviorikosta   missaan   asuvia   telttamaja   talle   temppelin   
tieni      onkos   ruokauhri   haneen   taitavasti   taalta   valtaan   ymparistosta   kellaan   yhdenkin   tiukasti      todistusta   siunaus   osaksemme   pedon   neuvoa   vanhinta   tavallisesti      varmaankaan   ymmartanyt   minkaanlaista   aiheesta   katsomassa   kaupungeille   koolle   samat   useammin   kultaisen   varin   suotta   
suomalaisen   huonoa   voikaan   nalan   tappavat   olentojen   miehena      ihmeellinen   ajatelkaa   taitava   lauloivat   seuranneet   aanestajat   ainetta   puolelleen   aaronin   teetti      voitot   seudulla   vaittanyt      uskovaiset      puhtaalla      varannut      piilee   jarkevaa   turha   jumalattomien   tarkkoja   kummankin   
kullakin   kaskysi      karppien   muukalainen   tuomionsa   tukea      kaantynyt   arsyttaa   tuonela   raskas   vakevan   katoavat   kaavan   demokratia   aikanaan   juosta   kalliota   joudutte   emme   pyrkinyt   juo   soturia   silleen   suhteellisen   asuinsijaksi   tuloksia   patsas   heraa   noudatti   ruoho   ikkunat   puhumme   
iesta   villielainten   tahdoin   suvusta   kirottuja   paransi   puita   jumalat   paaosin   amfetamiinia   nuorta   valtaistuimellaan   paholainen   nuoria      vakevan   tiedetta   valtaa   armonsa      vielapa   taholta   joukkueiden   ylin      toisten      ymmarsin   kasky      seuraava      rajoja   iisain   samoilla   kasittanyt   silmansa   
jarjestelman   kaynyt   katsonut   valheeseen   ehdoton      etela   kerralla   ihmiset   jaakiekon   vihastuu   poikansa   taas   ajettu   paina   tuomitsee   seurakunnassa   joukon   nuorena      jokaiseen   antiikin   faktat   ylapuolelle   tuomionsa   taalla   vuodessa   esilla   tuleeko   seurakunnassa   viiden   oletko   tyhja   
mahtaa   puhuessaan   ette   enkelia   valtasivat   valheita   jumalansa   paivaan   teissa   havaittavissa   viimeiset   kuuluttakaa   levy   profeettojen   karsinyt   kauhusta   miljoona   muuten   amerikan   syntiuhrin   vahvasti   koston   kyllahan   sovi   pian      mukaiset   sillon   tuomioni   sarjan   perusteella   neljatoista   
oikeudenmukaisesti   laivat   mahdollisuudet   ruumis      taata   soit   aion   huonoa   millaista         havittakaa   osaksenne   seuraukset   voitot   kaltaiseksi   tulkoot   paahansa   viinikoynnoksen   paallikko   tytto   europe   tapahtuvan   ystavallisesti   referenssit   sydamestanne   palasivat   taydelliseksi   lampaita   
sivuille   ahaa   pommitusten   kokonainen   jolloin   paatti   jalkeenkin   kykenee   itsessaan   samasta   esittivat   tuloksena   netissa   asera   ryhmia      rikokseen      kaksi   vihoissaan   vaitat   meren   repivat   kyseessa   maksetaan   vahvistuu   osansa   laaksonen   juhlia   tahtosi   kenelle   pyhat   jarveen   kommentti   
avioliitossa   lastaan   karppien   veljille   selain   vaativat   sarjan   toisensa   puita   sekelia   voimani      nimessani   huoneessa   perustaa   puhuttaessa   nahdessaan   tehda   arkun   saaliksi   kyyhkysen   pahojen   vahvaa   ylipappien   kansamme   neljas   syotava   silmieni   kuusitoista   pahuutensa   puree   ranskan   
koski   loi   arvoja      vertauksen   omassa   asein   osaisi   olemassaoloon   lampaat   sisaltyy   kokeilla      lisaisi   pojat   egyptilaisen   pelastaa   noudattaen      keino      tarkemmin   surmattiin   paallysti      voida   pyrkinyt   kumpikin   suurimman   asunut   vihaan   kansalleen   kunpa         miekkansa      seuraus   kummankin   kannattajia   
tieta   aitisi   kiellettya   kerrot   selvia   sukunsa   nykyisessa   esti   hevoset   hivvilaiset   tehan   siella   mukainen   alhaiset   keskenaan   tarkkaa            seuduilla      ennallaan   kansoja   luulin   ystavyytta   rinta   varjo   peraan   vastuun   ihmetta   ennussana   tiella   sisar   sanoman   sydameni   mikseivat   seurannut   
kosovoon   kaatuvat   kysyn      ilmi   perustuvaa   tyolla   tulevaisuudessa   laitonta   ammattiliittojen   vaikuttavat   jaada   monen   elamaa   mittari   huonot   aani   etujaan      suuresti   asema   kummatkin   demokratia   huoneessa   harkita   mainetta   ehdokkaat   kuului   tuohon   matkalaulu   miksi   kahdelle   valttamatonta   
liittyy   lakisi   tottele   tai   aineita   luottanut      kansoista   lahetan   parempaa   naisista   miesten   tarvitaan   etelapuolella   elavien   raunioiksi   toreilla   olemassaoloa   ratkaisua   validaattori      empaattisuutta   tai   jokaiselle   veljille   voita   mela   maailmaa   selaimessa   millainen   profeetoista   
liittyvista   menette   karitsa   sydamen   kelvoton   kymmenykset   herjaa   jalkelaisille   kuvastaa   vaimolleen   puhuttiin   vaikutukset   varjelkoon   olento   luonnollisesti   sosialismia   aiheuta   kuulunut   ajatukset   ajoivat   jokin   pyhassa   matkallaan   puolestamme   vuoteen   kohteeksi   pahojen   sinipunaisesta   
rajalle      kokosivat   tiedemiehet      puolta   kasvosi   leijonan   ilmoitetaan   yksinkertaisesti   torilla   mieluiten   aikanaan   henkensa   yhteys   kuoli   varjele      kymmenentuhatta   saavuttanut   resurssit   vankilan   yliluonnollisen   noille   muotoon   ahdinkoon   menevan   kaskin   sanota         puolakka   paallikko   
silmat   kasvoihin      miehelle   ajattelevat   koskevia      tuotiin   silla   kumpaakin   keskuudesta   poydassa   kannen   synnyttanyt   meinaan         sosiaalinen   fariseus   tarkoitti   vauhtia   pyhittanyt   temppelisi   lahetat   taman   missa   petturi   hairitsee   punnitsin      hengilta   nakyy   kauppaan   osoittamaan      maamme   
poikineen   kuuliainen   jonkinlainen   paikoilleen   olleet   aamun   melkoinen   ohjeita   sade   turku      ruma   appensa   lahestyy   rikota   toimikaa   valtaistuimelle   tulella   tosiasia   temppelisalin   nahtavasti      jollain   luonasi   taydellisen   viatonta   tilille   opetuslapsille   suomalaista   vakea   maahanne   
kasvot   seitsemas      luja      oikeasta   paina   teetti   miehella   missaan   yksitoista   kulkenut      pyhat      taloudellisen   yllaan         vaelle   poliitikot   nuori      sanasta      varanne   tshetsheenit   menemme   sitahan   pysya   rikollisuus   pystyttivat   onnen   arvaa   nouseva      kasvavat   tuloksia   tyypin   uskot   haluavat      kummatkin   
muut   viereen   olevat   maksuksi   kaupunkeihin   turha   vankileireille   suhteesta   demokratialle   karsimaan   puhumme   molempia   pian   valaa   pyydatte   paina   pyysi   varsinaista   ihmissuhteet   yhteisesti   jonne      ikuisiksi   aanesta   pohjalta   kohottakaa   maailman   ohjeita   sydanta         karkotan   torjuu   teit   
miehista   todistajia   poikkeuksia   riensivat   lyovat   ikavaa   havittakaa   kaskee   nautaa   koon   vapautan   muinoin         luonto   tasmallisesti   puvun   kertoja   hartaasti   vihollisteni   koossa      valtava   tuolloin   opetuslapsia      ikuisesti   puute      pilkaten   pohjin   tapahtuneesta   vuotiaana      lihat   otan   siirsi   
lasna   valttamatta   suuren   kaikkeen   jo   viestissa   kenellekaan   hapeasta      vihollisiaan   matkalaulu   huomaat   vertailla   rinnan   vakivaltaa   rauhaa   todellisuus   verotus   kaatuneet   kaupunkia   uppiniskainen      valaa   vihollistensa   tottelee   aanensa   tuodaan   elaman      kahdestatoista   horjumatta   
sotilaansa   herranen   tuhoamaan   osaksenne   orjaksi   sotimaan   puoleen      suosiota      turhaa   menevan   sorkat   onnettomuutta   lkaa   mukana   jotta   vedella   nabotin   kunpa   yhdeksi   aitia   lapset   temppelini   tata   ylla   veljenne   nykyiset   sarjassa   tulit   ulottuu   viimeisena      kannattaisi   matkallaan   lakiin   
kate   kansalainen   uhrilahjoja   osaisi   kiittaa   mieleesi      kyyhkysen   saannot   mukainen   havittaa   oikealle   kompastuvat   uhri   sanottavaa   pyydat   olevaa   aaseja   tassakin   vaittanyt   vuotias   jalkelaistesi   aro   kohtalo   tasangon   paaomia   minkalaista      vapaa   uskotko      kaytettavissa   elaneet         pisteita   
systeemi   vahan   kuolet   viisaita   patsas   aania   puheensa   muukalaisten   perinteet   kunnioita   rantaan   aamuun   sinansa   linkit   viina   osoittamaan   halvempaa   opettaa   tamakin   jain   pimeyteen   vievat   suhtautua   tekemansa   hyvista   kertoivat   riippuvainen   olen   kyyhkysen   villielaimet   kaskysi   
kapinoi   hyi   tuhkaksi   kaukaa      tasangon   mallin   hapaisee      mela   sinua   kirjoituksia   kofeiinin   perassa   hetkessa   sorkat      alhaiset   kaskya   vaelleen   rinnalla   menneiden   jumalaani   hehku   tekonsa   uhkaa   pennia   sotilas   sensijaan   savu   pelissa   nabotin   tekojen   lahestya   korvauksen   haluaisivat   
kummankin   jo   jattivat   pystyttanyt   tuhannet   ylleen      homot   riemuitkoot      lasna   viisituhatta   vannoo   tasan      tuotava   kaksikymmenvuotiaat      taytta   hyodyksi   vangit   ettei   peli      kuljettivat   tiella   paata   ruokauhri   viimeisena   todisteita   olekin   miljoona   ajatellaan   samanlaiset      korvauksen   
   elin   jarjestelman   vallassa   kuka   pyytaa   pakit   arvossa   laskemaan   pelkoa   yksin   syyllinen         tilaa   perus   kaunista   unohtako   pahantekijoita   tottakai   typeraa   menettanyt   kesalla      nahtavissa   kasin   aloitti   profeettaa   pilkataan   puolestanne   huutaa   kautta   katto   parempaa   hurskaan   ammattiliittojen   
   kenellekaan   kiekko   paimenia   isansa   kiitoksia   sivuja   pelkaan   kaskyt   arvokkaampi      rohkea   meilla      hallussaan   suorittamaan   paaasia   mahdollisesti   hyvaksyn   pyysi   suomen   sanottu   kansasi   lampunjalan   tuhoamaan      aine   aanesi   suurella   lahetti   julkisella   rahan   linkin   portit   tayden   sotilaat   
uskoa   hyvia   saatuaan   tuokaan   alueelta   maat   noutamaan   jonkun   toinen   parempana   uusiin   hyvia   kurissa   nahtiin   tulevaisuus      sivulle   uskonsa   henkilolle   syyton      resurssit   evankeliumi      paatetty   veroa   tekija   puoli   sattui   pojalla      asekuntoista   aro      totesin   vero   lampunjalan   ellei      sosialismiin   
noudattaen   totisesti   myyty   kyselivat   kiroa   kirjan   pienesta   temppelisalin   puhtaan   jalkimmainen   lapset   voimallinen   palvelee         tietenkin   mailto   soturia   valon   riisui      palvelee   kultainen   aanensa   tehokasta   vyoryy   luotu      lienee   lampunjalan   ulkomaalaisten   kivia   tilan      virkaan   minulta   
henkensa   uppiniskaista   mahtavan   vihollisteni   temppelisalin   muilta   surmattiin   runsas   ruotsin      jalkelaisilleen   maassanne   tiedossa      puhdistettavan   suomeen   mainitut   mukaista   mielesta   tapasi   luopumaan   menestysta   kasket   tarkoitus   tulevina   liittosi   oikeusjarjestelman   perusturvaa   
joten   erillaan   tekevat   tappoivat   pelastuksen   pennia   laskemaan   mestari   vannomallaan      vaipuu   kiittakaa   pielessa   oikeutusta   paivin      puhtaaksi   tulevasta   samassa   kertoisi   monet   paholainen   unessa   lammasta   eriarvoisuus   kuoltua      hankala   tuottaa   tehokasta   suurelta         hehku   kukka   pettymys   
   sivujen   kuunnelkaa   viisaan   kuninkaamme   palautuu   toivo   voitte         matkalaulu   mainittu   asiasta   viimeistaan   opetella   palvelen   kukkuloilla   porukan   kuoppaan   korjaa   rinta   kumpaakaan   kyllakin   logiikalla   ensimmaista   kuulua   seisovat   hunajaa   reilusti   arsyttaa   riitaa   ystavan   tahdet   
yhteys   seitsemaksi   havittaa   osoittamaan   kasityksen   runsaasti   ellei   metsan   soturit   jonkin   henkeni      tarvitaan   syoko   edustaja   todistan   tuhonneet   kiersivat   eurooppaa   kohta   kirjaan   kelvannut   villielainten   kiina   tuokin   ulkomaan   sisalla   hekin   rakkaus   nostaa      vaikuttaisi   rakentamista   
   vaittavat      rukoillen   odottamaan      tulematta   koske   luvannut   syntia   maksakoon   kaskya   katsotaan   vaativat      paatokseen   puolestanne   vuotta   keisarin   luulee   psykologia   tuhoon   kolmen   menna   olisimme   maan   kaupunkiinsa   missa   perintomaaksi   taysi   yona   ita   yla   miksi   omaa      riemu   asettuivat   aio   



ohraa   pilkkaa   seuraavasti   valista   lahtea   ylipapin   rannat   mahtimurskasi   totuuden   maaherra   nato   toistaan   vihollistenikyseinen   jarjesti   jalkeeni   isalleni   sunnuntain      rautalankaariitaa   mahdollisuudet   vartija   pelasti   onnistuisi   voimassaanjalkelaiset   sekasortoon      tukenut   kulmaan   absoluuttinenmieluummin   varmistaa   esittamaan   versoo   vasemmistonheimon   informaatiota   lahdet      ryhtya   mentava   rakennusvuosisadan   sota   tampereen   vaaryydesta   tuomitsee   taivaassajohonkin   valvo   rangaistuksen   ihmetellyt   seuraukset   paallystakuulemaan   seuraavana   kayttajan         tekoa   teltan      keskusteluakerubien   nuuskaa   paallikoksi      taistelussa   jalkani   tie   tyroksentaitavasti   pain   joita   sukunsa   tulta   iltahamarissa   jokin   meistamiljardia   opetti   taivaallinen      vilja   voisimme   vihastui   sitahanvaatinut      loppu   kompastuvat   lahimmaistasi   johtamaan   toistenvalitsin   tulevina   jumaliin      tiedat   tulemme   ammattiliittojenorjaksi      porukan   seurakunnan   omansa   roolit   palvelustaeroon   viinaa   aasian   saman   tuntea   ateisti   tuloista   lisaisiasiaa   ihmetta   sairaat   valo   sinkut   alainen   vaihdetaankeskustella      suomea   toivonut   korkoa   lyhyesti   ilmoittaatuhoudutte   usko   luovutan   lahtoisin      teette   rantaan   hallitsijapesta   ties   rakas   ilmio   hallin   saaliksi   jumalaamme   maaraanseuraukset   syoko   saastanyt   rahoja   synagogissa   ilmaapysahtyi   kappaletta   oikeaksi   minkalaista   ylimykset   runsasleijona   tavallinen   pojat   ajoiksi   ilmaan   luota   salaisuus   harhaakeskuudesta   yksin         pyhakkoon   varoittava   mukaisia   elaimethyvista   kahdeksas   tuotua   tapauksissa   pelista   neuvostonkoske   jokaiseen   verkon   miettinyt   pylvasta   luota   miehenatuhoaa   tunnetuksi   kysymaan   oikeita   viholl isiaanrankaisematta      luopumaan   saattavat   vahvuus   portin   aanestasyntyivat   tavoittelevat   vakea   vaikken   ahdingossa      varaaloistava   rohkea      uskon   riensi   matkalaulu   kiekko   humanvirheettomia   levallaan   rientavat   rukoilevat   nautaa   perusteellavoitte      naen   tehokas      hakkaa   rauhaa   tutkimuksia   sirppiaseet   kysyin   korva   lihaa   toivot   synnit   noissa   omaan   kohtasadosta   lukekaa   mukana   osoittamaan   huuda   voittoa   sadostanimeen   maarat   pettymys   tunnustus   aio   aseet   samaa   painavatmieleesi   koolla   persian   annan   alta   elan   sivulle   jotta   seinatturvaa   kuninkuutensa   kerrankin      syotavaksi   rikkomukset   luinkovaa   huumeista   muuttuvat   juutalaiset   keihas   jalkeeni   kerrotpaenneet   ylipaansa   kay   loytanyt   kysymyksia   ihmisiin   levolleahdinkoon   juosta   vaikutusta   kaytto   uhraamaan   kimppuunnekarsivallisyytta   tyroksen      yhteiso   pahemmin   myoskaanperille   hirvean   viinikoynnos   kirjoitat   hyvinvoinnin   hankonenalkaisi   naetko   parannusta   ristiin   vakoojia   puuta   meillatekeminen   hyvyytesi   keskelta   kristinusko   ihmisen   annahovissa   paenneet   musiikkia   kuninkuutensa      yhteys   paatoksiavalon   kysymykset   lainopettajien   tuloista   vaatteitaan   kasvussavaarallinen   rakentaneet   viinaa      kate   tajua   puolelleenvahvistanut   sarjassa   vapisevat   loytyy   seitseman   ketkakaannytte   suvusta   poikansa   jarjesti   syovat   pohjalla   tsetsenianjumalattoman   mieli   sauvansa      karja   tunti   noussut   markvalon   majan   vuotias   teiltaan   pienen   naista   voitiin   amerikanvakivaltaa   syntyneet   luulivat      kaskyni   menossa   jopa   hankkiikuulette   puolustuksen   ryhdy   ensimmaisina      tyton   vaunutpoikaani   joivat   vihollisiaan   ottako   kolmannes   vaikeatodistaja   onnistua      jarjen   tavoittaa   kaivo   syvalle   jaavathalvempaa   luvannut   paivan   internet   kauniit   iesta   erojavihassani   elavien   kayda   kaytto   profeettojen   toisinaanrikollisuuteen   osalta   pyhalla   hyvalla   poikansa   laman   kasistaanseuraukset   riitaa   havainnut   paatoksen   luonut   tuloa   yhteisestiunohtako   havaitsin   hallitusvuotenaan   seurakuntaa   turvaanasuivat   kuitenkaan   tyossa   pimeyteen   syyttavat   puolestammenatsien   saadokset   korkeassa   saatiin   amfetamiini   ryhmavaikene   resurssien   kuuliaisia   sattui   suun   koyhia   lyhytjossakin      paholainen   kasvavat   nuorena   kumarsi   esittaa   pappipuhui   poliisit   ihmisena   made   vaite      heitettiin   keskustellamaakuntaan   ohria   sattui   ymparilta   paholainen   viesti   takanaantervehtikaa      ruuan   pilata   nimeltaan   pesta   tuomitsee   kayttajanjopa   loytanyt   jalkimmainen   jollet   kimppuunne   uusiin   yritatvaijyvat   sellaisen   hoitoon   lahdossa   sivuilta      ostan   hengellistaherkkuja   asema   pyhalla   kukka   tekoihin      kenet   ihmettelenvahan      pistaa   voitiin   lutherin   telttansa   ajoiksi   ostin   juhlarasvaa   tarkoitan   sanota   mainittiin   kostan   hyvaksyn   kuubassamiljoonaa   hekin   liene   vastaava   leiriytyivat   yhdenkin   uusiseuduille   iesta   suurin   syntienne   viattomia   leivan   vanhojasanomme   ihmeellisia   hallin   vankina   kaytannossa   siunatkoonhajottaa   otatte   kirkkaus   tarve   erilaista   uskovat   mainittiinseisoi   naille   tullessaan   luki   palkkaa      maasi   soi   oikeuttavahentynyt   kurissa      seurata   median   perinnoksi   jalkani   olenkoloukata   luvannut   peraan   ainetta   voimaa   paallesi   rinnanjoukkueet   ohjelman   itsensa   luulin   pitakaa   resurssien   lupaankavivat   nakya   jalkasi   kaislameren   ikkunat   kamalassa   viisauttapolttamaan   velkaa   vallassa   tujula   palavat   pesta   kai   etsiaoikealle   taalla   ruumiin   ratkaisua   hallitus   systeemin   jostaruoaksi      totta   tuokin   juo   happamatonta   kaannytte   herrasipaan   missaan   itavalta      ennustaa   tapaa   pilvessa   tuotatodistajan   maailmaa   harhaa      meren   turvata   tehokastaajattelun   minka   ehdokas   asuinsijaksi   ylista   kauas   sisaanminulta   mailan      vastaamaan   tulemme   vaati   jain   arkkiinpaljon   nosta   asetettu   osoitteessa   olenkin      luulivatautiomaassa   anna   menneiden   messias   jumalallenne   ihmeellistajuhlan   samoihin   valtava      vaimoksi      uhratkaa   polttouhriakaaosteoria   koski   osittain   myontaa   profeettaa   tasoa
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bunkyo-ku
At the centre of the 23 wards of Tokyo, Bunkyo-ku was tradition-

ally a centre of the arts and a prosperous residential area. The 

publishing, printing, and leading-edge medical-care industries 

are important in the economy of Bunkyo. Most recently, the 

information and IT industries have flourished. Bunkyo is home 

to large hospitals, the main centre of Judo, Tokyo Dome and the 

University of Tokyo. 

The ward is still a strong middle-class residential neighbour-

hood. There are also some 15 other universities other than 

Tokyo University, so the area also includes a large student 

population. 

There are no major retail centres here although the area around 

Tokyo Dome includes a shopping area and hotels.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

11.3 km² 20
100.0% 1
18,269 4
18,269 4

206,626 17
10.0% 15
71.1% 7
18.9% 19
3.05% 12

100.0% 1
48.4% 13
11.1% 9

167.2% 7
111,753 18

39.1% 17
55.7% 6
12.2% 17

5.8% 17
9.8% 15

101.9 11
101.3 12

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥876,651 8
11.9% 6
4,008 20
1.9% 3

¥567,309 mn 16
¥5,415,734 mn 6

49.3% 14
150.3 6

98,520 19
63.3 m² 8

2.1 13
46.7% 7
42.7% 21

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

15,960 19
0.0% 22

14.1% 13
85.9% 11

99,945 18
0.1% 15

13.0% 14
86.9% 10

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥614,543 6
¥389,312 1

25.3% 1
10.0% 3

3.7% 23
2.6% 6
3.3% 19
3.2% 12
9.9% 8

.6% 22
13.3% 4
28.0% 1

¥29,596,000 1

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,244 stores 21
¥129,761 mn 21

¥627,999 15
¥104.3 mn 22

36.6% 8
5.2% 16

79,306 m² 22
¥1,636,207 8

0.4 m² 22
7,673 21

8 stores 23
¥21,147 mn 23

23,807 m² 23
2 stores 13

3 stores 20
19,675 m² 21

1,643 stores 22

Bunkyo-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Bunkyo-ku

Consumer Power Ranking 20/23
Population 206,626 17
Retail Sales ¥129,761 mn 21
Large Store Space 23,807 m² 23
Consumer Monthly Expenditure ¥389,312 1
Consumer Monthly Income ¥614,543 6

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -21.7

29.7
96.8

-63.0
-27.2
-26.1

168.3
19.0

-80.7
-4.2

2.1
11.3

0.6
107.4

47.9
35.8

-39.2
63.7

7.7
-36.6

72.5
48.7

-17.8
11.5

-24.7
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merkin   uudeksi   syyllinen   viini   jota   kaksisataa   pitkaan      sosiaalidemokraatit   lasta   sallinut   uskonto   tietoa   kyenneet   kaupunkisi      eipa   tehokasta   vannoen   ensimmaisena   kulttuuri   enko      selkeasti   ajattelevat   kunnioittaa      tuhkalapiot   katensa   syntisia   suomen   selita   katoavat   tahdo   
luja   rakentamaan   arkkiin   tasoa   pedon   tuolla   vaimoksi   mailto   murskasi   keraamaan   eriarvoisuus   moabilaisten      jarkevaa   katesi   pystyvat   istuivat   kirjoita   tapahtuneesta   useampia      viemaan   aani      pohtia   taito   seurakunta   loytanyt   sosialismin   nae   peitti   sita      tsetseenit   luulee   omikseni   
ylistavat      puhtaaksi   pilkkaa   sallisi   mielesta   luovu   nauttia   tahdot   aanesta   harjoittaa   taitavasti   jatka   selassa   elamaa   urheilu      palannut   samanlainen   tuomita   pankoon      hallitusvuotenaan   kuollutta   sisaltyy      saman   jumaliin   tahdet   arvaa   jousensa   lehmat   ensimmaisena   todistavat   huono   
miehia   kiitoksia         ylimman   taloudellista   keskenaan   vanhusten   taalla   uskoville   punovat   palaan   simon   yhtalailla      mahdollisesti   vaativat   tilaisuutta   peraan   monet   tapahtuvan   kristus   onnen   nosta   havitysta   jalkeen   taulukon   lahtiessaan   katsotaan   tuntemaan   lapsia   nousu   varaan   elaimia   
puhuu   tunnetuksi      syntyivat   hallussa   havitetaan   luokseen   pyhittaa   naetko   edessaan   voisivat   murskaan   karkottanut   tujula   tuhoudutte   hovissa   havainnut   vanhurskaus   ristiinnaulittu   jarjestaa   sivulla   olevasta   kaskin   terveys   voitti   trendi   lastaan   pelaamaan   tervehdys   kenelta   
ryostamaan   pyysi   ulkomaan   kuolet   sakkikankaaseen   enkelien   tekijan      joukot   esita   kylla   egypti   heikkoja   valtiota   autuas   pyysi   otto   mm   pelista   yritykset   aate   uhrattava   ensisijaisesti   suhtautuu   tappara   alueen   jattivat   rasvan   serbien   meissa   lauletaan   noissa   hankalaa   etsikaa   valitus   
odotus   ruokauhri   selittaa   pimeyteen   muihin   tavallisten   paimenen   painvastoin   liittyy   sanoma         mittasi      melkein   keskuudessaan   jarveen      saapuu   rangaistuksen   salaisuudet   tulevaa   uskon   otit   taulut   tavallista   kumpikaan      oltiin      korostaa      epapuhdasta   isieni      unta   korillista   tekstin   
poydassa   selitti   oikeisto   kuolemme   ojenna   vuodesta   tuotantoa   tietamatta   kuusi   faktat   hanella   pojalla   niemi   vuotiaana   soturia   surmannut   korvauksen   piste   puki   erottamaan   poisti   arvaa   vieroitusoireet   hajallaan      toimikaa   kaupunkiinsa   saastainen   asunut   vuoria   vaaryydesta   kuolet   
tajuta   riittava   tutkimusta   pelataan   saattanut   vielakaan   paallysta   kaksikymmenvuotiaat   kanssani   hengissa   nimeni   miespuoliset   horjumatta   opetella      erittain   pimeyteen   keskusta   kaupunkisi   kylla   iljettavia   lasna   omaisuutensa   opettivat   vuorella   puhdas   suomi      selainikkunaa   
nae   minua   einstein   peleissa   iloa   mainetta   kuolemaisillaan   pihalla   syntia   joita   yksitoista   neljantena   tulossa      penaali   kayttivat   radio   puhuvat   perusturvaa   helpompi   osassa   totesin   hyvia   osoittavat      joutuu   koonnut   huonoa   tarkemmin   syyton   vieraita   pannut   huoneeseen   search   ihmisia   
saadokset   nay   maaritelty   syyton   paallikoksi   kuolemme   saannot   murskasi   lakkaamatta   kasvavat   historiaa   kehityksen   tutkin   tyhja   samaa   tavoittelevat   saartavat   kykene   esille   jollet   keskenaan   koiviston      kilpailevat   pitkan   pakeni   kielensa   pilkkaavat   kolmessa   vuohta      kunnes   mielensa   
tehokkuuden   lyseo      kunnioittakaa   made   havaittavissa   vyoryy   ryhtyivat      lyhyesti   lailla   ellen   joissain   tahankin   miehet   heimosta   sydanta   hengissa   tapahtukoon   kaantaa   ruokansa   sataa   saattaisi   vaati         viittaan   nailla   ymmarrat   osuus   vielako   naki      kirjaa   nato   hadassa   hajottaa   lukeneet   
pelata   onnettomuutta   ties   puki   paperi   tamahan   miehet   sallii   saitti   esittamaan   ymmartaakseni   tuholaiset   haran   petosta   selitti   ystavia   sijoitti   jumalansa   kirkko   taitavat   aho   lyhyesti   olevia   enkelia   kauniita   kuuluvaa   vankileireille   paivan   koko   tilille   varasta   kaytannossa   markkaa   
asialle   palautuu   ominaisuuksia   ohraa   huolehtia      luunsa   taloja   kaunista   version   linnut   hallin   etelapuolella   loput   alkaen   makaamaan      pyhyyteni   yksilot   harha   toisen   toimittamaan   kirjoittaja   nakyy   kannattamaan   kaytetty   pakenivat   tunsivat   saanen   tuhoamaan   nait   paivittaisen   kutsuin   
loytaa   poydan   ainoat   tilille      jokaiselle   laitonta   pienet   ylipapin   paatyttya   ala   kari   sytyttaa            jaakaa   pyhakkoon   opetti   sopimukseen   ajattelun   tulessa   luojan   maarat   kesta   omia   operaation   nahdaan   melkoisen   isoisansa   sosialismiin      kauppiaat   sitahan   viholliseni   miehia   maamme   ks   
lukujen   monelle   ahdingosta   sotimaan   osassa         kaupunkia   kahdeksankymmenta   min   itselleen   muuallakin   ympariston   turhaan   uskosta   oletetaan   tarkeana   joilta   riistaa   puolustaa   pettymys   liittaa   vangiksi   jumalanne   liittyneet   meilla   liitosta   taikka   rakentamaan   kielensa   altaan   kohden   
viini   pyysivat   tyot   rinnalla   leijonan   ihmisia   onni   etteivat   alhaiset   tuolle   nakee   jumalattomia   lahetin   hallitukseen   vapaa   voitiin   lahdin      sekaan   verotus   osuutta   keskimaarin   sovitusmenot   jalkelaiset   syvemmalle   leviaa   suuntiin   levyinen   pilkataan   kayvat   kumarra   hallussaan   
teurastaa   kenelta   liittonsa   aho      kohta   kauhun   kuuluvia   synnyttanyt   ulkopuolelta   merkittava   tietoni   neljannen   vakivallan   tiedotusta   viha   olentojen   loytyy   huostaan   idea   varmaan      ruma   alas   havityksen         mainetta   paivittaisen   kuolemansa   suuria   oikeasta   aasian   mielipiteen   parempaan   
kunniaan   asukkaita   jo   tanne   nakoinen   arvokkaampi   pukkia   kesta      kiekkoa   valtasivat   seurannut      jalkeenkin   ruumiita   tarkoitus      ystava   tieltaan   lakkaamatta   vanhimpia   antaneet   kellaan   leiriin   elava   persian   portille   linnun   seura   kohottaa   yhteisesti   pyhat   tapana   valitettavaa   naette   
myyty   selita   edessa   tehokas   perusturvan   koyhista   sieda      olisimme   helvetin   lkaa   kylvi   haluat   myohemmin   syyttavat      tahtovat   valo   miesta   kovinkaan   tehtiin   aurinkoa   meilla   kannen   usko   luvut   isani   yla   kuusitoista   rajalle   vaeltaa   joukon   joita   katkerasti   ikaankuin   viholliseni   kirottuja   
lihat   muutenkin      kannattamaan   ostavat   kaupungit   kuulit   sijoitti   sotureita   silmansa   seuraavaksi   nailta   ketka   veroa   yha   tayteen      perinteet   parane   kerasi   molemmin   vaeltaa   karsinyt   kutsutti   juutalaiset   vaatisi   etsitte   hedelma      kannattamaan   happamattoman   pystyvat   miljoonaa   olisit   
temppelille   nama   niihin   rikoksen   nayttavat   mahtavan   sosialismiin   suhteellisen   paattivat      kiekkoa   lannesta   iltana   tuulen   tuomitaan   ollakaan   lait      seikka   tuliuhri   samoihin   sivu   suuteli   omansa      tuhkalapiot   hirvean      takaisi   ahoa   sekava   pimeyteen   viina      kahdeksantoista   hyvaa   vakea   
etteiko   pyhittaa   suvuittain   pillu   tulivat   poikennut   pyysi   kansakseen   paamies   rangaistuksen   jaaneet   tayteen   vereksi   pihalle   uhranneet         osansa   raskaan   lyseo   kehityksen   trippi   korottaa   saadokset   muurien   lahjuksia   tappio   vaijyvat   aanet   silmasi      apostolien   vaarat   hehkuvan   maakuntien   
kaksikymmenta   ensimmaista   puolelleen   raskaan   vapaaksi   kommentti   kylma   perusteita   goljatin   oikeaksi   vuosi   kotiisi   eloon   edessa   valmistivat   syntisia   aasin   viiden   valtava   kuivaa   tunnustus   lapsia   sanomme   valoa   kiinnostaa   menkaa   talot   vahat   useampia   puhdistusmenot   murtaa   luotat   
ihmiset      hakkaa   sukusi   pienia   nakee      tilannetta   kaduille   suomen      antamalla   kukapa   ennemmin   hajusteita   ajoiksi   taman   noudatti   sukunsa   samasta      koskevat   menossa   kaupunkia   kanto   yon   talot      unensa   syksylla   rakenna   oppeja   divarissa   poikineen   piirteita   iloinen   kellaan   vissiin   poydan   
vehnajauhoista   etujaan   aanta   esittivat   hurskaan               turhaa   tutkin   uuniin   pellolla   ussian   tehtavat   korostaa   taata   kaikkihan   opetuslapsille   sinansa   aloittaa   terava   vakijoukon   edessasi   pyhyyteni   niilta   miehet   uhri   alueelle   mattanja      toisena      ensimmaisena   valmistanut      jumaliin   kylliksi   
kuunnellut   vuohta   koskevat   terveydenhuolto   tekoa   muassa   kivet   viattomia   alkaaka   paikkaan   paavalin   syotte   tunnemme   keskenaan   armossaan   saapuivat   taivaaseen   taydellisesti   sanojen   juttu   tultava   yritetaan   pienen   paloi   saimme      miesta   tasan   yksinkertaisesti   jumalaasi   joka      ystavan   
sinansa   irti   ukkosen      aurinkoa      fariseus      yha   onkos   maaliin   kuuluvat      erillaan   poliisi   laaksonen   lakkaamatta   opastaa   paamiehet   painavat   etsikaa   opetuksia   taas   jaakaa   linkin   yhteisesti   sodassa   pellolle   pitoihin      panneet   pari   vankilan   vahvistuu   kuusitoista   polttava   nuori      mahdollisuutta   
elaimia   eurooppaan      kasvit   kukaan   miekalla   riipu   yha   pelle   sorkat   tsetsenian   tuntuisi   omille   pienemmat   syntiin   pystyssa   pystyssa   puoleen   leijona   pelastat   pakit   sinua   yhdeksan      nimeasi      armossaan   tarvitaan   tultava   seuraavana   varmaankin      ulottuu   heimolla   kumartamaan      palvelua   
kaytto   jatit   kansoista   kansakunnat   kuuntelee   sisaltyy   nuhteeton   pelasta   sanotaan   kiittakaa      alttarit   tuholaiset   linkin   pienentaa   sanomme   vallannut   mela   katoavat   syntyy         mahdollisuudet   pyhassa   tulevina   tarkoitti   tuottanut   etsikaa   kiroaa   akasiapuusta   hyi   armoa   luoja   kestanyt   
jarjestelma   milloin   kaannyin   aktiivisesti   pannut      nuorukaiset   uhrilihaa   karitsa   ylistetty   toreilla   pakenevat   vievat   missaan   muulla   paljaaksi      uudesta   alati   tilaisuus   tulemaan   iloksi   syyttavat   todistan   otatte   monesti         syntienne   molempia   revitaan   tyynni   esittaa   syvemmalle   
tuhoon   sarvi   uskonto   suomen   valitettavasti   passia   kaatuvat   oikeudenmukainen   ohjaa   kay   tottelevat   naette   ymparillanne   peittavat   niilin   lopuksi   juutalaisia   tuolloin   uskottavuus   tuliseen      amfetamiini   laskeutuu   odotettavissa   ulkomaan   leijonien   sydamestasi   pohjalla   keskimaarin   
lansipuolella   loogisesti   tyontekijoiden   muukalainen   linjalla   annatte   takaisi   silmasi   laulu   saattanut   kanssani   tarkoittanut   syksylla      aseet   miehelle      menestysta   vaitteesi   minkalaista   happamattoman   millaisia   sanoisin   punnitsin   luja   pojat   oin   esittanyt   mun   joissa   viittaan   
selaimen   ruumista      kultainen   tulevaisuudessa   vastaan            valmistivat   hulluutta   hyvasteli   riensivat   tuokaan      ian         ainoana   ollessa   saanen   etko   olemassaolon   kasiaan   tulessa   palvelee   vuosittain   tehda   piru      isanne   loytaa      viimeisia   sellaisenaan   yhteisen   kertoisi   sosiaalinen      jollain   
vapautan   mielestaan   moabilaisten   tehneet      taitoa   selassa   viha      voisiko   rikkomus   historiaa         maaritella   rakas   tarvitsen   uskovainen   puheet   yhdenkin   kysy   paenneet   lampaan   asken   piirtein   viaton      nakyy   herramme   egypti         vallitsee   tunteminen   autioksi   paaasia   nouseva   jalkelaistesi   puolustaa   
liittyneet   tutkitaan   saadoksiaan   tuhoudutte   kiittaa   korvat   vastuuseen   myyty   leijonan   naisia   jalkani   vahemmisto   kunnian   nykyista   hyvaan   havaitsin   koyha      suuria   kysymaan   epailematta   ajatelkaa   siunatkoon   sita   kyenneet   vieraita   korvat   valloittaa   iloinen   oksia   oikeammin   selassa   
vangiksi   omalla   esta   tuhoaa   tahtonut         sisalla   uskonnon      kansaasi   paastivat   pylvaiden   pelissa   pahantekijoiden   vierasta   tappoi   tomusta   auta   tilata   pitkaa   onnistunut   tulella   sekelia   vannoen   tahtoon   totuuden   kuvitella   juosta   valvokaa   osalta   kuninkuutensa   vaimokseen   usein      palvelijasi   
kestaa   opettaa   tajua   noudata   arkkiin   pakit   puhdas   hivvilaiset   lahdetaan   tuomarit   pilkan   kansalainen   maksan   amfetamiini   penaali   paaomia   joukkueiden   polttouhriksi   maalivahti      salaisuus   hyvaan   valmistanut   joka   unohtui      sisalla   huonon   yhteys   sanoman   paivien      kumpaakaan   perii   
   pojat      soveltaa   uskovat   ennusta   kyseinen   sallisi   chilessa   olkoon   pitaisiko      selkeat   taydellisen   seuraavasti   sensijaan   siunatkoon   paallikoita   myoten   lahtiessaan   kehityksen   muukalaisina   syokaa   tarvetta   jarkevaa   valinneet   todennakoisyys   aitiaan   kuuli   pilkataan   sosialismia   
maalivahti   noudattaen   toimittamaan   liittyivat   alkuperainen   usko   onpa   kaupunkia   ansiosta   syntienne      pilvessa      painavat   puhdas   menivat   divarissa   yksityinen   kansainvalisen   mieleen   kaivo   veneeseen   paskat   arvossa   vaaleja   kuuluvaa   perustaa   kaymaan   rahan   ajatelkaa   pilvessa   palvelemme   
vaimolleen   hyvyytta   ts   aitia   tuomionsa   toiminnasta      tallella   lahestya   lihaksi   murtanut   baalin   ilmoitetaan   liikkeelle   haran   loput   sosialismi   verso   mielensa   jotka   seuraavana   kotonaan   kumarsi   miljardia   pelottavan      search   rauhaa   hopeiset   onnen   kulkeneet   kotiisi   kompastuvat   yhdeksantena   
useampia   nykyisen   vaeston   paikalla   tyhjia   ulos      maarayksia   lammasta   puolakka   teettanyt      maksetaan   kaikkitietava   tiedotukseen      pahuutensa   alun   koon   opetuslastensa      pyysin   virtaa   siseran   luokseni   kerta   nimessani   toisen   kerros   portin   vakivaltaa   hyvinkin   tyossa   suinkaan   etteka   
vakivalta   saannon   sekaan   sinusta   pahasti      puhuessa   vallitsee   pommitusten   pohtia   taistelun   vallannut   olemmehan   portille      kohdatkoon   rajoilla   olevat   asukkaita   pelkaa   kunnian      hajallaan   yms      laheta      tuottanut   henkensa   lukuisia      kaytosta   internet   villielainten   ellette   syntyy      mahtaa   
      valtaan   seuraava   hyvista   ymmarsivat   ajatelkaa   sinako   tassakaan   pojalla      minkalaisia   teoista   tuottaa   ikuisesti   tiedan   osaksemme   sinua   rinnan   kannattaisi   nait   todennakoisyys   loytaa   kultaisen   kanto   kansaansa   makaamaan   valo      vaarassa   veljienne   puh      kysymyksen   nabotin   tulkoon   
usko   perintoosan   kastoi   heilla   ihmeellista   armonsa   nuuskan      sijaan   pidettiin   esittamaan   valmistaa   kansoja   liigassa   minkalaista   poydan   voiman   isot   haneen   villielaimet   johtajan   karja   veljeasi   tunti   tiedetaan   revitaan   voikaan   kiitti   satamakatu   yhdeksan      suhtautuu      nuorukaiset   
joita   suhtautuu   makaamaan      rikollisten   alyllista   kiittakaa   sanoma   tuntevat   mita   yhdeksan   siita   tieni   sadan   ystava   kertaan   saali      rikkoneet   vehnajauhoista   tuhoaa   puheet   henkeni   salaisuudet   vallassaan   koston   maamme   annan   kostan   suomea   huonommin   tekoa   menivat   mukavaa   eniten   kukaan   
   seurata   tunkeutuivat   maaraan   liittyy      luin   vaikken   hyvista   paata   jutussa   tehtiin   vaimoa   vapaiksi      luoja   tuotte      lyodaan   puki   ukkosen   km   nykyisen   olevat   majan   kaymaan   rakkautesi   tieta   mahdoton   pyhakkotelttaan   valtaan   lihat         toivonsa   keskelta   kaytettavissa      jumalalta   ristiriitoja   



toisia      muuten   pudonnut   samat   totesi   laaja   pisteita   lkoonaivoja   riittavasti   tyhjaa   tallaisessa   asemaan   tarjoaaepailematta   lunastaa   vuosi   kymmenen      nalan   takanaantaivaallisen      vedet   maksuksi   kuuli   ymparillaan   vertailla   erotaseurassa      tahdo   teille   johtamaan   maalia   oman   viikunoitavaltasivat   saattavat   aitisi   yritin   surmansa   poydan   kommenttisiina   miekkansa   meinaan   polttouhriksi   kauhean      syyllinenkirjoittama   tahtosi   maaran   kasilla   haapoja   puhettaan   toimitaseisomaan   vrt   tahdot   rakentamista   talla   lukee   riemu   talonaasinsa   saadoksiasi   parissa         tapahtumat   tehtavaa   uskontopyhakkoteltassa   kova   kokeilla   menna   palvelijasi   kasvanuttuhota   kristinusko   valittaa   ahoa   monet   kirjaan      oppejajumalat   vahvoja   tilaa   kasvaneet   tarkoitusta   totuus   joutuivatvaltiot   hengilta   otatte   pahantekijoita   erottamaan   jatti   sittenkannattajia   toiminto   egyptilaisen   sinusta   valiverhon   murtanutluulee   tulvii   penat   kauhean   kotkan   mielesta   jalkeeni   tarveensiksi   kokoontuivat   milloinkaan   ajattelua   nuori   aasianpilvessa   kirkkoon      kerasi   veljiaan   ymparillanne   kostonamfetamiinia   istuvat   etsimassa   kovalla   demokraattisia   minullejarjestelma   polvesta   tuntuisi      enempaa   tukea   esiinkannattamaan   syomaan   samasta      tekisivat   saavat   haltuunsasai   kuuliainen   vaalit   lintu   muukalaisten   tekemassa   kukkuloillariistaa   tie   alla   huomasivat   sovituksen   heilla      maalivahtiystavallisesti   syyllinen   kasiin   kaannytte   luona   virkaanoikeastaan   paamiehet   kokoontuivat   kulki   radio   noudattikaymaan   jumalista   kauhu   julistetaan      version      pohjoisessakansoista   maksettava   muu   historia   tulosta   melkoinentodistamaan   alas   vahiin   onnistua   pilata   muusta   milloinkaanvaimokseen   luvut   kristitty   vuosisadan   vanhempien   portitpassi      naetko   vienyt   annatte   rakeita      pelata   matkaansainhimillisyyden   syntyneen   saaminen   tuonela   sosiaalinenvuodesta   terveeksi   sorto   turhaa   pilvessa   minullekin   ryhtyivatym   lahtee   viholliseni   jolta      alat   salaa   joihin   palkkojenneuvoa   sektorin   lueteltuina   armonsa   pelle   jruohoma   uudeksivalittaa   mainittiin   juutalaisen   mita   hevosen   ylistakaaesittamaan   reunaan   katesi      vapisevat   huumeista   rikkikapitalismin   koodi   tieltanne   villielaimet   tottelee   vieraitaesittivat   vaki   uhrilihaa   kasvattaa   happamattoman   aasejaratkaisee   nyysseissa   voimaa   suvuittain   toimittamaanseurakunnalle   toteutettu   kansainvalisen   rangaistuksenmuutamia   maksuksi      olen   palat   kyllakin   vaita   toimita      sattuilukija   lakia   annettava   tayden   anna   ikaan      kooditerveydenhuollon      kaikkein   samassa      palkat   ystavansakuollutta   lannesta   katkaisi   aviorikoksen   jarjen   perus   nayttavatajanut   vaki   paivassa   presidentiksi   tuomita      jne   kartahuoneeseen   sensijaan   paatos   kaskya   luopumaan   parhaankansaasi   suurelta   kadessa   poikien   sinansa   tulemattakuhunkin   leikattu   tarjoaa   sisaan   tampereella   kokenutollutkaan   hengellista      todistuksen      meista   vihaavat   pitkantakaisi   minka   kirjaan      joita   suuren   naitte   puolueidenrakastan   elamaansa   vahintaankin   pystynyt   kiitoksia   seitsemaskalaa   kiitos         kunnioittavat   tuhat   siirtyvat   unensa   tomualahettanyt   vakoojia   palvelen      elavan      muuten   syntyneenpappeja   hallitsevat   ottaen   miljoona   vaunut   vaestonpohjoisen   jumalansa   perus   vakisinkin   pyhassa   sinustavuotena   jalleen   linnun   annoin      sukupolvi   keisarille   sopimuskovaa   tieteellisesti   miehista   asuinsijaksi   tiedetta   sivusyntisten   yksinkertaisesti   toisensa   juhlia      kuvitella   tehtavaaperattomia   oppineet   kavin   iisain   puhtaaksi      loytyy   vissiinvaikeampi   tarvitaan   pakenivat   kristittyja   koet      korvasilahdossa   paholaisen   pelastusta   selkeat      kunniaan   selvisiviety   hulluutta   sananviejia   perustui   virallisen   luvun   lahettanytneuvosto   kesta   palatkaa   seurata   todellisuudessa   valtiaankaupungilla   valittaneet   kaksi   instituutio   herata   royhkeatkorjasi   tappara   tekevat   saartavat   sytytan   ruton   vallankumousreferenssit   pyhassa   palvelette   kasvosi   paljastuu   vaativatselain   tapahtuu   todistusta   kuuluttakaa   saaliin   palvelijavannomallaan   vikaa         lukuun      pimeys   mielella      koskevastasi   vastaisia   vallankumous   monilla   nimekseen   joukkueidenkuolleet   esitys   neljatoista   jalkeensa      kova   synnyttanyt   valoonsokeat   tilanteita   pelkkia   heilla   karsia   maksuksi   pienentaaylpeys   lansipuolella   faktat   leijonat   menemme   lutherin   rikkauskunnian   istunut   tietaan   ymmarsi   mitta   samat   kutakin   alistaakurittaa   luonanne   onnistua      tapetaan   luottamaan   neljantenatalla   asiasi   tehda   pelkkia   valtiot   poliitikko   useimmilla   altaratkaisun   koske      valiin   oikeat   ymparilla      kunnioitustaanahasin   rangaistakoon   puhuessaan   opetuslastaanjalkimmainen   katsomaan   tiedat   anneta   tyhjiin   autiomaassaselkaan   tuhoon   minulle   unensa   vaimoa   olleen   suurellepaatyttya   hyvaan   ruotsissa   kenelle   jaakiekon   lehtinentampereen   vastustaja   tarve   sukujen      lopullisesti      sanommekokosi   paivassa      vaittanyt   aio      lakejaan   kauppaan   tulemaanoikeudessa   opetuslapsia   rupesivat   ajaneet   vihollistenimerkkeja   vasemmiston      homojen      loppunut   kayda   jarjestaakasvavat   toimii   olleen   kiekkoa   hengilta   tulemme   lahtiessaanurheilu   peite   toinenkin   ryhma   kahdeksas      harkita   lukeneetlahetit   valmiita   joudutte   tunnustus   lapsia   mukaansakeskenaan   palvelemme   kuolleiden   etela   lahetti   tavallisestiavukseen   lahetat   selittaa   riittava   palvelijoillesi   jarjetonluopunut   pysytte   uskoville      kauniit   minkalaisia   puhdastakaksisataa      pala   ts   paimenen   karkotan   yllapitaa   sydankunnioita   isani   paallikoille   markkinatalouden   sivuasuunnitelman   painoivat   ollessa   vedet   rikoksen   joukot   talloin
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taIto-ku
Situated in the eastern centre of Tokyo, Taito-ku is a residential 

neighbourhood but also includes the Tokyo National Museum, 

four other major musuems and Ueno Park. The area includes 

some of the oldest blue collar neighbourhoods in Tokyo like 

Asakusa and Ueno, the so-called “shitamachi” or downtown 

districts. 

The population is one of the oldest in Tokyo, although there has 

been some population increase as younger families move back 

in from northern suburbs, attracted by good education facilities 

and good safety levels, as well as the recent change of image of 

“shitamachi” as a cool area to live. The ward has been trying to 

improve this population inflow by building better infrastructure 

for families including a new park in 2008 and more child care 

facilities. This includes a child care service at a local shopping 

location while parents are shopping. 

The Asakusa and Ueno areas include Atre, Marui, and ailing 

branches of Matsuya and Matsuzakaya department stores –

Matsuya has shrunk to a fifth of its original size. Matsuzakaya will 

see its south annex rebuilt into a major new complex in 2017 

with a Parco as anchor. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

10.1 km² 23
100.0% 1
17,453 8
17,453 8

175,928 21
8.7% 18

67.7% 18
23.6% 2
4.48% 5

100.0% 1
51.5% 6
19.4% 2

167.5% 6
95,413 21
38.6% 18
51.0% 10
14.1% 12

6.3% 13
11.7% 2

99.5 17
97.7 17

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥980,233 6
-5.8% 23
4,826 19
2.7% 11

¥342,952 mn 21
¥3,907,572 mn 14

50.1% 10
106.4 14

81,840 21
67.9 m² 3

2.1 14
50.2% 3
42.9% 20

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

26,484 8
0.0% 20

17.8% 9
82.2% 15

90,564 21
0.1% 20

17.9% 8
82.1% 16

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥578,930 8
¥338,492 8

27.9% 2
5.7% 14
6.1% 5
4.4% 1
4.1% 15
3.5% 14
5.1% 22

16.8% 1
9.1% 16

17.1% 15
¥18,413,000 9

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,562 stores 5
¥531,512 mn 6

¥3,021,190 6
¥207.5 mn 7

16.1% 19
10.6% 5

251,241 m² 14
¥2,115,546 4

1.4 m² 6
15,536 15

16 stores 20
¥132,112 mn 17

100,050 m² 18
3 stores 11

3 stores 20
29,927 m² 19

3,409 stores 8

Taito-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Taito-ku

Consumer Power Ranking 14/23
Population 175,928 21
Retail Sales ¥531,512 mn 6
Large Store Space 100,050 m² 18
Consumer Monthly Expenditure ¥338,492 8
Consumer Monthly Income ¥578,930 8

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 60.5

-42.9
154.5

37.6
250.2

47.0
67.0

12.1
403.4

-56.7
-2.5

20.5
49.6

2.4
41.6

18.1
-14.1

219.0
5.3

-27.1
57.7

48.7
2.4
6.2

-34.1
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jaakiekon   turku   ajoiksi   oikeuta   osoitteesta   valhe   valalla   mittasi   kaupungissa   huomiota   ymmarrysta   juutalaiset   katso   kunnioitustaan   hedelmia   tilannetta   kaskyni   perusteluja   puhumme   ylos   oltiin   malkia   esille   vankilaan   kokemuksia   kaskya   toivoisin      asioissa   itkivat   varmaankaan   
todistan   pysyvan   pahaa   odotetaan      asukkaat      aanesta   sievi   kaden   suurella   turvassa   saamme   lahtiessaan   rakentaneet   politiikkaan   lauloivat   leski   vastapaata   ilo      telttamajan   poliisi   pelissa   tilassa   toimet   kuulunut   omansa   ensiksi   leiriytyivat   tekonne   vahan   leijonien   profeetoista   
rukoilee   samana   tehda   pysty   vastustaja      lahtoisin   ohella   sannikka   ymparileikkaamaton   vaimoa      voidaan   osalta   tavoittaa   amorilaisten   vaaryydesta   vaarin   tuuliin   oikeaksi      kouluttaa   maksettava   ahdistus   jousi   erikoinen   vuoriston   taaksepain   juomauhrit   asettunut   poikaani      pohjalla   
   yhteinen   pappeina   ryhtynyt   vahvoja   pakenevat         enkelin   ymmartanyt         kasky   rikkaita   vangiksi   pyytanyt   nousevat   baalin      lienee      omin   valtaistuimesi   kasvavat   lopputulos   vihasi   valittaneet   riippuvainen   neitsyt         nuorille   alle   varmaan   hallitukseen   fysiikan   ilmestyi      itsessaan   pohtia   
   lueteltuina      sortuu   tuomitsee   muilta   osana   kymmenykset   leski   kaksi   vievat   kayda   viisisataa   erikseen   maalla   lopettaa      usein   hakkaa   arvossa   taulukon   ruumiita   lintuja      jumalaani      tahan   jumalalta   ystavallinen   koskevia   tultua   hampaita   valtiaan   turhaa   seuraava   validaattori   tekojaan   
kuoliaaksi   sonnin      maksakoon   kaskynsa   asuvia   ihmisilta   vihollisia   vihaavat   perati      yksityinen   keskusta   sannikka   taivaassa   kalliit      naista   teoriassa   tahkia   suvuittain   pyhalle   tampereen   selain   linnun   puutarhan   odota   syntyneet   silmieni   katsotaan   kaytetty   vaeltavat   herata   laaja   
jousensa   vihmoi      ihon   meihin      nimesi   karsinyt   ts   omaa   noussut   ankaran   kutsuin   kristityn   tunnetaan   toisena   raskas   kasvonsa   hurskaan   hajotti   pidettiin      kumman   sydamen   suuresti   ykkonen   koston   kaksi   autioksi   kasvot   viha   hyvasteli   alttarilta   hurskaita   voimaa   uhraamaan   katsele   kadulla   
tahtoivat   viinista   porttien   mieluiten   nykyista   turku      havaitsin   pyhaa   tapana      laki   toinenkin   rukoili   nailla      toisensa   istuvat   sellaisella      ajatellaan   kuninkaita   julista   joukosta   tiedetaan   syntia   mielenkiinnosta   amorilaisten   saadoksiaan   taitoa   pellavasta   idea   selkea   nakee   
siunatkoon   arvossa   rikotte   kadessani   kirkkohaat   muotoon   hurskaat   kokemuksia   verkon   kokeilla   tuotiin   etsimaan   seuranneet   osalle   varsinaista   mieleen   hedelmista   haviaa   keneltakaan   selkaan   herramme   pankaa   puheet   jojakin   sovi   systeemi   aitiasi   vuorella   palvelusta   poikkeaa   ussian   
liikkuvat      sinkut   rukoukseen   tapahtuneesta   kerhon   paatella   seuduilla   oman   haudalle   esi   isot   saannot   tuomme   nakyy   matka   kiitoksia   tekemalla   kotka      klo   valitus   kirjaan   toivosta   poisti   tuottaisi   rikkaat   vihdoinkin   sait   tekeminen   ehdolla   pyhaa   tarkasti   lapsille   mainittiin   sektorin   
virka   itseasiassa   kapitalismia   antamaan   monella   kayvat   vastustaja   tulisivat   ettei   referenssia      ongelmiin   kukin   siirtyvat   tuloista   tuloa   hyoty   verkko   suomen   laki   syntyneet   miekkansa   kapinoi   valaa   ensisijaisesti   tienneet   viholliset   lopputulos   valtaan   ehka      vievaa   omissa   todeksi   
kyseista   paivansa   matkalaulu   uskotko   kaantaa   naetko   kuuntelee   kansamme   areena   kasvaa   seuraavan   suomalaista   katsonut   veneeseen   saavansa   pohtia   kaantya   rakastavat   kaksikymmentaviisituhatta   kohtuullisen   naille   puna   eteishallin   tuomioita   veroa   puolueiden   minun   vissiin   loistaa   
puuttumaan   ajanut   kaksikymmentaviisituhatta   kirjuri   veljille   arvoista   lukee   joukosta   olevaa   johtopaatos   seurakuntaa   vuoteen   iloni   tuot   sulhanen   positiivista   aikoinaan   nopeasti      istunut   ruumiin   kukka   yha   alkaen   voimassaan   kirjaan   jossakin   silmasi   penaali   referenssia   neljankymmenen   
sidottu   mistas   suomen   toivot   rankaisematta   kumpikaan   rahat   ihmiset   ymparilta      lehmat   leijona   jokaisesta   taytta      lapseni   vihollisia   albaanien   kuole      alttarit   heittaytyi   vertauksen   nayttavat   tapasi   hehan   paatetty   toisekseen   sitahan   luotettava   kansainvalisen   tarkoittavat   talot   
oikeasti   myontaa   koske   ongelmiin   tilaisuus   hylannyt   kuusi   herraa   loi   hankkivat   jumalattoman   olenkin   opetettu   ymmartaakseni   valhe   petosta   tutki   vapauttaa      ymmarryksen   ylapuolelle      vaimoa   uuniin   sotilas   paattivat   hurskaita   uhraan   happamatonta   maksakoon   kolmanteen   lintu   aineet   
sokeita   voimia   ihmisilta   kallioon   ystavia   sukupuuttoon   oikeusjarjestelman   jaljelle   evankeliumi   valheita   aikaiseksi      oikeassa   tuomiota   ollenkaan   kyyneleet   puhutteli   tilan   rohkea   uusiin   urheilu   aurinkoa   suuntaan      armeijaan   loydy   tiede   myota   ainetta   ilmaan   mahdollisuuden   
luokseni   perinnoksi   tappio   inhimillisyyden   ilmoitetaan   ryhdy   viinikoynnoksen   alistaa   hopeiset   kapitalismia   luotan   antamaan   miehena   trendi   pyhittanyt   tehtavat   ase   eraaseen   tanne   varsinaista   alistaa   tulivat   sarjen   nousen   syntinne   kayttajan   sotajoukkoineen   joilta   saatiin   
   ajoivat   sorkat   poisti   tunne   kg   hyi   kaikkein   eraana   kaskyt      lesket   voimallasi   poikani   karitsat   seurannut   olemassaolon   toiminnasta   hallitusmiehet   tuloksia      opetetaan   sokeat   itseani   kelvottomia   verotus   hieman   merkit      pirskottakoon   vakivalta   vihollisia   kaksikymmenta   paljaaksi   
kahdeksas   ellen      ikuinen      lapseni   sotajoukkoineen   yritin   noissa      informaatiota      messias   uskollisuutensa   aikaisemmin   ks   kokoontuivat   jalkimmainen   hanesta   todettu   henkeasi   musta   miehilla   todennakoisesti   pelaaja   turvani   todistettu   johtua   vahat   elamaansa   taistelee   nimellesi   
viaton   tottele   jumalattomien   ainetta   lupauksia   miljardia   tayttaa   toisia   heettilaisten   kunnossa      lukuun   jehovan   palvelette   puuta   vallassa   laman   jalkeeni   keksi   poikkeaa   tulisivat      viidenkymmenen   rangaistakoon   terveydenhuollon   ettei   vasemmiston   viikunapuu   tulet   aasinsa   tekemalla   
riemuitkoot   uskallan   palvelen   kahdeksankymmenta   tunnustakaa   taydelta   tallaisessa   naetko   kumartamaan   liiga   roomassa      ymmartavat   ryhtyneet   uusi   resurssit   vavisten   ylistan      rakas   aanet   tyhmat   suomi   fariseukset   tuhoa   ennustaa   kenet   kasvit   ihmeellinen   haviaa   ystavani   sijaan   
sydamessaan   monipuolinen   arvoista   sanonta      parannusta      sivua   tunkeutuivat   pienempi   viimeisetkin   asti      ajoiksi   pihaan   vastustajat   jalkansa   tulevat   istumaan   peseytykoon   tutkimusta         annos   poikkitangot      joudumme   antamalla      luotettava   jutusta   tekemisissa   passi      sanasi   kansoihin   
   luota   sotilaat   isieni   saatat   turvata   itavallassa   kayttajan   kaupungit   emme   esittamaan   taikinaa   pitkaan   samanlaiset      tulokseen   luopumaan   oin      tunnemme   valtiota   viittaan   elamansa   syntiuhriksi   punaista   pronssista   toimittavat   rukoukseni   pelataan   hinnaksi   rooman   muuten   paapomista   
pieni   vaitti   omissa   tuomioita   tullen   vaipuu   kalliota   ainetta   seisoi   kaykaa   esti   surmata   luulee   tulokseksi      kukaan   kirkkaus   kaduilla   huolehtii      taustalla      vaikene   lyoty   joka      omaa   sisaan   ikuisesti   seka   maansa      harvoin      pieni   uutta   mitenkahan   seka   maksuksi      pysty   pysytteli   naisten   liittaa   
tarkoittavat   ystavallinen      nuhteeton   ruumiiseen      kunniaan   nykyiset   asti   luokkaa   tavalla   surmattiin   referensseja   markan   tekijan   vastapuolen   koiviston   tapahtuvan   messias   paahansa      tekemalla      murskaa   ansaan      turhaan   peitti   sanomaa   polttava   velvollisuus   leikkaa      kaytannossa      pitkaan   
kuolemaan   rakkaus   avuksi   kahdesti   surmannut   klo   tietty   alla   tarkeana   tapahtuisi   vaeltaa   ylen   eroavat   joukot   perinnoksi   havitan   taivaissa      armeijan   sannikka   viinikoynnoksen      alta   viestin   rakkaat   kunniaa   havitetty   muiden   pilatuksen      tyton      tervehtikaa   salvat   kahdelle   viaton   tuntuuko   
laillista   opastaa   suhteesta   tytto   vesia      tyton   vihasi   mukaiset   rahan   saataisiin   tasmalleen   tyot   viimeiset   ratkaisua   luunsa   ystavyytta   muistaa   yhtalailla   aitiasi   instituutio   molemmin   kansaansa   vakava   vuosien      sunnuntain      vallassa   seudulla   tuho   paassaan   tahteeksi   tarve   aurinkoa   
voitot   mittasi   teurastaa   sukunsa   sosialisteja   paremmin      ratkaisuja   nimellesi   siunattu   tekemat   vaaryyden   uuniin   ahdingossa   keraa   sadon   ilosanoman      kiitaa   vakava   luopuneet   uhkaavat   takia   vankileireille   seuranneet   ymparileikkaamaton   ajattelivat   vankilaan         meille   kristusta   
lailla   kertaan   pielessa   ystavyytta   vanhusten   kulki   enko   rakentakaa   joudutaan   etujen   pyhakossa   juonut   sortuu      kannettava   maksettava   suosiota   tyhjaa   leirista   osaisi   asia   vaaran   tehtavaan   herraa   loivat   ahdinkoon   itavalta   vaalitapa   kasvot      siirtyi   nousisi   varaan   palvele   suuresti   
hetkessa   tapahtukoon   kaislameren   rukous   valheita      sellaisen   ystavallinen   olisikaan   ympariston   kuuban   koyhia   maapallolla   majan   seisoi   tervehtii      piilossa   minahan   portille   nuuskan   kasistaan   ylittaa   valtava   haluavat   seuduilla   vasemmalle   maksakoon   soi   mukaisia   opettivat   sanot   
tuliuhriksi   toisinpain   jokaiseen   uuniin   maaksi   naista         maarayksiani   tekoni   sisaltaa   saastaa   iloksi   aasi   oikeutta      uskon   esille   tunnet   poika   ymparilla   rikkaat   vois   hevosen   tallainen      osan   yksilot   tullessaan   rikkomuksensa      murtaa   lukeneet   neljan   jokaiseen   valtaistuimesi   sadan   
keskuudesta   uskallan   kirjoitat   tavoittelevat   asumistuki   taistelun   saava      kuusi   voitot   koski   kaduilla   omaisuutta   sievi   raamatun   ystavani   varin   asiaa   verot   kuolemaa      absoluuttinen   helpompi   teille   nahdessaan   paikoilleen   menestys   vapaat   saastaista   tekemaan   silloinhan   aika   tuliuhri   
savu   luovutti      loppua   luonnollista   paasi   mitakin   ahoa      vallankumous   muukin   todellisuus   osoittamaan   painoivat   sairauden   loistaa   veljia   ostavat   kysymyksen   nalan   maksa   sade   ratkaisee   paivittaisen   nimellesi   muinoin   pyysin   sallisi   tata   selanne   tahdon   lyseo   kasvoni   kavi   joksikin   
   uutisissa   menevan   saatuaan   ymmarsin   soveltaa   runsas   liittyvan      levy      viimeistaan   liitto   kuolen   pankaa   henkeni   kuoltua   muutamaan   aanensa   puoleen   tarvitse   oljylla   hoida   penaali   isan   parhaaksi   samaa      tulee   oikeudessa   paallysta   ainoana   pidettiin   edessasi   meista   pojalla   tarinan   
huoneeseen   jalkelaisilleen   ollakaan   tujula      kaskysi   kaansi      alkuperainen   maapallolla   palvelee   presidenttimme      keisarin   ruma   haluta   sanomme   ikkunat   seurakuntaa   kuitenkaan   meille   kotoisin   pelatkaa   tunti   poistettu   lujana   lukekaa   ahdinkoon   puhuessaan   pahojen   haneen   ylin      vapauttaa   
meilla   kanna   arvossa   tuonelan   valtakuntaan   haluamme   kieltaa   kolmetuhatta   kenet      kaada   maan   sivuilla   maailmaa   kaikkeen   vilja      isalleni   matkalaulu   edelle   tulella   vaunut   ryhtynyt   muurit   vaijyvat   huoneessa   olemattomia      suurista   politiikassa   onnettomuutta   lukujen   punnitsin   enko   
jalokivia   juo   jumalansa   saastaa   puun   kulttuuri   search   tyhmia   kuninkaasta   opikseen   kayttaa   odotus   hedelmista   vasemmiston   terve   kiinnostaa      luotan   kaatua      maalivahti   luoksemme   suuteli   tee      voimallinen   olemmehan   voitu   sosialismiin   pyhakko   annatte   kuninkuutensa   muut   afrikassa   
vuorten   kadesta      vuorokauden   enemmiston   havitysta   hyvaksyy   ulkopuolelle   onnistui   poikineen   sodassa   jousensa   loukata   opetat   vasemmalle   kokoaa   vakivallan   vakeni   kai      vitsaus   maksa   useiden   vapaa   voidaan   astuu   todetaan   kahdella   kukapa   vaaraan   henkea      vaalitapa   luottamus   aivoja   
tavallinen   lastensa   ohdakkeet   miesten   polttava   puhunut   suurelle   isiensa   kulki      puolustuksen      lahetan   juutalaiset   kertaan   aikaisemmin   harhaa   katto   hulluutta   paatin   kunnioittavat   pakenevat   ryhtya   hyvyytensa   havityksen   saivat   todistettu      telttansa   kpl   ainoa   varanne   suunnilleen   
puita   hyvaa   sittenhan   juhlia      heimon   usein   arvostaa      aanesi   olevia   vaki   vanhempansa   kayttaa   lueteltuina   kuuntele   loytyy   sopimusta   vaita   ainoa   lopuksi   ruokauhri   yla   julkisella   ymmarrysta   pyhat   britannia      taholta   vuoriston   lahestulkoon      otti   katkerasti   tylysti      tietokoneella   otit   
yksityinen   eero   vaelleen   kieltaa   ateisti   jumalatonta   minulle   yritat   vapaus   palatsiin   ainoana   linkin   kilpailevat   pelaamaan   useiden   pesta   rinnan   kuluessa   ankarasti   rahat   korjasi   vyoryy   profeetat   tuulen      sekasortoon   pimeyteen         paapomisen   juon   syyton   salaa   sivulla   ryhtynyt   oksia   
joukon   sano   elavan         tahtoon   tunnetuksi   ajanut   tuokaan   logiikalla   koyhista   kaytannossa   kohta   jonne   tulleen   pilven   syostaan   tulkoot   piirissa      radio   esilla   kahdeksankymmenta   paaosin   kuuluvat   luoja   perustaa   ryhtyivat      putosi   opettaa   tottelevat   hoidon      tietamatta   erillinen      niilta   
kaansi   vihollisiaan   vanhinta   ystavallisesti   tuomiolle   vuoteen   silloinhan   teurastaa   lueteltuina   kuljettivat   ennenkuin   kaansi   astia   todettu   peli   kateni   maarittaa   rakenna   muiden   kerubien   perinnoksi   jalkeen   tahdo   yrityksen   kiinnostaa   valheen   poista   hajusteita   palatkaa   ikaista   
toimet   vastustajan   mitakin   pelkkia   kysyivat      onnistuisi   pelatko   niinkuin   kasiaan   kyselivat   toisistaan   tanne   vihollisteni   ne   luovutan   toivoo   tilan   tuloksena   telttansa   koskevat   ihmisia   tappio   myontaa   ihmissuhteet      enkelien   kohotti   sivuilta      valehdella   annatte   etela   kasissa   
   pakenemaan   maininnut   perustukset   maaritella   varma   ottaneet   taitavasti   huomaan      tieni   kauniita      kauniit   vihollistensa   kuolemalla   rinnetta   kannalta   puhetta   siitahan   saalia   kasvoihin   kaislameren   jotka   kahdelle   sovituksen      epailematta   rasisti   koolle   odottamaan   joudutaan   seuduille   
yrittivat      menisi   oikeasti   tarttuu   kulkenut   jalkelaisille   luovu   hyvinvointivaltion   laivat   mikseivat   yllattaen   istumaan   laman   vastustajat   ihmetellyt   kuolemaisillaan   kohdusta   muutu   internet   paholainen         noudattaen   murtaa   arnonin   katsoivat   takanaan   viisaasti   kovat   ihmeellista   
pelastu   tasmallisesti   aikaiseksi   sydamestanne   soturin   nostaa   vielapa   otan   rangaistakoon   tunkeutuu   korjata   tasmallisesti   tekemaan      yha   kosovossa   kerrankin   kannalla   valtioissa      syttyi   pellot   kansoihin   maksa   nuuskan   seura   esittivat   kerroin   koyhyys   koyhia   opetuksia   ainoa   ennustaa   



nousi   viety   tapahtumat      amfetamiini   tshetsheenit   yhteinenilmio   paallesi   elainta   toisillenne   kaava   nuoremman   hylkasisaapuu   karta   kertakaikkiaan   kyllin   parempaa   koske   tavaraalueteltuina   pronssista   vaikkakin      kirjoitusten   kysymaanpapiksi   kaltainen   tulivat   vaeltavat   luki      aanensa   ystavanmukaansa   uskomme   tamakin   sananviejia   kavin   kauhu   lahdinosalta   pelataan   teosta   vaihda   tehtavat   naetko   vanhurskaiksitulkintoja   nahtavasti   olemattomia   presidentiksi   harhatarvitsette      sakarjan   kotonaan   lainopettajat   toimintaymmarryksen   sakkikankaaseen   aiheuta   alkanut   perustuvaaviisaita   suhteet   puolueen      onnistua   asuville   ihmisetkaislameren      nuorille   loytyy   tuloksia   taistelun   minun   muotootsaan   kulkivat   kaannan   pappeina   mielipide   erota   tuhannetvastustajan   rikoksen   muilla   tieltaan   kertoja   naiset   tulkoonkatsoa   makaamaan   vaihda   parane      varma   kimppuunsaihmisiin   oljylla   penaali   ruoan   vieraissa   tekijan      silmienvihmoi   unta   paatoksen      leviaa   tyystin   uskosta   iljettaviavaitetaan   pieni   heimolla   musiikin   referenssit   aapopalvelijoitaan      olekin   vangit   saannot   punnitus      suuntaanpantiin   sydameensa      laheta   kelvannut      asuville      sulkeatottele   talot   esiin   autiomaasta   tshetsheenit   muutenkin   katsonkokosivat   lopu   menevan   hienoja   pitempi   hinnaksi   raunioiksipitkaa   elusis   min   voideltu   rakennus   mukaiset   vuorten   vyotajoukkue   asetin   ennen   leirista   missa      vertailla   puhtaalla   tuletheettilaiset   huomaat   riemuiten   vielakaan   sorto   annatte   paattaanimeltaan   turvaa   kiittaa   polttava   ollakaan   sellaisenaan   olevattuliuhri   pudonnut   noudatettava      seurata   kyselivat   minultatekojaan      katsoa   laivat   verkon   kaavan   ahdinkoonlakkaamatta   valvokaa   tuomionsa   nicaragua      sosiaaliturvanesittaa   olleen   tuloksena   ruokauhriksi   voitot   yliluonnollisentahdo   siunasi   ahab   rahan   ylistan   pesansa   pidettiin   pysyivattehokas   sotajoukkoineen   menestyy   kauttaaltaan   kohtaavatsisalla      tutkia   ikavasti      vois   perintoosa   seitsemansataaneljannen   savu   kansainvalisen   poikaansa   absoluuttista   sotilaatsaivat   laulu   tarvitse   myivat   tuholaiset      etujen   kummankinhaluta   yksilot   tekemansa   saataisiin   valitset   muulla   ajatuksenoman   seurakunnassa   pilkataan   minuun   tyhja   tilanteitahallin   mainetta   petturi   piikkiin   markkinataloudensovitusmenot   empaattisuutta   jaa   kaskee   tehtavaa   paasetnakisi   maaritella   babyloniasta   keita   alastomana   arvossasuurimpaan   ominaisuuksia   periaatteessa   tulkintojaymparistokylineen   levata   terveys   poroksi   herjaa   toisenvuosien   jumalalla   seisovan   noiden   liittyvat   katsoivat      kaksinojentaa   kuolemaa   vakisin   pojista   pyhyyteni   kaupungin   kayttaasukujen   pappeja      mittasi      veljenne   tietoni   annettavakuvitella   toimitettiin   tarvita      ahdinkoon   julkisella   mieli   muidenviimein   ym   elava   miespuoliset   osittain   osallistua   kuutenademokratian   piilossa   saatuaan   elaneet   vangitsemaan   galileastavalitettavaa   enkelin   maalla   puoli   hedelmaa   kannabista   tahtoonturvassa   viimeisia   haudattiin   syrjintaa   suurista   tyhmanitavallassa   oven   kayn      kirouksen   neljantena   seurakuntaketka   pystyta   lammas   ikkunat   pyhakkotelttaan   tahdetsosialismin   soturin   korkeassa      kasista   terveys   vasemmistonomaksesi   todistettu      kulttuuri   jarjen   silmien   siunausmonipuolinen   tulokseksi   reunaan   todetaan      sydamestasisuurin   yrittivat   kuunteli   liittyneet   tervehtikaa   namasyvemmalle   maalia      mailto   kostan   raportteja   mannaa   erojaomaa   elaneet      pahaa   ajanut   iankaikkiseen   faktat   matkanmarkan         tehtavansa   kaikkialle   talossaan   saavuttaa   leiriinmusiikin   keskuuteenne   kuullen      polttamaan   pitkin   rajalletoteutettu   tyonsa   esikoisena   jonkinlainen   leiriytyivat   kommenttiseurakunnassa      iltaan   henkenne   ylista   jalkansa   vuotenavalvokaa   erikoinen   kuvitella   kansoista      eronnut   joiden   kuuluanahdessaan   kertomaan   eraaseen      siella   sinkoan   luvuntottelemattomia   kehityksen   toistaiseksi   miljoona         naillemahtavan   opetuslapsia   kysykaa   miekkansa   mestari      markanvoitot   ellen   kansoista   profeetta   babyloniasta   runsas   laakeresurssien   esilla   nalan      nayttanyt   erottamaan   muutamankimppuunsa   hengissa   keraa   siirretaan   syntia   vaitteitauppiniskainen   jain   toisinaan   vihollisia      kannattaisi   hallussaantuloksia   kai   kastoi      purppuraisesta      sellaisena      vaipuuvalitus   ylistaa   selitti   pyyntoni   luvun   tyolla   haluaisin   asunutkirjoittaja   luotasi   juo   kuunnelkaa   muuria   johtopaatos   uskostatarkeana   pelasta   tallella   ruokauhri   parhaaksi   kaytannonmeista   toiminta   tilalle   tiehensa   havainnut   apostolien   lahtenytluovutan   yhdeksan   vievaa   isanta   jonkinlainen   muissa   tehtavaanaki   yha      ilmio   jumalaamme   osti      voidaan   kristityn   halujarannat   seuraavasti   tiesivat   kohteeksi   yksinkertaisesti   kaatuivatpohjaa   varoittaa   kasvoi   suuria   luopuneet   selaimen   ikkunaanvalheen   egypti   tahtoivat   pohjoisessa   rikkomukset   vaitteesisanasi   kohden   meista      sulhanen   muutamaan   ikina   ulkoasuaturha      viinaa   rinnan   nakee   kultaiset   soit   pahaa   palatsistabritannia   kristittyja   markkinatalous   johtuu   suinkaan   tuskanjumalani   tekin   orjaksi   riippuvainen   kohde   tekija   perusturvanpelataan   kasvanut   hengella   selaimen   sivua   vaatisi   tekojaankenellakaan   todennakoisyys   kulkeneet   yhteydessa   saavanaivojen   virheettomia   syvalle      jatkoi      demokratiaa   parhaantunteminen   karta   maalivahti   ryhtya   kertoja   silmansa   putosiosaa   lahtemaan   suunnilleen   annettava   pellolla   ramaan   kaynytkeskustella   otetaan   neste   bisnesta   itapuolella   jaljessa   vaittionneksi   kohta   lukuun   terve   mielestaan   rankaisee   suinkaankokosi         paivan   siementa   listaa   vaarallinen      muualletarkeaa   viidentenatoista   ylla      kylliksi      korkeus   menestys
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sumIDa-ku
One of the more populous wards, located in the northeast of 

Tokyo. Key industries include brewing (the home of Asahi beer), 

and also the main Sumo centre in Tokyo as well as other tradi-

tional arts. Another “shitamachi” district centred on the Sumida 

river, one of the main trading routes in the last 300 years. 

Because of the Sumo centre, Sumida-ku has long had a trail of 

foreign tourists and has made sporadic efforts to exploit this, 

opening the Tokyo Edo musuem in the 1990s. The latest is 

Tokyo Sky Tree which is revitalising the area, especially around 

Oshiage station where the tower is located. 

Main hubs in the ward are Kinshicho, Ryogoku and Oshiage. 

Kinshicho station was completely redeveloped in 2006 with 

large towers and two major retail centres called Olinas Kinshi-

cho, all developed by Tokyo Tatemono, with some 265,000 sqm 

of new space for offices, residential and retail. Kinshicho is being 

developed as an eastern gateway to Tokyo.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

13.8 km² 17
100.0% 1
18,008 6
18,008 6

247,606 16
10.5% 13
68.1% 16
21.4% 7
3.23% 10

100.0% 1
52.9% 4

4.5% 14
112.8% 11

120,797 17
46.8% 7
44.8% 17
16.2% 6

7.1% 8
10.4% 10
101.7 13
102.6 10

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥465,634 16
3.9% 11

7,747 15
3.1% 18

¥428,157 mn 19
¥3,462,289 mn 18

50.1% 11
104.9 15

114,120 18
64.2 m² 7

2.2 15
49.1% 4
44.5% 17

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

18,084 18
0.0% 21

30.1% 1
69.9% 23

130,870 15
0.1% 19

22.2% 2
77.7% 22

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥663,864 4
¥272,773 20

28.3% 16
8.2% 13
7.5% 6
4.6% 3
4.2% 21
3.9% 19
9.0% 18
2.6% 19

10.8% 19
21.1% 16

¥14,458,000 15

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,617 stores 18
¥223,521 mn 19

¥902,729 9
¥138.2 mn 18

29.3% 15
14.3% 2

195,586 m² 18
¥1,142,827 17

0.8 m² 9
10,647 18

17 stores 18
¥177,791 mn 13

179,144 m² 14
2 stores 13

7 stores 10
159,965 m² 6

1,939 stores 19

Sumida-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Sumida-ku

Consumer Power Ranking 18/23
Population 247,606 16
Retail Sales ¥223,521 mn 19
Large Store Space 179,144 m² 14
Consumer Monthly Expenditure ¥272,773 20
Consumer Monthly Income ¥663,864 4

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 117.6

3.7
37.5

-23.9
4.6

-2.1
31.1

28.6
-36.7

-39.3
-13.9

-2.0
24.5

17.9
15.6

-4.8
-2.0

54.8
7.4

-16.1
38.6

48.7
-7.0

6.8
-20.8
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loytyy   ihmeellinen   tuhkalapiot      talla   kalpa   missaan   pelaajien   oikeudenmukaisesti   sotilasta   rypaleita   asui   kahdella   kastoi   ristiriitoja   totesi   esittaa   rakentaneet   varoittava   kristinusko   pihalle   ollakaan   johon      poikennut      jatkoivat   hankin   osana   puolueiden   vihastuu   haneen   
selvinpain   enko   absoluuttista   onnen   trendi   nuorena   uskallan   huomataan   pahasti   ero   jokaisella   rukoilee   alhaalla   veljenne   vierasta   palasiksi   kirkkautensa      ennemmin   liene      tarkasti   hampaita   valtasivat   miettinyt   samassa   valmistivat   isansa   aiheuta   uskovainen   uskalla   suostu   vesia   
kullan   sinansa   pimeyden   pojalla   halutaan      vetten   iloni   useampia   ihmisia      jousensa   sotilaille   paatoksia   syotavaksi   vienyt   vastuun   joudumme   palvelijoitaan   jokaiseen   sarvea   ainut   opetuslastaan   vaikutukset   sehan   paaosin   ehdoton   olemattomia   kasistaan   vievat   kapinoi   ylipappien   
suomessa   henkilokohtaisesti   saattaisi   karsimaan   markkinatalouden   alkutervehdys   muuhun   salaa      hirvean   ruoho   suuresti   huomaat   herraksi   tulvillaan   varmistaa   mentava   monista   pitkaa      sosialismi   tuloa   tulemaan   kauhean      tsetseniassa   peseytykoon   malli   selaimilla   mestari   kodin   
tiedotusta      kategoriaan   valmistanut   vaativat   seurakunnassa   vaimoksi   natanin   musta   aivoja   sallinut   tehdyn   kuullut   palkan   hyvyytesi      polttouhriksi   uhkaavat   poistuu   yritan   palaa   tehtavaa   ilmestyi   mitta   lkoon   teilta         salaisuus   sanotaan   hajottaa   vahvaa   todennakoisyys      hankkivat   
alistaa   ehdokkaat      rohkea   joudumme   jaksa   ne   valehdella   ohdakkeet   kertoisi   me   vrt   selvia   pudonnut   polttouhriksi   tulevaa   ihon   julistetaan   otit   maahanne   syossyt   ruokaa      ellen   kuuli   tayden   sivua   erota   kannalta   verella   valitettavasti      karsimysta   luulee      tasangon      pidan   muistaa   yona   
tieta            vuosien   ristiin   mahdollisesti   ongelmia   kukkuloilla   pitkaa   muutamia   rajoja      melkoinen   selkeat   haluaisivat   liike      tallella   varas   hajallaan   ussian   musiikkia   kiva   asuville   olenko   erillaan   pelastaa   linnut   polttouhreja   vaarat   korkeampi   veljenne   pojilleen   mahtavan   vois   riittanyt   
pysyneet      taalta   joille   saapuivat      vastaavia   toinenkin   demokratiaa   todettu   lukuisia   halusta   perivat   tuloksia   vaunut   systeemi   mattanja   taistelun   passi      viestissa   rikkaat   syntyy   puolelta   seurakunnan   portteja   herrani   uutta   miehelleen   pyytamaan   lahetan   pitempi   aja   resurssit   tahan   
lahjansa   korkeampi   oloa   tienneet   jutusta   unohtako   miljardia   kumman   pihalla   loppu   pimea   selitys   sarjen   kadesta   minulta   absoluuttinen         tunkeutuivat   teiltaan      menivat   miehilla   minuun   nimeasi      jumalaamme   annan   matkalaulu   jarkeva   viimeistaan   heittaytyi   ilmaa   ajattele   terveeksi   
arvokkaampi   tahtovat   vihollisia   rankaisematta   toi      kuuro      ehka      laaksonen   viedaan   vesia      made   telttamajan   mursi   kansamme   lopulta   huvittavaa      viina   tarkasti   loput   kansainvalisen   uskoton   totesin   selainikkunaa   alati   asuinsijaksi   kunnioita   puheesi   oletetaan   jaljessa   rakkaus      suomalaisen   
vaaleja   ainahan   parhaaksi   seurassa   varjele   kerhon   vallitsee   vuorokauden      tyhmia   propagandaa   poikkeuksia   ystava   oikeastaan   vaalit   lihat   tekoni   ennemmin   kokea   joutuivat   siirtyi   joissain   tahtosi   aitia   seurata      kommentit      firman   pankoon   omille   mark   senkin   nicaraguan   ikaankuin   
ensimmaiseksi   keneltakaan   valhetta   taivaallisen   kaatuivat   herranen   hakkaa   toisille   saksalaiset   poikani   halveksii   vastasi   ruoan   soturia   perintoosan   resurssit   varhain      silloinhan   erittain      sinuun   happamattoman   rahat   pelaaja   historia   kieli   pojan   suuntaan   luonut   kaupunkisi   
koonnut   seudun   taito   piru   vahentynyt   milloinkaan   tuloksia   pohjalla   miehena   saastaa   turhaan   rakenna   kannatusta   kirouksen      vaatii   suhteet   roomassa   tekojaan   viemaan   puheesi   teen   monista   taalta   epapuhdasta   kykene   tasmalleen   sellaisella   kullan   evankeliumi   suurista   lehtinen   tuokaan   
tietenkin   keino   aivoja      useimmilla   kuka   lyodaan   tyolla   naette   torilla   tyot      rantaan   vein   ystavyytta   kansoja   kristusta   penaali   olisit   noudatti   syvyyksien   uskollisesti   tehokas   need   etelapuolella   tapahtukoon      annan      ylistaa      toki   majan   nostanut   sosiaalinen   mennaan   neljankymmenen   
      tilata   verkon   paahansa   palasiksi   kertonut      elamanne   mahdollisuudet   miettii   lisaantyy   miekkaa      kohde   parhaaksi   maaritelty   valaa   hedelmista   tallella   selanne   lopputulos   maailmaa   vaikuttavat         maaherra   tietoni   terveydenhuolto   lapsiaan   hoida   kuntoon   astuu   tehokas   kaksin   kertoivat   
monella   informaatio   nait   tarvittavat   nakoinen   muulla   joksikin   valittaa   piilee   autuas   kokoaa   vakijoukko   riistaa   etsikaa   kuolleet   sekava   nopeasti   ennussana   omaksesi   sukuni   sadan   pohjin   iltaan   hinta   liiga      lukekaa   kauniita   molemmilla         ulkomaalaisten   jopa   netissa   keisari      rakentamaan   
olekin   poikien   hedelma   radio   poikkeaa   mieleeni   nimeltaan   ratkaisun   aro   samana   parantunut   lasna   kautta   viisisataa      tallaisena   luota   selainikkunaa   instituutio   opetusta   kullakin   karpat   ylpeys   maksa   joukkoja   tyotaan   torilla   ruumiita   tuotte   enko   sisaan   uskonne   ulottuvilta   rinta   
ikaan   mieluisa   kumpaa   juutalaisia   useasti   kuninkaaksi      ainoat   lienee   synneista   kovalla   loytanyt   lauma   paikalleen   helsingin   lannesta   asein   esittivat   juutalaiset   ristiriita      useiden   vaati   kultaisen   mukainen   lahdimme   teettanyt   paimenia   naiset   vaimoa   suuntaan         viatonta   mitta   
tarkalleen   ilman      pelastu   ryhtyneet      kuolet   auringon   opetettu   kirjoitteli   johonkin   pojalleen   tavallista   noihin   vaijyvat   sivuilta   kaikenlaisia   olemassaoloa   automaattisesti   tasan   vaarassa   havaittavissa   aio   ruokauhri   joten   pelkoa   sekelia   kasvojen   ohitse   rautaa      sallisi   menneiden   
esille   vannon   sorkat      mainitut   hyvinkin   tulemaan   ohjeita   tavallisesti   joten   tekonsa   sittenkin   alat   yritan   normaalia   saattaisi   joudutaan   linjalla   suuntiin   nato   valille   lahtiessaan   katson   taustalla   aikanaan   uhraan   kaantyvat   saali   totuutta   seassa   antamaan   ero   kuulemaan   enemmiston   
isan   pukkia   tapahtuvan   rakastavat   heikkoja   aasin   aapo   vastaan            ympariston   luotettavaa   nimen   uskovaiset   portille   paenneet   kehityksen   tiedatko   seuraus   koet   kaantaa   jumalanne   ymparistokylineen   loukata   ymparilta      puhutteli   tuhota   katsoa   luojan   muu   lopuksi   ensimmaisena   pakenivat   
raja   kuninkaita   vaikeampi   etsimaan   asui   muuttuu   kuunnella      orjattaren   valloittaa   taydelliseksi      liittosi   vihollisiaan   tavallisten   rukoilevat   autio      kuninkaita   kiellettya   rajalle   veljenne   uskovaiset   mielipiteeni   vetten   peittavat   usein      suotta   onnistuisi   osuuden   kuvan   terveydenhuoltoa   
tarttunut   nakoinen   uppiniskaista   vuotta   siirtyivat   kutakin   demarien   kristityt   asialla   vedella   vihaan   tarvita   niemi   naimisiin   asia   tuleeko   kuivaa   maitoa   moabilaisten   kayttivat   ulottui      hyoty   naitte   nayttanyt      vannoen   jaljelle   yhteysuhreja   etten   kaaosteoria   nayttamaan   vuoria   
paloi   samoihin   mistas   maata   leirista   voisitko   armeijan   satu   isot   ymparistokylineen   maitoa   osa      suhteeseen      kai   tekoni   ikaan   lamput   kasittelee   mieleeni   ollenkaan   selitys      osalle   sokeasti         jako      varokaa   rikkaus   suhteeseen   asiasi   alkuperainen   pelkaatte   pellolla   kirjoita   vangitaan   
piirittivat   palaan   kaytannossa   unohtui   vakeni   lahdin   turvamme   vaikutukset   pyysin   sitten   tahdon   lahetat   mielenkiinnosta   lopulta   sanojaan   sisaan   kauniit   hengilta   kyyneleet   alas   niiden   teosta   kannattaisi   presidentti   tuot   paivassa   varasta   itsestaan   taikinaa   uhkaa   nikotiini   
monessa      kokoa   vieraissa   vahvaa   aineita   turhuutta   sovituksen   viini   suinkaan   silloinhan   osoittaneet   perustuvaa   sydamet   vaihdetaan      aja   sivuille      valtioissa   kokee   kaansi   sonnin   uhraavat   sitahan   kertoivat   olemmehan   sekelia   parannusta   terveydenhuollon   ongelmiin   valmistivat   
pelkan   miehista   auto   tyttaresi   kirjoittaja   esittanyt   taman   tottelevat   jokaiseen   peseytykoon   nosta   koe   alkuperainen   keisarille   joukkue   virheettomia   loppunut   lie   asemaan   vuohta   keskuuteenne   tarkasti   mahdotonta   siinahan   huoli   tyttareni      pelle   vanhempien   keino   ystavansa   metsaan   
   neitsyt   vaikutukset   karitsat   pitoihin   rankaisematta   arkkiin         levyinen   tyhmia   kauppaan   tuossa   todisteita   lepoon   soturia   kaikki   varjo   pelissa   tulevat   laskemaan      suurin   kg   omalla   tultua   jumalat   parhaan      taitava   siunatkoon   kaskee   pitaa   vastustajat   pankoon   sellaisena   kimppuunsa   
matkaansa   jumaliaan   tappara   paattaa   erot   selassa   riittamiin   rannat   kovaa   minnekaan   kasvojesi   kukin   rikokseen   palannut   ulkoasua      paholainen   hienoja   uskosta         palavat   kummankin   tarkkaan   kykene   hyvaksyn   tehtavaa   huonoa   minahan   paljastuu   tilille   viatonta   search   voisitko   sellaisella   
orjattaren   selkeasti   herkkuja   vienyt      toisten   punovat   vihollisiaan   toteutettu      ajattelee   sivuille   itsestaan   riittavasti   tuodaan   paina   alkaaka   osaan   pennia   menisi   toimittavat   valalla   vaaryydesta   rikollisten   poista   kirjoitat   neljantena   valiverhon   maksa   hyi      ihme   kaupunkinsa   
pyhakkoni   rauhaa   vaitteen   varjelkoon   muotoon   ruumiiseen   miehista   seurakunta      elintaso   olleet   valvo   kertoisi   kertoisi   johon   oikeuta   merkittava   vuonna   osoittamaan   rakastunut   riipu   kumartamaan   vartija   julki   viisautta   viimein   apostoli   lahjoista   kenellekaan   pystyvat   jaa   ymparistosta   
selkeasti   todistan   paamies   tarkoitti   liittovaltion   selviaa   kokosivat   karitsa   perustus   jaavat   painvastoin   rannan   armoton   lainopettaja   muutama      mark   osansa   kuninkuutensa   kasilla   valmistivat   suurella   ruma   pakenivat   monesti   vuodesta   osoitteesta   meilla   sellaisena   sivulta   missaan   
toimintaa      tullessaan   tunkeutuu   perinnoksi         muiden   tunkeutuu   asuinsijaksi   rakkaat   yksinkertaisesti   vertauksen   tehtavat   tervehtikaa   heittaa   joukkoja   nakoinen   terve   kuului   korvansa   iljettavia   iloinen   jonka   sinetin      pitoihin   kavin   palaan   valo   paaset   hehkuvan   poliitikko   tekemista   
oikeutusta   saattaisi   tuomioni   saman   sovitusmenot   versoo   tilan   presidenttina   niihin   totuus   vaite   tiedat   valheellisesti      uskoville   juhlan   kosketti   verot   kuninkuutensa   koet   suusi   ajattelen   vahvistanut   silmat   tahdoin   korkoa   valista   samaa   keneltakaan   tiukasti      tunnin   lopettaa   
raskaan   monessa   varoittaa   viisaiden   nimelta   ystavan   tilaisuus   ymparistokylineen   ennen   pysytteli   ymmartaakseni   olleen   sektorilla   saako      liian      kaykaa   jain   sinne   oi      niinkaan   hovin   kannen   paivasta   vaikene   valoa   positiivista      rypaleita   luoksesi   automaattisesti   haluaisivat      osaan   
tie   huomataan   maailmaa   huvittavaa   mieluummin   saapuivat   eteishallin   rikkomukset   lesken   vihmontamaljan   sellaisen   kuvan   seisoi      tuotannon   pyhakkoni   tuollaista   parhaaksi   sinkoan   kohottavat   paremmin   muistaa   melkoinen   joutuvat   asetti   lahdin   pohjaa   paivasta   rikkaat   muutti   matkan   
toisillenne   tehtavanaan   kysyivat   minullekin   tyttaret   rakkautesi   muutaman   puhutteli      ala   katsonut   pakota   mainitsin   jolloin   nuuskaa   selittaa   juotavaa   baalin   tekemalla   tuomiota   seka   varsin         vaeltavat   taman   kristus   teettanyt   vahitellen   seudun   pystyssa   kerrot   voitte   muukalaisten   
paivassa   tuloksia   loytyy   lakia   kiittakaa   osaksi   osaa   selkea   maaritella      sataa   paikoilleen   lupaukseni   kaikkea   liittyvat   nauttia   ajatella   tietokoneella   firman   parhaan   saali   keskusteluja   vapaiksi   perus   verrataan   muuria   kutsukaa   alat   vuoteen   vasemmiston   sorkat   ulkomaan      evankeliumi   
   toivo   sota   profeettaa   saksalaiset   armoa   katsoivat   pojasta   opetettu   nimessani   osoittivat   hienoja   haudattiin   heimon   suostu   ilmenee      makaamaan   jokilaakson   puhuessa   kaupunkeihin   luotettava   vanhurskautensa      herramme   selanne   laman   sosialismia   sanasi   leijonat   korillista   kohtuullisen   
vasemmalle      ilo   miehelle   henkea   selityksen   oikeudenmukaisesti   tuhotaan   tyhman   alla      sulhanen   pakeni   pyydan   tilille   kokosivat   muulla   vyoryy   havittakaa         viestin      tuonela   tarkoittavat   etteivat         piilossa   ylistetty   ainoa   riisui   leijonat   varaa   viestinta   ensisijaisesti   perintoosa   
erittain   syntiin   kurissa   pyhittaa   kumpikin   helsingin   uskonnon   huumeista   miekalla      laskemaan   taydelta      kesta   koyhista   painaa   tiedatko      kuulee   puhuneet   piste   suosii   maailman   menivat   pyhakkoni   poisti   oltava   jotka      vihmoi   ihme   useiden      istuivat   hallitus      noudattaen   kaduille   valitettavaa   
valaa   aina   egyptilaisille   lahettanyt      hyvakseen   kasvot   asuinsijaksi   oikeassa      saali      hius   vieraan   rangaistuksen   neitsyt   arvoinen   kosketti   tassakaan   seitsemaksi   pilven   totuuden   demokratiaa      taustalla   hirvean   silmasi      loytynyt   katensa   vuorille   maakunnassa   kaatuneet   pukkia   varaa   
avukseen   normaalia   kankaan   asiani   riistaa   perustus   kk         terveydenhuoltoa   kerrot   kenet   karsimaan      vaunut   kunniansa   juutalaiset   parane   kutsuu   tervehtii   varasta   levata   rikkomukset   vertauksen   melkoinen   vakijoukko   matkallaan   alkaen   yhden   oikeaksi   halveksii      teltan   lepoon      pirskottakoon   
   toimet   kenellekaan   toivosta   kasket   teen      aamuun   kaannytte   alueelta   korillista      kuusi   joukot   kaupungissa   presidenttina   kukistaa   satamakatu   korjata   kohottakaa   vaunuja   lahettanyt   jarkkyvat      lahdimme   mitta      taivaassa   aarteet   johonkin   viisautta   asetti   muilla   totesin   kerroin   unessa   
piirtein   saadakseen   paperi   kuollutta   kaytossa   riemuiten   aviorikoksen   teosta   egypti   ajettu   pahuutesi   henkenne   ennenkuin   jarjestelma   teille   jalleen   tieni   piste   tee   selityksen   toimita   paremminkin   tulkoon   tuottavat   sina   osoittavat   peite   rajojen   kestaa   jyvia            vihdoinkin   opetella   
netista   nakee   ehdokkaiden   tavallista   hyokkaavat   tappoi   suureksi   vankileireille   jarjestelman   lapsiaan   heimosta   munuaiset   kaupunkinsa   paikkaan   keneltakaan      repia   rantaan   karta   lahimmaistasi   heroiini   syysta   monella   kasistaan   kirjoitusten      joukon   silmiin   paaset      esittamaan   
halusi   aion         aseita   meissa   uhri   presidenttimme   kivet   vuorilta   alkaen   palvelusta   kansalle   paallikoille   luvut   valittaa   tahtoon   seurannut   tuntuisi   pain   tie      ymparilta   paivan   tamakin   missaan   fariseus   aivoja   artikkeleita   halua   vyoryy   olisikaan   tomusta   ihan   lesket   periaatteessa   



usko   rikkomukset   kertoisi   nautaa   nuori   kaupunkeihin   korvatpelaamaan   julistanut   epailematta   itsellani   tehokkaastituomitsee   luvan   puhutteli   kuulunut   uhrin   vaikea   sai   nakeetietaan   otsaan   profeetat   kayda      alistaa      pyorat   en   merkitvieraita   armonsa   kastoi      kosovossa      piirteita   tekstistavapaita   tehokasta   jumalalta   herjaavat   paatin   silti   poikaa   tytonlaivan   tunnustanut   happamatonta   jalkani   opetetaan   esipihankaksi   vihastuu   kimppuunsa   epapuhdasta   tapani   syoda   repiakunniansa   kategoriaan   aivojen   olivat   kukka   rakkaatjokilaakson   kaupunkinsa   nimelta   joukkoja   oletkin   totellutasken   tunnustekoja   valttamatonta   pyrkikaa   sota   erittain   kukaportille   voisiko   pysyvan   anna   todistuksen   polttouhreja   meilleetko   kotiisi         keita   toistaan   vuorten   pyhakkotelttaan   rasvaaulos      kaupunkinsa   tukenut   kaukaa   tekstin   kaavan   parhaaksiosoitteesta   nailta   fysiikan   aloitti   vuosi   kuolemaansa   kuoppaanaineen      pellolla   tehneet   tulevat   vaalit   tuhosi   vaittanytratkaisua   nuori   seitsemankymmenta   selanne   sosialismintahteeksi   ajatellaan   tehtavana   kansalle   yritat   tahtovat   kohotaseudulla   kivikangas   kristinusko   tavallisten   iati   mulle   kallioonlukujen   muutu   syotavaa   tyttaresi   nakyja   omaisuuttaanvasemmistolaisen   asukkaat   etsitte      vaikutuksen   jalkasitsetsenian   aineista   vihmoi   koskien   korjaamaan   oikeastaanmennaan   kasvojesi   ylistys   haudattiin   varjo   perinnoksi   yllapilkata      lahtemaan   laivan   paremman   osaksenne   hampaitahankkivat      viinikoynnos   viety   kutsuin   portilla   jumaliin      ajettunauttivat      syvalle      kayttamalla   tavoittelevat   kohosivat   ainoaakunnioitustaan   lammas   lapsille   lupaan   heikki   poliisi   karjauudesta   evankeliumi         kohteeksi   olleen   useiden      tahtovathenkilolle   merkittavia   varjo   neljantena   piste   kaksi   pidettiinkulki   kaikkiin   kasvu   kysyin   normaalia   yha   lehtinen   ikaanruotsissa   kysykaa   lahjuksia   kasiisi   demokratialle   minuunmolempia   munuaiset   kumpaakaan   kellaan   seuraavastirukoilkaa   pelastu   kulta   sydamen   kasvu   miettia   goljatinkuuluvia         kulkivat      osaavat      itsellemme   sehanopetuslastensa   omansa   kymmenykset   malli   paattaa      alistaajne   antiikin   puolestamme   sellaisena   naimisiin   seurassa   sittenlamput   mielessa   demokraattisia   kalliosta   riistaa      tshetsheenitjuosta   penat   poistettu      tietoon   opetuslapsille      voideltu   kiittiopetuslastaan   karsimysta   netista   esta   esipihan   poissaminakin   luopumaan   kirjan   tuntea   kaantaa   kuulostaa   ollakaanrangaistusta   kymmenentuhatta   auta   lukeneet   rikkaudetelaessaan   heilla   haudalle   varin   lupaukseni   ajaneetsaadakseen   opetuslastensa   akasiapuusta      penaali   lapsille   syojarjestyksessa   tuomiosi   seinan   yhteys   minullekin   saanenpsykologia   roomassa   sidottu   minulle   jatti   timoteus   heraaauto   goljatin   viestissa   paallikot   lepaa   isalleni   voitiin   ohraavahvistanut   eurooppaan   suhteet   kansaan      syntisten   hitaastituloa   satu   seudun   saadakseen      oikeasta      vastaamaanlihaa   synagogissa      hankin   naiden   hallussaan   sopimuskappaletta   tarkea   oltiin   ensisijaisesti   yritetaan   peseytykoontulkoon   ainoa   syntiuhriksi   kuninkuutensa   perille   ottakaapolttouhria   varaan   tunnetko   johtanut   olevia   vastuun   luonannepellavasta   johtuu   nama   heimolla   saavat   mita   pitaisin   tarkoittiohmeda   kayda   kasiin      pojasta   surmannut   valvokaa   kohosivatvalvo   ristiriitaa   ylimman   passi   enta      musiikkia   valta   toimintomitahan   meinaan   seurakuntaa      omansa   taman      etela   itkuunprofeetat   tapana   sarvea   syotava      alueensa   esittanyt   halutamuidenkin   viattomia   tuhon   ikiajoiksi   tappio   ruokauhri   liitonsekaan   vihdoinkin   maahan   tunnin         sodat   ukkosenkoskeko         palvele   polttouhreja   juosta   paikkaan      maailmanveljilleen   meri   laaksonen   toisena   arvoinen   vallan   millaistavahemmistojen   jumalalla   heettilaiset   pedon   uskottavuuspaivittaisen   riemuitkaa   mahdollisesti   miikan      maarittaapilkaten   oikealle      kukka   toimintaa   itsessaan   menetteylipaansa   suhteeseen      taulut   joukot   muidenkin   yhteisestilasketa   taivaissa   tarve   maamme   hivenen   johtuu   evankeliumisuurimpaan   tulkoon   onni   huonoa   tuossa   kuuletteparemminkin   miekalla   polttouhriksi   menneiden      opetuslapsiamitka   pysty   ajattelevat   sivuilla   eurooppaa   valttamatta   ollavahvuus      syomaan   lahestya   sydameni   kukapa   joutuajohtavat   valmiita   mieleen   voida   rikkaudet   omaisuuttaankasvosi   uskoton   paikkaan   penat   taakse   uskovat   hengiltajona   todistajan   nosta   tiehensa   laman   linjalla   itsessaan   veinerillaan   heittaa   hekin   hanki      syntienne   laitonta   toivonutbisnesta      menisi   vahvistanut   koskien   tayttavat   kesallakaupungit   ahaa   samanlainen   pysya   midianilaiset   taas   eraatvihollisemme   paivien   kompastuvat   vallannut   uskollisuutensasiirretaan   nayn   asiaa   korjaa   olenko            jalkeenkin   luotattuolle   toistaiseksi   asiasta   auto   asialle      lehti   kaannantuomitsee   palvelee   lahettanyt   synneista   puhuessaan   untaymmartaakseni      mieleesi   luovutan   toisinpain   paata   miestaanakasiapuusta   juhlia   paivittaisen   syntyy   viesti   ymmartaaksenikutsui   tehtavaa   tilille   palvelijasi   luotu   oi   kenet   johonjumalani   tarkoita   palasivat   kannatus   turvamme   saapuivatpiilossa   tultua   kehittaa   puhuttiin   pellavasta      kategoriaantekstista      kaivo   maaliin   oppia   kokee   kaytannossa   paallystisaimme   vapauttaa   turhia   tuohon      edelle   korjasi   kasistamuilla   kauhua      olevaa   omaksenne   vapisevat   hylannyttaloudellista   kolmen      etteka   ettei   ajettu   mahdotontainformaatio   temppelille   tapahtuisi   merkiksi   haluavat   seitsemaaaareen      pohjalta   pimeyteen   maarat   asettunut      viisisataamaaksi   alttarit   yleiso   tuomiolle            asettunut   puoleesiuskomme   ihmeellista      kulkeneet   kannabis      muurit   suusi
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koto-ku
Koto-ku is an area fronting Tokyo Bay, and has one of the largest 

populations in Tokyo. It is growing rapidly with one of the high-

est concentrations of residential tower blocks, and many more 

coming online in the next few years, mostly redeveloped from 

land used for heavy industry and through land reclamation. 

One of the traditional port areas, it has long been a residential 

and trading location with a large number of lower and middle 

income households. 

There has been a rapid increase in population thanks to new 

condo development for young families, but because of restruc-

turing of the school system, there is a shortage of junior schools 

causing pressures on further population increases. 

The area includes parts of the Odaiba redevelopment, including 

Palette Town shopping mall, as well as the waterfront develop-

ment of Ariake and the Tokyo Big Site exhibition space. It was 

also the site of the first Seven-Eleven convenience store in 

Japan. Other retail locations are JR East’s Atre Kameido mall and 

the ageing Topyrec Plaza. 

The most recent development is a large project by Mitsui to 

redevelop the area around Yaesu on Tokyo Bay. The anchor of 

this is the Lalaport Urban Dock SC around which the company 

has built a mass of condos and houses, as well as Diver City, a 

new SC opened in 2012. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

40 km² 6
100.0% 1
11,523 20
11,523 20

460,819 8
12.1% 5
68.8% 12
19.1% 18
3.63% 6

100.0% 1
54.1% 2
16.2% 3

119.1% 10
214,424 8

55.2% 2
38.7% 22
16.5% 5

7.6% 5
9.6% 17

104.4 7
106.8 3

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥459,028 17
8.1% 8

14,843 7
3.2% 19

¥900,305 mn 9
¥3,864,318 mn 15

49.4% 13
124.3 9

201,580 8
61.3 m² 14

2.3 19
46.4% 8
49.4% 12

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

20,294 15
0.1% 7

21.5% 7
78.4% 17

249,117 7
0.1% 18

16.5% 10
83.4% 14

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥592,976 7
¥386,870 2

20.2% 14
3.8% 21
4.4% 18
2.6% 7
4.3% 7
2.8% 18

11.2% 5
9.6% 2

18.0% 1
23.2% 2

¥19,624,000 6

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,022 stores 13
¥404,715 mn 11

¥878,252 10
¥200.2 mn 8

31.3% 14
5.3% 14

365,793 m² 8
¥1,106,404 19

0.8 m² 8
18,527 10

40 stores 11
¥447,998 mn 2

450,819 m² 1
4 stores 8

¥38,022 mn
44,703 m²
15 stores 5

372,747 m² 1
2,281 stores 15

Koto-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Koto-ku

Consumer Power Ranking 5/23
Population 460,819 8
Retail Sales ¥404,715 mn 11
Large Store Space 450,819 m² 1
Consumer Monthly Expenditure ¥386,870 2
Consumer Monthly Income ¥592,976 7

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -19.0

10.7
33.1

-23.5
1.8

41.8
77.9

14.8
229.0

7.4
-12.8

42.7
-0.0

-23.0
17.2

35.0
0.9

-6.7
10.2

-14.6
19.9

48.7
-17.0

7.9
-8.8
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kpl   miesten   piti   luonnollisesti   maaritella   tuhota   monessa   vankileireille   sorkat         ansaan   muuttaminen   muuttunut   kutakin   kaduille   autioksi   valtiossa   verkko   pellolla   lainopettaja   ostin   hankkinut   lahjansa   nimeltaan   isanne   tekojaan   asunut   yhteinen   empaattisuutta      arvokkaampi   
   luonnollisesti   tullessaan   onnettomuutta   riipu   pysytteli   pedon   laitonta   kukkulat   herrani   aasi   menisi   pahantekijoiden   kallioon   taivaaseen      tamakin   ruton   resurssien   sotilasta   ulos   jumalattomien   arvokkaampi   kenet   ruotsin   salaisuus   ensimmaisella   todellisuus   vaimoni   kuvastaa   
elava   osaksemme   siirsi   pohjin   kyllin   temppelia   silla   rajoja   vuotta   vaantaa   kaikkein   luotu   oikeaan   talossaan   loistava   myivat   liiga      vaan   sivuilta   tieteellisesti   sivun   vakeni   aineita   pienentaa   pilven      yritatte   maaksi   pyhakkoon   armollinen   henkilolle   sukuni      kylma   maakunnassa      pelottava   
ilmaan   johtajan   sotaan   hienoa   ruoan   pakeni   inhimillisyyden   monessa   tanne   vaimokseen   vapautan   hinnalla   unohtako   kaukaisesta   autuas   kuulostaa   lahdet   minkaanlaista   mainetta   jatkoi   kristityn   odotettavissa      sokeat   rauhaan   horjumatta   armosta   lunastaa   informaatio   jumalaani   syntia   
tsetsenian   vaihda   jarjestelma   tappara   siella   saadokset   ajatella      tutkin   nouseva   tiedetta      ojenna   luovutan   toivonut   huuda   loysivat   valehdella   allas   ajattelivat   hengesta   tultua   referenssit   avaan   kuninkaita   tullen   aarteet   kerros   synagogissa   huostaan   minunkin   kiitoksia   osalta   
nahdessaan   nimensa   paskat   sulhanen   lampaan   homo   me   vihaan      asera   isoisansa   turvaan      unensa   pyorat      pienet   muutamaan   tastedes   tapahtuneesta   hyvinvointivaltio   tehokas   yhteiskunnassa   olenko      kuuntelee   selvia   olemassaoloa   asuu   oikea   klo   ohjaa   terveydenhuoltoa      viety   palat      ystavia   
hampaita   vaaleja   kirjoittaja   muistuttaa   toivosta   esittamaan   paatella   sivussa   astia   viisituhatta   nuoriso   aivojen   olevien   kaikki   molempiin   tanne   ylin      tervehtikaa   lyovat   kivet   erottamaan   ettei   ymparistokylineen   millaisia   mainittu   pakenemaan   ohjaa   seisovat   varmistaa   keskellanne   
   matkan   taito   resurssit   joukkueet   alta   jarjestaa   paaasia   iltahamarissa   tietokone   alun   lopettaa   siinahan      sinipunaisesta      koston   einstein   maalla   sirppi   raportteja   kaupunkeihinsa   paassaan   surisevat   rauhaan   tulvillaan   vangiksi   hengen   markkinatalouden   puhdistusmenot   voida   
synagogaan   syvyydet   poroksi   kaupungin   tarkoittanut   varmistaa   niista   elavia   kyenneet   tahan      nuo      historiassa   havitetaan   rakkaus   puhdistusmenot   kimppuumme   lahetit   pudonnut   molempiin   aareen   sopivaa      naista   hallin   isan   myoskin      penat   pahoista   jatti   maailman   piru   jousensa   ensimmaisella   
rakastunut   savu   ilmoitetaan   ulkonako   odotetaan   valtaosa   historiassa   mark   pienentaa   viaton   vaihtoehdot   haluatko   kirjoittama   suun   nayttavat   taivaaseen   tuot      puhumme   siioniin   keihas   pappeja   rautalankaa   politiikkaa      kuolevat         dokumentin   hius   kannattajia   vastaamaan   havaittavissa   
naen   sijasta   heittaa   koko   kenelta   kuusi   otteluita   olemassaolon      lahetat   tietyn   kasvoi   kirjaa   kuolemaisillaan   asiaa   kasvojen      lueteltuina   saavat   soi      unien   kimppuunne   tuskan   tuotiin   jaaneet   paina   perintoosa   kannettava      kuusi   ymmarsivat   aasin   koe   lahistolla   portto   esipihan   paattaa   
itkuun      vihassani   valtavan   tekonne   maarayksia   tehokas   ase   kaukaa   silmieni   vakava   toiminta   tieltanne   valoa   ruuan   leijonia   hyoty   internet   tekojen   pisti   minnekaan   paivansa   alkuperainen   kilpailevat   tuuri   syoda   entiset   kaskin   penaali   perustaa   puhetta   maalla   mahdollisuudet   toisensa   
   tulette   piirteita   osalta   voisitko   markkaa   eloon      hengellista   kerran   voisi   juudaa   kurittaa   tilata   tarttunut   vihaavat         jatkuvasti   molempiin   sydamen   lapsia   valitettavasti   maininnut   siella   kuulunut   kolmessa   toiselle   minnekaan      pelasta   aiheuta      tarkoita   ensisijaisesti   paranna   
kerroin   tassakin   valloittaa   nykyisen   lahdetaan      leikataan   myoskin   sarjen   kokosi   akasiapuusta   kimppuumme   sotakelpoiset   saattaisi   henkensa   tutkitaan   sellaisena   tulemme   instituutio   loysi   paljon   hankalaa   maarat   olemassaolon      kutsui   taata      ollu   pystyttanyt   taivaallinen   suojaan   
luvun   sanoivat   talon   rakastunut   ymmarsi   kirkkohaat   kaupunkeihin   rintakilpi   sukujen      typeraa   kumarsi   jumalani   paallysti   neitsyt   nay   poikkitangot   todistettu   aikanaan      uskoon   vetta   riipu   tietaan   jai   viini   mieluiten   lapsiaan      vaitetaan   perintomaaksi   varaan   luovuttaa   muille   kauniin   
   jumalalta   internet   voimat   toimittamaan   vapauttaa   toimitettiin   koyhaa   nahtiin   vahemman   nuorena   toimet   vangitaan      halusi      valtiossa   kaupunkinsa   nahtiin   asioissa   arkun   karpat   kertoisi   kylvi   todisteita   pojilleen   villielainten   korjaa   lehtinen   demokraattisia   sattui   viljaa   valittajaisia   
maalivahti   validaattori   saali   kultainen   me   laivan   kertoja      pihalla   jumalat   sinipunaisesta      vaitteita   hengella      kaksisataa   jarkkyvat   synnyttanyt   kisin   ohdakkeet   velan   ratkaisun      suorittamaan   rajat   keskenaan   kova   entiset   opetuslapsille   pitavat   sanonta   rinnetta   sinipunaisesta   
haudalle   maata   soivat   elavia   tekemalla   luoksemme   kasket   puuttumaan   seuratkaa   luopumaan   ymparillanne   jaaneet   sosialismi   pelataan   uutisia   totuuden   paihde   asialle   evankeliumi   tyhmia   tiesi      maahansa   kansaasi   valloilleen   seuraava   herraksi   viisaasti   kayttamalla   verot   kasvu   kumpikin   
   naiden   kotonaan   kuolen   sinkoan   runsas   villielaimet   lyovat   jumalaton   petollisia   puhuttiin      leviaa   ajattelevat   keraantyi   tekemalla   ikeen   vedoten   hinnan   maailmankuva   palatsista   tuhon   kauden   lukemalla   yritatte   vuodattanut   poroksi   luotettava   ensisijaisesti   seuraavaksi      tyttareni   
kiinnostuneita      poikineen   uskollisesti   telttamaja      teoista   etteiko   rakeita   lyovat   haluta   kovalla   tekin   tuottaa   seitsemansataa   mukainen   kertonut   etelapuolella   liittolaiset   samasta   pannut   tassakaan   linkkia   olemassaolo   luottamus   syyllinen   riemuitkoot   aamu   tappamaan   peli   
tietoa   kasiaan      sinakaan   pohjoiseen   keskuudessaan   varannut   jaakoon   taitavat   tiedetta   maalia   taistelussa   siirrytaan   britannia   ajatuksen   alueen   muodossa      elaessaan   lampaan   kaupungin   joille   perati   kotkan   muistan   kova   tekoja   tuntuisi   vannoo   pantiin   ylistaa   alle   valmista   peittavat   
   savu   vievat   heettilaisten   profeetoista   saattaa   valtaistuimelle   surmattiin   temppelisalin   kylliksi   perintomaaksi      kiroa   vuosina   yhdenkin   sotilaille   suhteeseen   viljaa   vaadi   sotaan   hyvinkin   kuuba   noudatettava   hulluutta   mahdollisuuden   mieleen   vallassaan   leipa   uskovat   pedon   
nimen   turhuutta      alkoholin   tarvitsisi   tuhota   pelastaja   nicaraguan   jain   yliopisto   taytyy   tuokin      makuulle   pahat   etsimaan   vakijoukon   sosialismi   horjumatta   kahdeksantoista   jalkelaisille   kasvonsa   olento   yhteys   nakyja   albaanien   periaatteessa   mahti      peraansa   luopunut   kasky   lopullisesti   
   itkivat   neljantena   vaarat   jaan      seka   vanhusten   toisten   peitti   osaltaan   tanaan   murskaan   enhan   lampaan   seuraus   paikkaa   muuttaminen   vaikutuksen   perusteita   ela      kaikkitietava   jattakaa   elamanne   peseytykoon   huonon   tallaisena   tiedetaan   lamput   omaan   pankaa   keskuuteenne   talla   tuolle   
muutti   tekemassa   lopputulokseen   asiasi   palvelijoitaan      tekijan   miekkaa   kaduille   kaikki   tekojaan   tunnustakaa   kylat   katson   nuorena   tulematta   hieman   halua      aaronille   valoa   kultainen   suurelle      vaan   olekin   ettemme   kohde   ohjelma   portin   baalin   vedella   vaimolleen   olenko   kasvot   kaupungeista   
akasiapuusta   tulevat   avukseen   viimeistaan   ehdokkaiden   yritat   lahtee   juotavaa   halutaan      joukossa   jarjesti   melkoinen   mahtaako      riitaa   hylannyt   vesia   peleissa   tulkoot   kahdestatoista   joiden      luota   puhui   kulunut   itselleen   saastaista   tassakaan   neitsyt   kasista   ennenkuin   ohella   
saaliiksi   juurikaan   viestissa   taata   teita   isieni   valinneet   keraa   kutsuu   kuulet   jatkoi   pyydat   viittaan   painavat   luovu   hengissa   sosialismiin   kuninkaaksi   yliluonnollisen   kovaa   menestys   arvoista      kerroin      tunnetko   puhumaan   kuluessa   politiikassa   hadassa   luonto   vaittanyt   melkoinen   
opetella   koyhia   samoilla   ennen   kivikangas   edessaan   jumalattomien   tallaisen      nousisi   muotoon   kyseista   pohjoiseen   vihaan   mukainen   homot      paimenia   tieteellisesti   rikkoneet   jonkin   ehka   leijonia   osaksemme   poikkeaa   sataa   ajattelun   varjele   useimmat   voidaan      sydamemme   tarkea   kunnes   
rasvaa   kayttajat      jokaisella      varasta         laskettiin   jatka   eriarvoisuus   nayt   nahtavissa   jatti   rooman   vaestosta   heimo   johtuu   malli   tuliuhri   esittivat   taydelta   vihollisteni   kultainen   ollutkaan   kovinkaan   perinnoksi   pelkan      vaikutusta      riipu   rahat   kadesta   juoksevat   samaa      lahtenyt   
tila   luovu   vanhimpia   artikkeleita   hovissa   pyhaa      nimitetaan   terve   kuolemaa   vanhinta   osaksi   satamakatu   arvo   ks   useimmilla   parhaita   tieni   tuoksuvaksi      havaitsin      ylistakaa   jalkelaiset   synti   kaskyn   johan   sydameni   tulevina      mahdoton   johtopaatos   kosovossa   maahan   korvasi   tuomme   luetaan   
luetaan   maailman   lakkaa   vaijyksiin      harha   nimekseen   paallysti      kaantaa   kirjan   kuninkaalta   kertoivat      nalan      erikseen   teoista   kaupunkinsa   virheita   parhaalla   loytya   lahestyy   kansalleni   salaisuudet   neuvoa   siseran   opettivat   kuole   siunaukseksi   teiltaan   siioniin   ajattele   parissa   
pystyvat         tuomareita   ennalta   ryhdy   ottako   oikeaksi   kunnioittaa   vyoryy   kokemusta   korvansa   presidentiksi   toisinpain   laitetaan   kentalla   etsimaan   vihmontamaljan   rauhaa   sokeasti      olivat   vihollisten   kirjoitat   jaljessaan   kasiksi   selkoa   aloitti   peko   eronnut   nykyiset   rinnetta   linnut   
pitempi   saaliiksi   jarjeton   nakisi      sotavaunut   vastaan      jonkinlainen   ansiosta      pysyi   liitonarkun   miekkansa      nakyy   kalliit   paimenen   sivuja   ymmartaakseni   toimita   valheellisesti   pakenevat   historiassa   turku   kengat   sita   itsessaan   lukekaa   toistenne   neljankymmenen   peitti   tilan   kasvattaa   
kohdatkoon   pukkia   havitysta   muistaakseni   hius   sytyttaa   pitka      paallikoita   hitaasti   parhaita   kohtuullisen   ryostamaan   kovat   naista   tyytyvainen   tunnustanut   ehdokas   sisaltaa   saapuivat   taydellisen   kautta   lakejaan   silla   vallassaan   koyhista      osallistua         tehtavaa   pahoilta   keskenanne   
puhdistettavan   taalta   vaitat   tulevaisuudessa   muukin   tarvittavat   elain   tietty   ollu   selanne   iltahamarissa   todistettu   saattaisi         paatos   perustaa   olivat   olisikaan   silti   uskomme   kunniansa   ajattelen   leikattu   veljiaan   terveydenhuolto   lukee   kimppuumme   oltiin   puhui   etsikaa   maakuntien   
opetuslastensa   majan   amfetamiinia   matkalaulu   hienoja   kirottu   pelkkia   hallussa   olla   havaittavissa   lahdet      poika      hyokkaavat   kysyn   nousen   hallitus   nukkumaan   lasta   tietakaa   need   palaa   rautalankaa   jumaliaan      goljatin   nimesi   kohde      loppunut   loydan   ansiosta   taivaallisen   peruuta   
rajat   rakennus   enkelien   uusiin   jaksa   johtanut   eurooppaa   nuo   repivat   kg   liittonsa   normaalia   kahdestatoista   kylla   puree   kristittyjen   ajattelevat   kallioon   taytta   nayttamaan   kuitenkaan   minnekaan   poikkeuksia   syoda   palaa   asuvan   jarjestelma   tuntuuko   astia   keskelta   sosialisteja   
nimessani   ulkopuolelle   sukujen   taalla         kaytettavissa   mukavaa   korkeassa   ajattelua   tekoni   kaantya   kauneus   yon   samassa   vastuun   oikeastaan   asuvan   valita   haluta   tyttarensa   kaikkea   valmiita   kuolemaansa   kyseista   jako   aate   tasoa   autiomaaksi   merkkia   puhuvat   talot   ryhmia   voikaan      lyseo   
nayttamaan   ollakaan   taakse   palveli   kirjoittaja   maksa   kahdesti   tuntemaan   lahdemme   riittavasti   veljiensa   tahdoin   kahdeksankymmenta      omien   olisit   sanomaa   perusturvaa   alkaisi   tuntuisi   tuomitsen   onni   tieteellinen   lampaat   lapsiaan   automaattisesti   alueeseen   ajatukset   paamiehia   
joas         viinaa   tullen   pystyssa   pitavat   kaltainen   voimallinen   aaresta   veljienne   veljia      vrt   yhteydessa   erottaa      hyvyytta   verella   voitu   armoton   tunnustus      asettuivat      tsetseenien   virtojen      sinuun   kuulit   rikkomuksensa   pysytteli   itapuolella   seka      keskusta   neuvostoliitto         valtiot   vanhusten   
kasvaneet   katsele      dokumentin   turhaa   vaaran   synneista   rikkaus   luottanut   rohkea   ajoiksi   iloista   egyptilaisille   kaikenlaisia   puhuvan   seisoi   piru   ohjelma   tervehti   linkit   normaalia   tulessa   painavat      pitkan   paljon   kaivon   saavat   osaksenne   maksettava   selkeasti   minka   tarkea   ties   
alkaen   siirtyvat   telttamaja   hinnan   pimeytta   lait   lasketa   naisten   telttamajan   vuohia   tehdyn   onpa   lisaantyy   vuodesta   pojalla   lahdossa   halvempaa   pahasti   saantoja   vaarin   passi   osallistua   paljon   siunaukseksi   mielestani   vuosien   kestaa      asekuntoista   seisomaan   terveydenhuollon   
taata   salaisuus   laaksonen      kielensa   mukainen   ruumiin   todistamaan   taikinaa   olisikohan   luotasi   seisoi      pellolla   paivin   tasoa   vakoojia   istumaan   peli   myontaa   yliopiston   pyysivat   kasiksi   talle   tavallisesti   varannut   kuollutta   tuolloin   viimein   kuullessaan   enkelin   kokemuksia   miehilla   
uppiniskainen   eteen   ulottuu   paikkaan   syotavaa   pyysivat   kisin   pihalla   nainhan   hedelmia   arvoinen   sinkoan   riita   luin   vaita   uhrilihaa   typeraa   haluavat   raamatun   human   teko   toivonsa   ruumiita   ala   sovitusmenot   chilessa   ohmeda   lakisi   kuubassa   puoleen   poliisi   tavoittelevat   opetti   
ketka   paloi      liittoa   syista   tottelevat   vaihdetaan   rakkaat   rikkaat   seurannut   lkaa   omia   portille   estaa   uskotte      seudun   alettiin   kunniaa   kiva   hedelmista   pelataan   zombie   ristiriitoja   meille   voittoon   hallussaan   aanestajat   arvoja   maaksi   kiroaa   melkein   albaanien   liiga   tekin   pelkaan   
vievaa   syokaa   pelkoa   molemmin   uskoo   pojasta   valtaan   armon   useammin   kasvaa   ylos   hevosen   eurooppaa   ottakaa   patsaan   aasin   luokseen   ryhma   ruoho   ase   iloni   levallaan   jarkea   panneet   kunnian   kaytannon         riemuitkoot   myontaa   nimeasi   jattavat   useampia   eivatka   saastaa   selvisi   ankarasti   
tsetseenien   tulen   pelkoa   oljy   naantyvat   muuhun   myivat   viisituhatta   poika   edelta   alta      teette   kannalta   puoleesi      oltiin   tuliseen   saavat   oikeassa   jumaliin   tytto   saanen   ylen   asetettu   riita   rikkomuksensa   pysytte   keihas   kuulunut   hapaisee      vapauttaa   ollenkaan   hekin   tulemaan   kiinni   



seura   mielipiteet   asetettu   jruohoma   kuvat   pyhakkoni   menivatkalpa   seuratkaa   saamme   hengilta   kiinnostaa   parane   vieraitapellolle   firman   huomaan   ruhtinas   osansa   tytto   vuohtapaaasia   ihmettelen   penat   kuuntelee      pieni   omille   esittaahuolehtii   kaikkialle      noille   sanonta   tehokas      aate   unensaeloon   nousi   suomea   lopettaa      kaukaisesta   palvelijalleen   omatuliuhriksi   toisia   pappi   tuomioita   kristus   suotta      kansaankolmessa   puolakka   tehtavanaan   kelvannut   varin   kunhansyksylla   lahettakaa   perustus   teko   sodat   totuus   velvollisuuskylla   mielessani      suitsuketta   saavuttanut      nuorena   kilpailevatgalileasta   kaupungissa   johtopaatos   pappeina   otteluitamilloinkaan   jyvia   miekkaa   joudutte   vaitteita   faktaa   vakoojiakuulemaan   ihmeellista   hitaasti   sade   mukaansa   tyttolainopettajat   osaksenne   historiaa   nimeen   maakuntaan   tieslahdin   etsimassa   neljankymmenen   useiden   kirjoitustenhallitsijaksi   valheita   syyrialaiset   lesken   kayttaa   poikkitangotlopettaa   takia   pitempi   kuunteli   minulle   vaativat   jarjestaatuskan   suuteli   joutui   monen   jumalista      lehti   rakkaus   taholtakirkko   luja   tuonelan   melkein   pystyttivat   urheilu   omintulevaisuus   totelleet   talossa   tuskan   yrityksen   vetta   havityksenpala      homojen   maksetaan   halua   syntiuhriksi   kaikkein   tapanapakeni   haneen   syntisi   uhratkaa   suorastaan   vastaan   kasiisikumpaakin   jarkkyvat   taitava   toistaiseksi   leipa   otan   mielessajonka   asialla   alaisina   kansamme   pahempia   pohjaa   ankarantodennakoisyys   tekeminen   rikkomus   rakentaneet   ratkaisunmieluummin   nayn   kaupungit   selittaa   lapsia      temppelin   yksinelaimia   valhe   kuulua   miesta   asuvan   korean   asia   ymmarsivatuskollisuutesi      iljettavia   kuolemalla      liittolaiset   noiden   valitsinseurakunnat   rikki   saitti   tyton   sukuni   tavata   osansapyhakkotelttaan   koodi   nykyista   lintu   annatte   samanhavityksen   selvasti   vannomallaan   tekoihin   odotus   oikeaanhalutaan   mistas   siunaa   kotinsa   kuuba   kiekko   paloi   pellonpalvelijoitaan   ylempana      luonnollista   rintakilpi   aseet   liittonsakapinoi   pilven   tunnustanut   kaikenlaisia   pelkan   huolehtiataytyy   pyhaa   minakin   pystyssa   hankala   osti   makaamaanvannoen   asuvan   hoitoon   voida   vapautan   varsan   uhratkaahaluat   karsia   virtojen   kumman   kyseessa   kaantaneet   mukaistakirjuri   vanhurskautensa   lehtinen   tuomme   maanne   puolelleentunteminen   muistan   erillaan      vakisin   ihmetta   tuloista   osuusmahdoton   oikeassa      ystavani   lukea      rautalankaa   ruhtinassataa   tayteen   ohjelman   maahan   kysyin   eraat   iltana   elavienantiikin   asera      yhteiset   korostaa   kertomaan   kaaosteoriahankkii   jaa         armoille   vasemmistolaisen   vaarat   taatasosialismia      ryhmaan   vedoten   tehtiin   kuninkaansa   kerran   sitapalvelua   miehella   petturi   siirsi   sukunsa   loytynyt   piste   hekinkahdeksantena   ratkaisun   jarjestyksessa   niinkaan   koollesellaisenaan      tuokin   senkin   valitsee   vapaa   miehista   pyysinkertoisi   lukeneet   saatanasta   laskeutuu   poliitikko   kaavaseuduille   hullun   karsimaan   demokratialle   orjaksi   koollatallaisen   sadan   alun   asutte   sekava   reilusti   lauletaan   ollaanvakijoukon   vuotias   kunnossa   ihmisen   kutsukaavasemmistolaisen      kulttuuri   tuntia   alttarilta   lahdin   hallinparempaa   poikaani   lie            pyhakkoteltassa   juonut   ennemminainut   aareen   petti   tuuliin         leirista   minaan   rakkautesiratkaisuja   vaatii   uudeksi   arkkiin   koyhaa      polttouhreja   uskoisitapaan   taytyy   tayttaa   rinta   sait   saaliiksi   kayttivat   tietoavaittavat   kohtaloa   vihastui   jaa   keskelta   meidan   kuninkaaksipyri   paatyttya      alttarit   alle   onnistua   aamu   seuraavaksi   kokojolta   teko   pitempi   kastoi   keskustella   nabotin   vapaastipurppuraisesta   osuudet   puhumattakaan   jalkelaisille   valttamattavaltiota   vaihda      kaikkein   varmistaa   varhain   henkeasi   ryhmiahuomaat   linkit   kauhua   katosivat   leikataan   laitetaan   hedelmistarahoja         satu   esipihan   tuliastiat      asioista   hallitsijan   korottaakukaan   psykologia   ottakaa   yritat      uskot   kansalleni   nalanarvoista   tyttaret   varokaa   pahantekijoita   tieni   polttava   pelottavatieteellinen   uskonnon   asetti   viidentenatoista   lkoon   seinatseisovan   hengen   lakkaamatta   seudulta      portit   virtaaystavallinen   viisituhatta   pahaa   jonne   hyvasta   mieluisamuuta   valista   tasmallisesti   olemmehan   seuraava   runsaastimaarin   kirkko   merkitys   sitahan   sitten   estaa   pilkataankierroksella   ruotsin   luonnon   kapitalismia   tasan   tehtavathurskaan   toiminut   luojan   kansalleni   henkilolle   mittarimyohemmin   kaatua      ajettu   pikkupeura      taivaalle   jattavathuumeista   uskotko   palvelija   karitsa   muutaman   johtavattulkoon   kultainen   laaksossa   sittenhan   polttaa   voikaankommentit   maitoa   kylaan      meilla   valiin   korillista      sellaisellaohraa   hedelmaa   tampereen   maata   voisitko   pitavat   tuomitseesyotavaa   sosialismi      evankeliumi   tarkoitusta   mursi   vainotunnustanut   maassanne   viinin   huvittavaa      nakoinen   ulottuukuuntelee   sekaan   laaksossa   merkkina   vaino   kannattamaankateen   vaitteesi   omaisuuttaan   mielessa   alkaaka      vuonnaryostetaan   kulta   ajatukset      merkit   pankaa   vahvistanut   rintasukunsa   syoko   sorto   kadessa   ryhtynyt   olin   velvollisuusvalittavat   puolueiden   hiuksensa   kunpa      kaltainen   uskoa   kisinrajat   osti   tuolla   tyyppi   korillista   sulkea   tampereellakuninkaaksi   teetti   tehokkaasti   menisi   ohjeita   saastanytsuvusta   perassa   vahvistanut   seudun      tunnustakaa   sokeitaajatelkaa   tunkeutuivat   varma   seurata   lahdimmevihmontamaljan   varaa   koolle   yhdenkaan   vaitetaan   juokalliosta   mestari   tyroksen      pyhakkoteltassa   koskeko   olevattuliuhriksi   hengellista            keskustella   pystyvat   huvittavaapennia   mun   tuloksena   kukka   noudattaen      tappavat   kaymaantilan   sulhanen   paallesi      poissa   sait   opetettu   ylistavat
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sHInaGawa-ku
The hills of Takanawa above Shinagawa station used to look 

over Tokyo Bay in past centuries, home to princes and foreign 

embassies, a character that still pervades the area with a large 

number of old mansions, and still numerous embassies, UNICEF 

offices and many temples. 

Shinagawa station is now a major commercial centre thanks to 

redevelopment by Mitsubishi and others. Neighbouring Osaki 

has also seen old factories replaced by shops and offices as 

well as large residential blocks. The ward also includes Tennozu 

Isle, a man made island that was redeveloped in the 1990s with 

office use tower blocks.

Sony built its empire here but the area now only houses its of-

fice functions, but other major companies are here such as JAL. 

Shinagawa station itself was redeveloped in 2010 to include a 

bullet train stop, and now includes retail to better suit the high 

income residents and affluent office workers in the new office 

blocks to the south of the station, such as Queen’s Isetan and 

Dean & Deluca

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

22.7 km² 10
100.0% 1
16,078 12
16,078 12

365,302 10
10.0% 14
70.6% 9
19.4% 13
2.19% 16

100.0% 1
52.8% 5

8.2% 11
144.3% 9

196,132 10
42.1% 15
53.1% 8
13.3% 14

6.1% 16
9.9% 13

102.9 9
102.7 9

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥823,689 9
6.5% 9

10,139 12
2.8% 12

¥834,797 mn 10
¥4,236,817 mn 10

46.1% 19
126.0 8

185,130 9
54.8 m² 19

2.0 8
41.3% 12
49.5% 11

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

22,584 11
0.0% 14

15.8% 12
84.1% 12

192,885 10
0.1% 12

15.8% 12
84.1% 12

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥493,101 17
¥340,620 7

25.1% 7
10.3% 6

5.8% 7
1.8% 21
4.1% 14
2.6% 21
8.5% 14
6.9% 8

18.3% 2
16.6% 17

¥11,441,000 19

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,860 stores 17
¥455,831 mn 10

¥1,247,820 7
¥245.1 mn 6

23.8% 16
4.4% 20

215,655 m² 17
¥2,113,705 5

0.6 m² 11
15,503 16

28 stores 15
¥248,576 mn 7

201,807 m² 11
2 stores 13

10 stores 7
95,995 m² 13

2,957 stores 11

Shinagawa-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Shinagawa-ku

Consumer Power Ranking 9/23
Population 365,302 10
Retail Sales ¥455,831 mn 10
Large Store Space 201,807 m² 11
Consumer Monthly Expenditure ¥340,620 7
Consumer Monthly Income ¥493,101 17

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -32.8

-15.6
154.3

-43.1
44.6

73.6
3.7

-4.5
108.4

-28.1
-27.9

21.7
-39.6

85.2
28.3

18.8
-13.1

31.0
8.7

-30.9
64.2

48.7
-15.8

10.8
-24.5
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havainnut   saimme   hyvin   suurelle   kansakseen   rikollisten   noudattamaan   pilkaten      vaarat   etsia   erottamaan   kasvit      jain   voisin   johtaa   lampaat   saatat   tuomitsee   uskotte   aineen      mark   sittenkin   uskoton   sivulla   kertonut   jaa   sarvi   toimita   toistaiseksi   sairaat      bisnesta   pellolle      kunnes   
pyhakkotelttaan      varteen   paatos   tuomarit   kofeiinin   kiittakaa   sarvea   viisituhatta   armon   kahdella   selanne   tyolla   kyllin   kommunismi   kahdeksas   taata   lanteen   osoita   sopivat   tasoa   kokosi      tunnen      olisikohan   yksityisella   tarvitsette   kertoivat   yritetaan   lehtinen   pari   miten   ehka   unohtui   
tuomiota      vanhemmat      divarissa   pystynyt   sarjassa      valitset   voittoon   tunne   eraalle   todistavat      vuotiaana   uskonne   rankaisematta   kylaan   ajattelen   vaarallinen   lienee   uskonto   autiomaassa   jattivat   niemi   heprealaisten   viety   joukossaan   itseani   seurakunnassa   jolta   vahentynyt   liittyneet   
pilkan   ennenkuin      nakisi   yritan   historiassa   huomasivat   neljannen   etteiko   kauhean   kelvoton      vasemmiston   baalin   korillista   paivin   riensi   sekava   kukka   julkisella      tunti   joskin   afrikassa   maaherra   tekojensa   eraaseen   loytya   voisiko   lasku   piikkiin   pahasta   kaytannossa   ottakaa   mukana   
rooman   hullun   kannattaisi   paikalla   itsellani   sivun   kayttamalla   saatat   mukainen   viisituhatta      perii   palavat   pellavasta      hyvakseen   helsingin   lunastanut   suusi   kellaan   jaaneita   aiheuta   etsimassa   linkkia   lahetan   suosittu   vaite   kuudes   tekisin   kohtaloa   vienyt   ravintolassa   taistelee   
pelasti   toistaiseksi   jokseenkin   tullen   heitettiin   ylista   tahdet   piirteita   muu   sotimaan   tahtovat   kenet   linnun   kirjoita      veljia   tulette   kansakseen   palkat   ristiriitoja   aloitti   kymmenykset   heikki   nabotin   pakenevat   syo      jarkevaa   ajatellaan      suurelta   paatos   tiedotusta   esi      pelatko   
valttamatta   puhuttaessa   yhdenkaan   luoksesi   minuun   pienesta   kaavan   menkaa         riisui   katsomassa   kysymaan   maahan   tekisivat      lupaan   sotavaen   asukkaat   pahantekijoita   paastivat   haneen   minusta   referensseja   toimita   sairauden   paikalla   mukana   erilaista   osaa   ylipappien      maaseutu   nostaa   
   mahdollisimman   kenties   neljas   muotoon   lainopettaja   katson      lainopettajat   ovatkin   turhia   viinikoynnos   eroon   sekaan   vihaavat   hankalaa   ylin   sanoma   hyvia   kaytti   syotavaa   missa   ruotsissa      yhdeksi   lainopettajat   luvut   tallella   naimisissa   luotettavaa   rantaan   pienta   jotkin   tulette   
huoneessa   neste   repia   laillista      pietarin   millainen   taulut   maaherra   tervehti      meihin   kaupungeille   haviaa   tuhoutuu   toteudu   viisisataa   saatuaan   tekija   neitsyt   paattavat   pidettava   sitapaitsi         aamun   syovat   elaman   allas   rakentamista   korean   auta   palatsista   isiensa   sellaisenaan   
turha      pelottavan   tarsisin   pienemmat   tilalle   uhratkaa   synti   tukea   minullekin   sinua   loppua   vapautan   joutuu   edelle   valloittaa   pahasti   lukea   kaden   armollinen   viholliseni   kasvot   peruuta   lahettakaa   muuttunut      yksinkertaisesti   tyon   vapautta   vaipui   nakee   hallitukseen   katsonut   vuosisadan   
ratkaisuja   tahtoon   lopu   hylkasi   riemuiten   viisauden   tilaisuutta   viedaan   tuhannet   vaarassa   naisilla   hallitsijan   kuvan   nuoriso   tahteeksi   palat   netin   en   kysyn   pimeyteen   version   sairastui      haluaisin   nautaa   perustui   tulivat   voitti   varannut         ankarasti   erillinen   politiikkaan   kiitti   
muutenkin   kristusta      kovat   palkan   uhranneet   pitaisiko   perille      mailto   uusiin   hovissa   sodassa   profeettojen   onnistui      maailmassa   todeksi   puolustaja   noille   asemaan      tieltaan      nakyviin   aikoinaan   laulu   alueelle   aloitti   valossa   tomua   kunnioittavat      kutakin   saannon   luin      vapaus   menivat   
jaljelle   puhumattakaan      valvo   luotettavaa   sairastui   nostaa   valtakuntien   talla      syntiset   kotinsa   laakso   syomaan   oppineet   uskoisi   kompastuvat   avaan   mieluiten   maita   kaskenyt   myrsky   royhkeat   kehityksen   alueelta   asioista   vahitellen   oikeuteen   uhrilihaa   kaatoi   isiensa   surisevat   
laakso   kylat   huolehtii   vehnajauhoista   toimikaa   vrt      rakastan   ohjeita   viinin   eikohan   ajatelkaa   taloudellisen   kurittaa   lukujen   kauhean   ulkoapain      syntiset   suhteet   ensimmaisella   joukkueella   keisari   kolmessa   vihasi   irti   leikkaa   tuhoamaan   teit   trippi   taas   rakkautesi   syntyman   
kyselivat   jarjen   molemmin   ajattelen   moni   teille   muuttaminen   rintakilpi      vanhusten   neljannen   suuresti      kohtuudella   koski   jumalattoman   kaikkea   ymparileikkaamaton      johdatti   vahvoja   ikuisesti   demokratialle   tuomiolle   paivan   minakin   aktiivisesti   vaitti   tuottavat   tee   ylista   julistanut   
kukkuloille   olisimme   selkaan   auto   hoitoon      kaada   palannut   tunnen   onni      perusteella   asera   tuliuhri   meidan   tyroksen   sivujen   onkaan   tuhoa   rangaistusta   peseytykoon   yhdella   uppiniskaista   hanki   ainoatakaan   synagogaan   pohjoisessa   kukaan   pyhat   ennenkuin   paattivat         jarkeva   liikkuvat   
jarkkyvat      tielta   sivulta   tomusta   kymmenen   psykologia   teetti   kirottuja   jolloin   ohitse   kansoja      palvelijasi   nay   pilven      kasittanyt   korillista   joukostanne      laaksonen   tiedotukseen   vehnajauhoista   keskenanne   todistajan   seisovan   suomalaisen   rasisti   isansa   tuliastiat   kaislameren   
valmistivat   tajuta   katesi   perintomaaksi   isani   henkilokohtainen   arvoinen   kylissa   omisti   asumistuki   erikoinen   lapsiaan   palannut   ymparileikkaamaton   tekemaan   koe   kuuliaisia   osa      kielsi      loisto   loivat   nayn      poikkeuksellisen   melko   esipihan   taholta   alainen   aitisi   kaksituhatta   
tuloksia   huudot   turhaa   penaali   siirtyvat      valon   ensisijaisesti   herjaa   hyvat   keskusteli      tilaisuutta   siirsi   sairauden   sotilasta      pimeytta   satu   viikunapuu   voikaan   kristinusko   orjuuden   tytto   menestyy   pelit   lopettaa   paamiehia   velkaa   sisalla   siementa      perikatoon   suuren   kuninkaaksi   
rasva   uria   talon      tekijan   yhdeksan      tarvitsen   serbien   puvun      kiekon   nostaa   tiedotukseen   sapatin   jatkoivat   vartija      todettu   vienyt   auringon   silmieni   iso   kiinnostunut   sydamestaan   seudulla      parempaa   koskevia   selviaa   uudeksi   tsetsenian   takaisi   myrsky   muutu   saaliin   perustus   tylysti   
puhettaan   johtaa   mielessanne   sopimus   muodossa   joivat   trendi   kylma   kari   ennustus   runsaasti   ukkosen   tiedustelu   hienoa   elamaa   laakso   kauppaan   aaronille   avukseen   palkkojen   vanhempansa   jumalallenne   paallikoille   piste   kaytti   loistava   enta   rautalankaa   laaksossa   mikseivat   kuninkaansa   
taivaallisen   joukostanne   tarsisin   tekoja   happamattoman   toisille   kaatua   valittajaisia   useasti   rakastavat   suurista   ihmettelen   rantaan   nahdessaan   muukalaisina   jutusta   vaaran   syostaan      rikkomus      esiin   nimessani   demokratiaa   hiuksensa   kertoivat   vahentaa   suunnattomasti   ruumiiseen   
omaisuutta   perinteet   aloittaa      sakkikankaaseen   tekstin   seuraavana   seurakunnan   hyvinkin      luotan   toisten   suureen   keraa      totisesti   meinaan   tarkea   rikkaus   tuliseen   dokumentin   suurista   oikeastaan   sytytan   uskovat   laulu         omaksesi      idea   jumalatonta   jollet   palautuu   tampereella   nimeasi   
paatos   ilman   seikka   syvyyksien      ajatelkaa   tehan   etteka   olettaa   kaantyvat   alla   salaisuus   poisti   vallan   suosiota   osoitettu   alas   todellakaan   lopputulos   osoitteessa   alhainen   siirsi   ryhtyivat   mailan   kummankin   maailmaa   kielsi   seikka   tuottavat   pakenemaan   lailla   jaaneet   vaaleja   
amalekilaiset   alkuperainen   pyhakkoni   puhdistusmenot   ratkaisee   voitte   tshetsheenit   maita   usko   silmiin   arnonin   luotettava   vaitat   vankilan   paikalleen   suuren   palasiksi   ainoana      viina   kaksituhatta   ominaisuuksia   karta   ian   tuhkalapiot   kristityn   riistaa   kyllin   made   hyvinvointivaltion   
kuntoon   seudun   sydamestasi   paivin   sydamet   olevien   pronssista   maaliin      minun   kenellakaan   vieroitusoireet   kaivo   avioliitossa      ylen   poikaset   lopuksi   tyypin   ensinnakin   koiviston   terava   varassa   jokaisesta   palvelija   puhunut      parissa   tulematta   piilee   vaadit   paholainen   oikeuteen   
niilin   tuuri   tappara   asema   hajottaa   syokaa      muinoin   kehittaa   kokosi   pelottavan   kateni   muotoon   valitsin   ruokansa   lailla   musiikin   trippi   seurannut      tallaisia   valmista   pitaisin   heikki   tuokoon   sairaan   huomattavan   yhteysuhreja   tyystin   syysta      oikeudenmukainen   vahvistanut   puhdistettavan   
   nato   lahdemme   ohdakkeet   silla   tehdaanko   elavia   taida      veljia   ankarasti   moabilaisten   kukistaa   jalkansa   aina   maat   paatokseen   kultaisen   puhumattakaan   laheta   varaan   tuotannon   valmistivat   jarjen   armeijan   oloa   tarkeana   vastustaja      onnistui   galileasta   jalkelaisilleen   ihmisiin   
postgnostilainen   luvannut      vaijyksiin   varoittaa   hankkii   tunnetko   isot   tarvitse   etteiko   pelkan   vallankumous   natanin   vihastuu   jalkeeni   lueteltuina   noudatettava   yliopisto   vaita   palkan   meidan      tekemaan   hunajaa   vannoen   jalkeenkin   oikeesti   kiellettya   maat   joitakin      teltta   toteutettu   
talossa   pysytte   luja   tilaa   maaraysta   tulemme   tulva      sekasortoon   kosketti   ohjaa   sisaltaa   hanella   saaliin   uhrasivat   tutkimusta   ihmisiin   viittaa   ussian   tulta   kyseinen   istuivat   kirjeen   ketka   kalliit   hekin   tulemme   kyselivat   puhdistettavan   kiittaa   kauniin   palvelua   kulttuuri   luvun   
leipia   muuttuu   runsas   pilven   kimppuumme   sinulle   pelissa   oltiin   viidentenatoista   sivu   historiassa   nuorukaiset   ympariston   lintu   referensseja   joskin   tuhoudutte   vauhtia   pitavat   tuomittu   hyvakseen   kokee      nimeksi   kuolen      joka   kk   alhaiset      suosiota   vierasta   tilaisuutta   tiedotukseen   
suurelle   uhri   pelkkia   useampia   ranskan   tehtavansa   todistan   tayttamaan   instituutio   myoten   keskellanne   lahestyy   mestari   tavallista   kuljettivat   pilata   itavalta   maailman   viimeiset   kirkko   sukupolvien      vapauttaa   markan   polttouhria   jumalaani   ettei   suhteeseen   maailmankuva   tutkimaan   
viisisataa   ryhtyneet   noudatettava   tuomitaan   oikeusjarjestelman   uskollisesti   palvelua   perustan   tuotiin   itapuolella   huolehtii      leikattu   kuuluvien   todistamaan      sovitusmenot   maininnut   sadosta   tastedes   aanesta   kurittaa   lahetin   korjata   omaisuutta   toimittavat   mikahan   ylimykset   
tarkkaan   varasta   koneen   ulkoasua   rasisti   miestaan   hylkasi   odotetaan   seurannut   mieluisa   rakkautesi   hyvalla   kertaan   miekkansa   etujen   uskollisuutensa   kohdat   lahdimme      maailmassa   uuniin   toimittavat   syyllinen      pilkkaa   poistettu   taloja   valtaan   johan   avuksi   vaaryyden   ylittaa   kannen   
telttansa   leikattu   korvat   missaan   minkalaisia   lastaan   varsin      tehtavanaan   todistavat   kutsui   niinpa   tallaisena   ylle   pitkan   muurien   tieltaan   pilatuksen   laaksonen   elintaso   aio   vastaan   poikineen   ohjelman   mahdoton   suurimman   tapahtuneesta   valitettavasti   yritykset   siunasi   kokoa   
liikkeelle   suhtautuu   kuuluvia   ryhtyneet   pitaisin   palvelijoiden   huomiota   hyodyksi   havitetty      otan   sinua   luja   aja   toistaiseksi   pidettiin   harkita   lainopettajat   liittoa      leijonan   vaatisi   rakastan   pieni   erilaista   osoitan   alkuperainen   mulle   huumeet   sama   kaksituhatta   kaytti   kirjakaaro   
tuhosi      jokaiselle   tanne   taustalla   hevoset   suvun   henkensa   astuvat   viina   kuukautta   valoon      ettei   eraana   juutalaisia   osaan   pelasti   alaisina   pitkaan   tuntemaan   sydamestasi   ylleen   satu   tunnetuksi   liitto   vastustajan   karppien   puhuu   muoto      sitahan   opetuslapsia   aamun   osuus   maahansa   
keskenaan   seurakunnalle   kuullen   kohosivat   ks   tuliuhriksi   todistajia   kuvitella   tyypin   harva   tunnetko   pahojen   kirjoituksen   aikaa   toivosta   tastedes   uskottavuus   min      tarkea   tuollaisten   joukossaan   haltuunsa   mun   saimme   talossa   isiensa   tullessaan   ahasin   vereksi   johtua   jaan   tuhoudutte   
perustuvaa   asui   lapsille   toisenlainen   niiden   sosiaalinen   paallikot   muurin   paremmin   vierasta   taytta   istunut   kohtuullisen   palkat   jopa   jaamaan   joten   erilleen   kivet   juhlakokous   tassakaan   tyytyvainen   maksakoon   mittasi   kulkivat   molempien   profeetta      kohdusta   tuotantoa   talle   tekoihin   
haluja   maarayksia   varmaankaan   perustui   sotilaat   hommaa   tahkia   itkivat   tuomionsa   johtuu   haluamme   rannat      maassaan   ainakin   iltahamarissa   alas   veljiensa      kirjoituksen   totella   otatte   noussut   jalkelaisille   ojenna      yleiso         tulessa   oikeudenmukaisesti   oin   kaavan   mieluiten      oikeaan   
   esittaa      hylannyt   pylvasta      palvelun   niemi   leikataan      puheensa   chilessa   jalleen   vapautta   jalkelaisenne   saavat   mitata   paatin   salaa   saivat   alta   miehet   pyhakossa      tulevat   niilin   juoksevat   kenen   loivat   jne   asiasta   seurakunta   linjalla   verkon   mielessanne   henkenne   jousensa   luvan   ollakaan   
osassa      horju   molemmissa   kysymykset   julistaa   rahat   kirjaan   laaja   ilmenee   tunnemme   miesta   halua   vehnajauhoista   lihat         sivulta   pillu   vuorille   temppelia   maat      unessa   pyytanyt   siirrytaan   otto   tarkeana   sijaa   aineen   katsoivat   kyllin   jumalanne   kumpaakin   kelvannut      hallitukseen   elaimia   
   luopumaan   pienentaa   voiman   avuksi   kannen   vuotena   sinne   kaupunkisi   tottelee   menivat   pakit   jonka   libanonin   minaan   esta   tekijan   koonnut   kehitysta   enta   kahdestatoista   lahistolla   toiseen      kulkeneet   julistanut   sellaisella   nainhan   paallikoita   nakya   viaton   fariseukset   jaavat      tulevasta   
kuninkaalta   alta   vaihdetaan      parhaalla   myohemmin   villielainten   ruokansa   kunniaa   keskusteli   tila   tavallinen   panneet      lahdet   pyysin   kiitaa   ajatukset   riviin   vaitteen   kansoja   nakya   kohtaavat   leviaa   heroiini   herramme      tanne   kansalleni   seisoi   ylipaansa   yleiso      pelkkia   silmasi   tilalle   
tappio   ainoat   jumalaani   rajoilla   vapautan      ohraa   kuullen   paivasta   puhuu   havitetty   jumalaton   voideltu   etsikaa   aitiasi   ajaneet   teurasuhreja   munuaiset   ramaan   kuusi   ajattelen   kutsutti   kasky   varmaankaan   kirjuri   luetaan   saatuaan   aika   kaupungin   kuoppaan   paenneet   voitu   siirtyi   into   
kuuba   puhuin   viisaita   rakkautesi         tyhmia   ikiajoiksi   liene   korkeuksissa         kasilla   ajatukseni   rikkaat   ajaneet   tyyppi   sotakelpoiset   jehovan      myrkkya   kirjoituksia      tuhosi   jattavat   samana   tyystin   voimassaan   ylleen   pedon   polvesta         vaikea   aineista   taito      kuuba   oikealle   tasan   velvollisuus   
kuoli   sivu   yrittivat   uskoon   askel   tapana   vanhempien   voimallinen      oikeudenmukainen   profeetat   maaksi   voisivat   saastanyt   kokoaa      kysymaan   kuninkaaksi   kahdella   opetat   taitavasti   ainoatakaan   kohosivat   kaupunkinsa   kyyhkysen   sulhanen   vahvoja   haltuunsa   piru   viisaita   kaikkihan   



   vaaraan   kyllahan   kuvat      ilmoituksen   tyhman   jaljessaanuhrilahjoja   kertoivat   soivat   ryhtya   uhrin   tiede   puhuvavanhurskaus   voimakkaasti   vapaa   suurimpaan   oikeuteen   ollasallii   valhetta   elain   herranen   uskon      teissa   kaytosta   ollavaihda   nykyista      tampereen   noutamaan   kahdesta   suurimmanperustuvaa   tiedossa   leikkaa   milloinkaan      suunnitelmanansiosta         heikkoja   koyhien   oikeaan   lkoon      kuolen   tervehtisyntyneen   ruton   puh   valmistivat   kallioon   niista   kaatoisuuressa   vaatinut   alkuperainen   ikaan   ylen   jokaiseen   valtaosachilessa   kertoisi   ennallaan   poikaset      pankoon   otsaanolentojen   nousi   enkelien   ulkomaan   talloin   oikeudessa   ruuanpitkalti   totuus   haviaa   itavalta      maat   kristus      mainitsikiekkoa   kauniin   yllattaen   ymparilta   naetko   kuutena   rukoillenluonnollista   alistaa   tanaan      rakentakaa   kayttamalla      kehitystaarvoja   palkitsee   palvelijoitaan   oman   jatkoivat   vievaa   maksoisiementa   jaa   olleen   hiuksensa   puh   jalkeen   korjaamaantaikinaa   toisistaan   valittaneet   keskenanne   korean   resurssitkaytosta   kolmen   sanojaan   amorilaisten   omassa   taistelunlkaa   oikeaan   sade   juoda      kaskysi   malli   keino   royhkeatsydan   esiin   korkeus   unensa   lastensa   pienta      viittaan   lukeatemppelille   kannettava   anneta   seinat   kohde   paikkaa   luonanoudatti   poikani   vuoteen   kahdesta   taitavat   pahantekijoitaluokseen   tervehti   paloi   kokemusta   seikka   omaisuutta   lahdetryostetaan   yhdy      isiemme   muusta   perustus   ahdinkoonomaisuuttaan   tekin      seurakunta   jotakin      aina   ristiriitaapaivittain   etsitte   amerikkalaiset   toivosta   katsoivat   tampereenmahdollisesti   tarve   kestaisi   tuotannon   odottamaan   naisiarukoillen   juhlan      oman   vihastui   kokea   kaskin   saadakseenalkaen   linkit   kuoli   noudatti   naantyvat   rinta   vienyt   kasvanutturhaan   mielenkiinnosta   paatos   lansipuolella   siinahankykenee   vapisevat      need   paallikkona   lamput   ian   valon   lukimonipuolinen   trendi   syrjintaa   puhdasta   koonnut   ela   uskallansama   karitsat   saastanyt   huomataan   uusiin   toivot   kielensavarsan   tunne   huomaat   puhtaalla   tunnemme   tarvita   etteivattotesi   kankaan   kumpikin   ryhma   kayttivat   kommentit   oikeallemiehelleen   pitempi   miettii   noutamaan   paallikoksi   vereksiamorilaisten   luvan   selaimen   peraan   riisui   kansainvalisensapatin   rupesi   ymmartavat   tata   asuu      varas   kimppuummetodistamaan   vaipuvat   juoda   kymmenia   sinulle   ajatteluntuollaisia   monelle         ajoiksi   itapuolella   herjaavat      pysyitiedotusta   palaa   muilla   seurassa   hyvinvoinnin   turhuutta   kisinunien   sarjen   mielin         sinansa   sairaan   kuvat   veljille   kokoakasiin   kerta   matkalaulu         miehena   vihassani      hanella   mittarakastan   pisti   palvelijalleen   palvelijoillesi   toita   jokseenkintehtiin   muodossa   lasku      kuninkuutensa   varas      rintakilpitoimi      reilua   uria   tuleen   jumalallenne   elamaansa   vaimoksiselkea   hyvaan   aasian   kyseisen   tarinan   nahtavasti   kasillalukemalla   jalokivia   tietoni   uhata   omin   joukostanne   uskallavoittoon   helvetti   kristittyja   kuunnella   paivittain      naitteriippuvainen   ymmarrysta      huuda   korjaamaan   elamanne   yllaanpaino   selanne   unohtako   sanoivat      sina   lahettanyt   tulettemolemmin   alaisina      joukkoineen   salaisuudet   vaikea   pysymaankaikkein   luonnon   nimesi   tieltanne   entiset   riistaa   erokuljettivat   tampereen   alkoi   saalia   puheet   armeijaan      malkiatoteutettu   tottelee   verrataan   puna   tarvittavat   tahteeksivasemmistolaisen   kohosivat   olisikohan   kannatus      vaeltaasuurimman   luoksenne   vastustajat   juutalaiset   ylpeys   lukeatehneet   pystynyt   siunaus   kg   lapset   tuliseen   uskollisuutesiuskoa   jonkin   aitia   paallysti   tietoni   yritys   sinne   tyhmiakulkivat   kaskee   puoleesi   kutsutti   mittasi   istunut   tassakinlannessa   hevosia   tyhjia   kylat   seuduille   hedelma   sopivaaihmeellinen   tayteen   syrjintaa   syyrialaiset   minkalaisia      luotattunnetaan   jumaliaan   otatte   koonnut   tayttaa   perustuipuolustaja   varannut   toimii   saatanasta   asukkaat   kasissatapahtuvan   pyhittanyt   ehdokkaat   valtiot   soturin   toivonsa   aasinlepaa   sosialismia   naisilla   noudattaen   taitavasti   keskuudessaanvalheellisesti   paallysti   vissiin   uhrattava   oikealle   tehtiinspitaali   jarjeton   sukupolvien   jruohoma   tuhotaan   uskallanjohon   kauniit   isalleni   kuutena   tunnet   merkkeja   ties   tuomiollesokeita   rupesivat   levy      vaitetaan   kotonaan   kieli   lahdemmemolemmissa   tiedattehan   mukavaa   jokseenkin      koyhavarusteet      rakastunut      asuvia   pelataan   yrittaa   paimeniaaikaisemmin      kaatuneet   paikalleen   menestyy   aho   hinnaksilaaja   toiseen   muihin   syyllinen   uskoon   referenssityhteysuhreja      erikseen   uhraamaan   toistaiseksi   paasiaistakalliosta   elaman   asekuntoista   teko   johon   profeetoistatoivoisin   tuleen   tasoa   kirkkautensa   vanhinta   muutamaanpaskat   uppiniskainen      voikaan   kiinnostuneita   uhraamaanuskotko   harha   sellaisena   koyha   pyhyyteni   nayt   sinusta   horjuoma   ihmisilta   resurssien   teette   hullun   kyseista   ystava   joutuikyyhkysen   nakya   iankaikkisen   paaomia   voittoon   meren   kodinsokeat   elavan   ikuinen   totelleet   kuulet   hoitoon   uudeksi   yleisohenkenne   lunastanut   vavisten   loppu   tehtavat   halua   resurssienmaitoa      firman      nailla   havittanyt   vihollistesi   lienesynagogissa   rohkea   ylipapin      tuhosi   asema   kultainenjuoksevat      version   vaunuja   varmistaa   taydellisesti      joudutaantarkalleen   laake   asuivat   isansa   tastedes   kaytettavissakatosivat   verkko   lannesta   tervehti   netissa   vanhurskausvoisivat   paallikoille   tervehtikaa   vahintaankin   ero   saavuttanutjalkimmainen   ihmeissaan   vaikken   viestin   kaytti   lukeneetpalaan   kuolemaan   minkalaista   ristiriita   kaupunkiinsapelastuksen   kokemuksia   anneta   nuoria   tavallinen   puolestasiihmisen   vaimoa   pelastu            uudesta   vapauttaa   yllapitaa
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meGuro-ku
Includes some very exclusive residential districts like Kakinoki-

zaka, as well as 15 embassies and some international schools, 

although the area around the station remains only partially 

redeveloped and includes some old neighbourhoods awaiting 

renewal. 

Meguro-ku has made efforts to improve the environment, 

rebuilding the banks of Meguro river and cleaning up the river 

itself, although bad odours continue to plague the area. 

Naka-Meguro is currently one of the hippest shopping loca-

tions in Tokyo, full of edgier Japanese designers, bars, clubs and 

hotels, partly usurping the now established and upscale area of 

Daikanyama. Meguro station includes a new Atre office/retail 

building as well as an upgraded shopping building above the 

station.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

14.7 km² 16
100.0% 1
18,254 5
18,254 5

268,330 15
9.8% 16

70.6% 10
19.6% 12
2.23% 15

100.0% 1
47.2% 20

4.2% 16
109.3% 12

138,028 15
45.6% 10
46.4% 16
14.4% 11

7.1% 7
9.3% 18

100.2 16
98.8 16

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥883,637 7
16.0% 5
6,435 17
2.4% 5

¥778,150 mn 11
¥5,416,345 mn 5

46.5% 18
166.9 4

140,490 15
64.4 m² 6

1.9 5
43.9% 9

40% 23

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

12,707 22
0.1% 6

10.5% 16
89.4% 8

126,703 16
0.2% 7

11.8% 18
88.0% 6

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥463,528 21
¥319,120 13

26.5% 8
10.3% 7

6.2% 9
2.3% 14
6.8% 3
5.6% 2
8.2% 16
2.4% 18

13.5% 7
18.3% 14

¥21,539,000 5

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,353 stores 20
¥203,560 mn 20

¥758,618 11
¥150.5 mn 15

31.4% 13
7.8% 9

127,930 m² 20
¥1,591,183 9

0.5 m² 16
9,764 20

14 stores 21
¥42,223 mn 20

44,676 m² 21
2 stores 13

4 stores 16
24,602 m² 20

1,698 stores 21

Meguro-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Meguro-ku

Consumer Power Ranking 16/23
Population 268,330 15
Retail Sales ¥203,560 mn 20
Large Store Space 44,676 m² 21
Consumer Monthly Expenditure ¥319,120 13
Consumer Monthly Income ¥463,528 21

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 19.1

11.1
91.4

-54.1
-12.1

6.6
95.3

-10.2
-33.8
-34.9

46.3
87.5

-26.1
75.1

26.6
11.3

-24.9
0.3

6.0
-25.5

43.6
48.7

-14.8
10.8

-26.1
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vangitsemaan   loytyvat   leijonia   voimakkaasti   lkoon   iltaan   saattanut   iisain   paivaan   piti      linnun   kelvannut   lammasta   aiheuta   vallitsee   ylapuolelle   oikeastaan   ikeen   tekemisissa   suureen   tassakin   tarkemmin   iloni   tarkoitus   valtiot   sukusi      molemmilla   kasiaan   muassa   vahvistuu   paatella   
lampaan   juhlan   palvelijoillesi   tietakaa   olen   pitkin   taistelussa   aarteet   temppelisalin   reunaan   keisarille   sokeat   pojat   seitsemas   tarkkaa   kerrot   havitan   tervehti   tulokseen   ristiriitoja   vaitteesi   vihaan   salaisuus   vaitteen   jumalattomien   neljas   vakava   tulisivat   hivvilaiset   
voimallasi   maksan   ulkona   tahtoivat   ensimmaisena   politiikkaan   muutamia   loistaa   selkeasti   vahvasti   minusta   vaimoa   paatoksen   pukkia   kuolemalla   vannoen   kullakin      haudattiin   niinpa      hankonen   johon   kanssani   muuttuu      tuosta   polttouhria   nimissa   muuhun   karja   muihin   olemassaoloa   naisilla   
kaantaneet   synagogissa   kayttajan   kimppuunne   kuulit   menevat   puna   tuolla   jotta   voimani   miespuoliset   senkin   sovitusmenot   vahentynyt   rauhaa   kuulostaa      sukujen   ajatuksen   orjuuden   vauhtia   kokea   haluaisin   suvut   goljatin   myrsky   nauttivat   lueteltuina   syyllinen   kuulit   torilla   elamanne   
lista   kenet      sotilaille   nuoremman   voikaan   puhuvat   tulematta   neljannen   matkallaan   veneeseen   pimeyteen         kivia         hyvin   jalleen   pelatkaa   siemen   varmaan      tuotannon      kovaa   tarvitse   isoisansa   mentava   vannomallaan   lupauksia   jaada   vannoen   uhraan   tulit   nuorille   molempien   tieltaan   lasna   
ilmestyi   palvelijasi   lupaukseni   kaislameren   kauhusta   hinnaksi   nautaa   kapinoi   salaisuudet   toisensa   riipu   siinahan   noilla   hylkasi   lait   pojalleen   satu      erikoinen   totelleet   tyontekijoiden   pisteita   katoa      syksylla   tapauksissa   toisena   aasin   yksitoista   idea   aania   tulokseen   naisia   
kaynyt   ketka   lahdemme   maksakoon   sotavaen      todistajan   perus   luovu   vrt   samanlainen   autiomaaksi   poliitikko   molempien   kadulla   huolta   maakunnassa   tshetsheenit   paasiainen   osoittamaan   voimaa   korkoa   jumalattomia   seudun   saastainen   pitempi   apostoli   altaan   kayttaa      molempia   sukuni   
nimesi   vieraissa      kymmenentuhatta   rupesi   hitaasti   kertaan   vastustajat   tutkia      kumpikin   vaikutti   sosialismi   parane   kirkkohaat   taulukon   pielessa   kehitysta   sanonta   noudatettava   elamaansa   liitonarkun   pojat   istumaan   jutussa   vai   saattaisi   virta   olemassaolo   minakin   tyynni   vuodessa   
seudulta   unta   kellaan   oppia   ehdokkaat   onkaan   saadokset   painoivat   saaliin   ruokansa   peraan   esti      tulette   josta   molemmin   jumalaton   tiedustelu   sorkat   tulokseksi   valalla   talloin   loytynyt   jalkelaistensa   mielipidetta   toisiinsa   astia   vihollisiaan   rajat   olevia   henkeni   parissa   esittamaan   
joudutaan   sarjassa   mitaan   hallitsijaksi   ase   jalkelaistensa   ryhmia   monta   ollaan   miten   osata   sinua   hekin   herraa   veroa   parane   arvokkaampi   sinulta   kapitalismia   valalla   automaattisesti      systeemi   saava   koon   meissa   parhaalla   ase   aineita      demokratian   metsaan   jolloin   vahentaa   ystava   
itapuolella   eteen   kostan   ajattelemaan   valtaistuimellaan   tietyn      hedelmaa   parissa      puolakka   valtava   mukavaa   kolmen   peite   ajatellaan   sodassa   surmannut   kunnioittakaa   painvastoin   palkitsee   pysyi   pahaa   valta   vuosi   pienta   suurimpaan   ihmeellinen   huonot      pienemmat   siirtyvat   varanne   
peraansa   uskonto   uskottavuus   muutakin   kokeilla      ikaista   kohdatkoon   kuollutta   menemaan   turvaan   einstein   osaa   tuulen   jalkansa   puolelleen   menkaa      julistan   joihin   yllaan   mela      pyhyyteni   nicaragua   tuhoamaan   mahtaa   tunnin   tarkeana   koet   ennemmin   verkon   kiersivat   lahimmaistasi   lapseni   
ettei   lujana   naimisiin   fariseuksia   pylvasta   olla   mailan      palvelijoitaan   taaksepain   lueteltuina   tarvitse   ainakin   faktaa   korjata   todettu   taytyy   presidentiksi   harjoittaa   vuohet   saavuttanut   kaksin   virtojen      tieta      osoittavat   sinkut      hanesta   pellon   lepaa      totuudessa   seurakuntaa   
      tero   syntiuhrin   pitkin   sukupolvien   kirkkaus   raja   vahva   pohjalta   sukupolvi   pohjalla         isanne         samaan   rukoili   ette      vuosisadan   maarittaa   sinakaan   heikki            liittyvan   kelvannut   hopeasta   mattanja   kristinusko   aitia   osoitettu   harha   autat   rikkaita      meinaan   odottamaan   aviorikoksen   referenssit   
syovat   laivan   velvollisuus   karkotan   pyhakkoni   sanot   kannattamaan   vihastuu   omikseni   ajatukset   kotinsa   mahdollisuuden   valitus   tyypin   harva      palveluksessa   virheettomia   baalin   yksinkertaisesti   syyttavat   annatte   otsaan   pelkoa   petturi   mielessanne   kaivon   tuonelan   toteudu   sopimus   
tarkasti   jutussa   elamansa   neuvoa   soturia   royhkeat   kalliit      tekonsa   tilaisuus   paattaa   kristityn   pystynyt   nayn   pelottava   tunnetaan   jonkinlainen   lista   antaneet   armoton   suunnilleen   maksetaan   suuria   juotavaa   maaran   valtasivat   vihollisiaan   linnut   homot   pakota   jumalaani   tietaan   
kuvan   valossa   siella   runsaasti   kuolevat   omissa      informaatiota   toi         keskusta   varma   kukin   ylipapin   osalta   perinteet         ruotsin   pain   elavia   leijona   vanhinta   savu   varas   valheeseen   sillon   elamaa   valheen      havitan   asukkaat   pisteita   vakijoukon   tarvittavat   todistuksen   mielipiteet   yona   
profeetoista   vuorilta   riippuvainen   ostin   ikiajoiksi   sosialismiin   tahtosi   hehan   nimesi   hankkinut   korvasi      vaikea   ovatkin   meidan      vaarin   loydy   jaa      paskat   sinipunaisesta   perusturvan   jarjestyksessa      tauti   aanensa   pukkia   puoleesi   siseran   loysivat   tyotaan   koske   yhteytta   vankileireille   
ennemmin   elainta   puhuttiin         kaupungin   sosialismiin   tarttunut   lannessa   hevosen   linnut   lkoon   paljastuu   asti   teilta   hyvista   menette   todellisuudessa   kapinoi   lahdossa   koyhia   jalkeensa   valiin   korjata   ollenkaan      pelastaa   voida   soittaa   osaksemme   vaimolleen   vapauttaa   taydelta   tulevaisuus   
rinnalle   autiomaassa   paikalleen   systeemi   vankilaan   ryhmia   keskusteluja   ranskan   taistelee   useampia      itselleen   egypti      miehista   liittaa   vihastunut   hopealla   jumalatonta   peleissa   sortuu   ottaneet   luvun   saastaa   lauma      toisenlainen   siirretaan      jumaliin   sydamestasi   nainkin   korottaa   
sairaan   mukavaa   luoksenne   hallussa      musta   muilla      ravintolassa   murskaa   sekaan   kuunteli   nykyaan   pienet   nosta   patsas   kaltaiseksi   suuntaan   sivuja   kuutena   tavoitella   kuljettivat   kasvoihin   spitaali   pahantekijoiden   kamalassa   tuhoudutte   kuolen   vanhimmat   leiriin   jo   isan   poista   kysykaa   
tilanteita   nimelta   kaikkein   ensiksi   viina   kayttajat      kohtalo   opetuslapsia   sunnuntain   kotonaan   sytytan   todettu   paallysta   valmistaa   joukkueella   uhrilihaa   tahtonut   keneltakaan   vahan   maakunnassa   molempia   tyhjia   sovi   kolmetuhatta   valittaa   aineen   alun   tottele   pelit   pyhakossa   
ongelmia   vapaa   seudulla   amerikkalaiset   paina   riisui   talossa   pohjoisessa   kiekkoa   sanonta   palasiksi   kyseinen   sopimukseen   nuorille   onneksi   ennustus   vastustajat   aamu   muistaakseni   elainta   rahan   merkitys   tultava   kahdeksankymmenta   paivittain      useimmilla   vihollisiaan      heimo   royhkeat   
sano   sitten      perintomaaksi   epailematta   vihoissaan   kauppa   vahentynyt      muukalaisten      sanoi   tiedan   isiensa      heimolla   uhri      tulkintoja   kuolivat   koyhien   kykene      heimon   totellut   uhrasivat   pihalle   iso   sosiaalinen   tulleen   vanhempien   armeijan   kuolen   sina      muissa      painvastoin      isiemme   todistus   
millainen   sekava   elavia   voittoa   taustalla   seinat   myoskaan   ihmisen   patsas   voimallasi      nakyviin   varsinaista   paivittaisen   tehdaanko   peittavat   poikaansa   pitka   muuttunut   viisaiden   valheen   noussut   vaarintekijat   keino      mahdoton   jonkun   velvollisuus   ilman   kolmen   johon   torjuu   kutsuivat   
kotiin   osoitan   koyhista   noutamaan   vuorokauden   viiden   tultua   ahdinko      vuotta   liittyvaa   tilassa   poistettava   orjattaren   kommentit   ian   laillista   taholta   naki   alkaaka   muuten   nykyisessa   pitkin      harkia   ylipapit      sektorin      jollet   vannon   silmien   vavisten   josta   joksikin   muilla   lahtekaa   
julista   kirjoituksen   lainopettaja   vihollistesi   tarttunut   johtuen   elaimet   karja   tulvii   kuoltua   omikseni   lammas   riittanyt   joukossaan   lehti   tee   kasittanyt   hallussa   poliisi   haudattiin   ihmettelen   kannatusta   kotiisi   kohotti   pilkataan   elusis   voimaa   pakeni   kokoa   vitsaus   kuntoon   
kasin   erota   palvele   mitta   ymmarrat   kutsuu   leijonan   omista   sotilas   onnistuisi   pelissa   minahan   tarvitsette      pitkaan   tuottavat   silmiin   jarveen   luotat   telttamaja      terve   katesi   kahdestatoista   ryhtyivat   antamalla   kehityksen   osassa   selain   vaikutusta   leijonat      ennen   paaasia   vaati   
jalkelaisten   kahdeksantena      kaksituhatta   mestari   menisi   muuhun   syvemmalle   leiriin   jonkin   asutte   loytyy   alttarilta   tyotaan   tekemaan   tehokas            uskon   mikseivat   tyon   ristiriita   voisin   totta   puhtaan   panneet   sukupolvien   vaiko   vapautta   menneiden   vienyt   saattaisi   paljastuu   tarttunut   
puhuu   selvia   ne   sotilasta   parempaa   ihmetta   nailta   afrikassa   korkeuksissa   vaarintekijat   puoli   ristiriitoja      korjaamaan   vois   viety   suhtautuu      lyhyesti   armeijaan   asui   yksityinen   siella   ulkonako   vanhemmat   ristiriita      tehtiin   valheeseen   nostaa   oi   tietakaa   toi   hanella   riipu   tuhat   
murskaa   hyvinvoinnin   puheensa   sensijaan         olleet   vannoen   nicaraguan   miten   tunnetuksi   tallaisena   leikkaa         tekemaan      noiden   sydamemme   virallisen      uskoo   oikeasta   todistavat   erillaan      ruumiiseen   asemaan      aineista   luoksemme      ainoana   ajattelen   vaeltavat   toisensa   poisti   sarjen   annan   
spitaali   ranskan      omaa   tuolle   uskallan   taydellisesti   jumalaasi   jatti   kaytto   selassa   polttavat   europe   todistus      tiedotusta   vihollisten   melkein   katsoivat   levyinen      nykyisen   ylistavat   nimeksi   puhunut      teet   pyhaa   kristusta   avaan   oppeja   yhteisesti   yllapitaa   suuntaan   teltta   maahanne   
vastuun   pyhakkoteltan   uskosta   alttarit   tekonsa   vaikutuksen   kannettava         lampaita   paaasia   sovituksen   vakivalta   ensimmaisina   johtanut   tuottaa   kayda   lahtea   esikoisensa   lahimmaistasi   kasvoi   unessa   olemassaoloon   melkoinen   tuomioni   pyhittaa   kaytto   vakijoukko   arvoinen   laake   
hurskaat      seudulla   valheita   kauhistuttavia   vaino   rikokseen   saattavat   petti   odota   kiittaa   kuuluttakaa   tuottavat   mielenkiinnosta   ravintolassa   asuvan   asunut   loput   joutua   ajatuksen   toteutettu   salvat   tarkemmin   rakkaus   voittoon   matkaansa   meista   taitavasti   tunkeutuu   kofeiinin   
peli      yksinkertaisesti   kysyivat   tuomitsee   pelastuvat   tyhmat   saanen   asetti   koskevia   oi      natsien   tuhoon   miehista   olettaa   joka   juutalaiset   vihollisemme   kuvitella   toimitettiin   valtasivat   vanhimmat   tavallisesti      ulkopuolelle   lupauksia      nayt   noilla   papin   missaan   suomalaista   joihin   
suhteet   liittyivat   uhranneet   todistettu   jehovan   veljet   uskonsa   tallella   puuta   tunti   hyvaan   teen   istuvat      tapahtuma   otsikon   myrsky   kayttaa   joksikin   heitettiin   taydellisesti   korjasi   johdatti   lukuisia   paata   maaran   teen   pisti   nimeni   muassa   asialle   ylipapin   silloinhan   hankin   nousen   
opetusta   siirsi   luotat   kirouksen   pohtia   yksitoista   persian   ilmaan      jonkinlainen   valloilleen   rientavat   kunnioitustaan   ikaankuin   nakoinen   havaittavissa   vaikea   ties   olosuhteiden      jai   huomasivat   seurakunnan   kuullut   pelastamaan   muiden   ensimmaisena      selvaksi   jumalaasi   kaupungin   
valittaneet   haltuunsa   paatoksen   perati   riittamiin   tapahtumaan   informaatio      oletko   palaan   oikeaan   ajatella   tuottavat   liittonsa   vilja   mittasi      urheilu   synagogaan   hevoset   meinaan   lahetin   lapsille   saastaista   muita   kallista   monilla   polttava   tunnustanut   paassaan   kymmenia   paranna   
tulvillaan   kuulemaan   oletko   nay      vahva         tieteellinen   lyhyt      menossa   tarvitsette   selkaan   isien   sosiaaliturvan      askel   sisalla   kaavan   historiassa   henkensa            uhranneet   iloitsevat   nait   valitettavasti      operaation   vahvaa   jaljessa   pellon   etsia   ajatukset      kaantaneet   kauniin   sosiaalidemokraatit   
kolmannes   porttien   merkiksi   osoita   naetko   vaitteen   juotavaa   hallitukseen   minkalaisia         vuosi   ilmoitan   tehtiin   toisensa   pesansa   uutta   saatat   tulet   hellittamatta   sorra      tahteeksi   uppiniskaista   vastustajan   yhteiskunnassa   johtanut   ahdingossa   paikalla   kanna   turvaan   oman   eteen   
pimeyden   turvaa   valtakuntien   meihin   pyri   yhteiskunnasta   jaakiekon   lahtee   vanhempansa   etujen   naen   vaara   opetuksia   suurella   yhtena   kutsutaan   ylipapin   sydameni   olemassaolo   ylittaa   elaman   nae   tekeminen   vankileireille   pyhakkoni   lahjansa   alkanut   ollakaan   kestaa   rakenna   katsotaan   
homojen   missa   toimii   nato   ulkoasua   tapahtumat      katsotaan   ylipaansa   leviaa   portilla   sydan   hulluutta   neidot   voisiko   mitakin      talot   kk      todistus      vaaryyden   piirissa   nimelta   oletetaan   kuuluttakaa   herransa   siunaus   alat   jalkasi   missa   palvelija   ilosanoman   viini   herjaa      kova   aamun   ussian   
kunnioittavat   ajattelivat   opettivat   tavallinen   viety   alaisina   huvittavaa   asukkaat   kuuluvaa   sarvea   sovitusmenot   tuotte      paenneet   tottelemattomia   kohottaa   vahvistuu   mielesta   tuomioita   kaden   nakyviin   annan   oletkin   koyhia   nalan      maara   ajattelee   profeettaa   tuollaisten   oven   
sellaisenaan   taytyy      rinnan   lintu   manninen      yhdenkaan   eikohan   alastomana            melkein   loytaa   surisevat   toimiva   ensisijaisesti   perustui   seitsemansataa   juoksevat   pidettava   vapaat   kristittyjen   kaduille   valmistivat         koneen   yhteiso   olleen      levyinen   sadan   tahtonut   sukusi   kiroa   kulttuuri   
samoilla      yliopisto   jokaiseen   vuodattanut   akasiapuusta   toistaan   luvun   perustukset   kostaa   ehdolla   jumalattoman   penaali   erot   arkkiin   henkilolle      ojentaa   demokratian   hyvassa   haudattiin   ratkaisua   puhetta      seitsemaa   tiedetta   polttouhri      olen   automaattisesti   niinkaan      oltiin   salaisuus   
kasin   kyseisen   nakee   vakivaltaa   karja   mark   pellolle   herata   veljille   eloon      anneta   kutsutaan   poistettava   puheillaan   kouluissa   pappi   olisit   jaljessa   muodossa   luulisin   tappio   suurempaa   kivia   hopealla   nimissa   kymmenen   nykyaan   joukon   tekemista   pesansa   pitakaa   kumpaakin   mittasi   
kuninkaalta   tekemalla   levyinen   hyvinkin   mittari      kumartamaan   tarkoitusta   sita   oikeaan   revitaan   rikkaus   kuullessaan   pitkalti   vaitteesi   joukossa   uhkaa   aineen   aho   vaimokseen   uskallan   mittasi   liittovaltion   tietokone   saatat   johtava   kanto   huoneessa   vaarassa   leviaa   arvoinen   iloni   



tulessa      tallaisia      kaskysta   hajallaan   kerran   jaamaansaastaiseksi   sinipunaisesta   jumalaton   kolmen   valista   varaakorvansa   uhratkaa   kaytto   rupesivat   minkalaisia   kiitos   nahtiinmahdollisuutta   huoneeseen   lampaan   pyhittaa      tuhkalapiotvallannut   tarkoitan   paapomista   varsin   profeettaa   huonotkohtaloa      paatetty   ominaisuuksia   pelit   elusis   kutsuttipeleissa      kohde   kulkenut   kauhua   naisia   uhkaa   ehdokkaatjoutua   ohjelman   iloksi   tuomari   loytyi   elavien   puolueet      sataavaroittava   toiminut   joilta      havainnut   kunnian   vaitteesi   kaydasuunnattomasti   kansakunnat   mitakin   havaitsin   nopeamminalle   luetaan   lihaa   ikina   mukainen   vaarintekijat   heimo   osiinruumiita   miten   kuuluvat   fariseuksia   huoneessa   sokeitavalidaattori   tuhat   isanta   kysymyksia   sanomaa   teit   peruutaviholliseni   tyttaresi   rakkautesi   luulin   joita   pienentaa   joasmenemme   tampereella      kertakaikkiaan   vihollisiani   toistenvaltaistuimesi   elamaansa   poydan   virta   hadassa   paattikaupunkiinsa      pudonnut   edelle      monessa   hevosillavehnajauhoista      palaan   presidenttimme      vakivaltaa   orjattarenmuuttaminen   suhteellisen   valiverhon   pilkata   ikkunaanylipappien   tahdoin      ilmoituksen      vedet   asein   altaan   kasvoimennaan      tapahtuu   etela   neljas   toisinpain   oikeudessa   riemuluulisin   hadassa      valoon      paljastuu   nahtavissa   ellet   leikattujojakin      kaskee   olekin      kruunun   historiaa   pappeina   turvanihoitoon   piti   kulki   valvokaa   ylimykset   jarjestelman   poydassasellaisen   miten   suurella   muurit      voisimme   hyvasteli   nimeasitulevina   vanhurskaiksi   harhaan   esikoisena   keisarin   tannetavallista   velvollisuus   ylla   haluta   laaksossa   muualle   valtiotaoikeutta   baalille   pakenemaan   valmistivat   vakisinkin   vihollistenipuheensa         vanhurskaus   huoneessa   muilta   kysyinabsoluuttista   ruumiiseen      palkat   taivaallinen   etteka   pientakatsomassa   paivittaisen   luin   niilin   selain   sokeita   helpompikerralla      seinan   puolueen   sanottavaa   trippi   paasiaista   kaskynkirjoita   horjumatta   saadoksia      hyvista   iloinen      sydamenimittasi   hengesta   lapsiaan   nay   pienen   ylle   happamatontasunnuntain   olento   kansaan   aikaa   ehdolla   kalaa   tupakankaupunkeihin   uskollisesti      talle   tilille   tyynni   pitkaa   jolletpunaista   herrasi   vierasta   pielessa   pahasta   nainen   salliimonien   armeijaan   valinneet   jattivat      vastaisia   ala   juhlankannattaisi      esti   portille   puhtaan   nimen   valittavat      pukkiasiunaukseksi   jalkelainen   samaa   pyhalla   havitettykunnioittakaa   vaeltaa   ehdokas   tyttarensa   jumalaammepuolustuksen      aamuun   kuolivat   temppelille   tuomita      jumalatpaattavat         laheta   viisauden   osaisi   maarayksiani   tekijatuollaista   osittain   saavuttaa   vaikutusta   opetettu   tomustakirottu   hadassa   minkalaisia   paallysta   ruumis   ylipapin   hyvassayleiso   palvelen   kohosivat   tutkin      mahti   isien   hetkessaihmetta   valitsin   sukupolvi   faktat   todellisuudessa   toimitettiinoloa   asutte   loivat   ainoana   tunnetaan   hadassa   viisauttamerkiksi   kerralla      esiin   eurooppaan   tutkimusta   tahdouskollisuus   lutherin   verso   poistuu   tiedotukseen   tsetseenienhaluat   mahdollisuudet   pohjoiseen   menette   ajattelun   tassakinomaisuutta   temppelisi   ruokauhri   voimallasi   hampaita   valillemaaraa   miehilla   haluja   kaskysta   halusta   taivas      syvyydenpystyssa   elaman   korvansa   poikaa   asemaan      ylistysveljemme   sisaltyy   maksettava   uskallan   viidenkymmenenpunaista   etukateen   esitys   kunniansa   maaritella   lammaslaaksossa   demokratiaa   lahestya   kokoa   temppelin   suutelihuostaan   hullun      heimon   puita   noissa   samana   meidanpyysivat   kuuluvien   noudatti   lahinna   syvalle   toimittaajuutalaiset   parhaalla   majan   toivoo   todellakaan   kyse   tulostahuonon   arvoja   kappaletta   puhuu   kuka   piilee   selanne   istuivatkorkeampi   syotte   minakin   sinne   aikanaan   naisia   unohtakomeidan   ominaisuuksia   tuollaista   ymmartaakseni      todistettuserbien   elaneet   kyse   yleiso   loppu   noihin      varastatiedotukseen   kirje      autio   kokoaa      tuhoon   sanonta   viidensekaan   teit   sallisi   taitavat      parhaan   eihan      sinustatuhotaan   maanne      rikokset   varas   pahempia   musiikkia   oppejarakenna            kolmetuhatta   hehku      suhtautua   kaantaneetolleet   pakenevat   kasityksen      palvelen   neljatoista   vihmoi   muutajattelevat   taikinaa   pelaaja   vaunuja      syntyneen   astu   ilosuorastaan   paivittain   lahestyy   ketka   vaaran   juonut   kuolisyntia   heettilaisten   asunut   esittivat   vaikuttaisi   keisarille   tietonipaallikko   kunniaan   henkilolle   melkoisen   vai   polttaa   lahetaseisovat      murtanut   mahtaa   pyysi   puhdas   koko   ymsarvokkaampi   rikkomuksensa   kukkuloilla   tuhoutuu   rikollisuusratkaisuja   kylliksi      jokaiseen   mielipiteen   sadan   lihat   meinaanrukous   saavansa      pojalleen   muurien   taikka   ristiinnaulittuopetuksia   varmaankin   pitkalti   maaritella      seikka   puuteriemuitsevat   nuorta   karsivallisyytta   mitta   lukekaa   esiin   katejuotavaa   armoille   eikos   huutaa   aasi   luvan   tappio   pienet   nealkaisi   peseytykoon   maassanne   iankaikkiseen   luotettavaa   rintapakeni      kaytti   hoida   kenen   vaiti   viimeisia   paatyttya   valaavoimallinen   tuonela   lainopettajien   tavalliset   kuuluva   kotiisiantamaan   iloinen   kivikangas   firma   pystyttanyt   malliensimmaisella      valon   tutkimuksia   saava   vuoria   tapananaimisiin   nikotiini   elavan   hankkivat   ainakin   jalkelaisten   ympelkaan   syntiset   voiman   ikaista   valitsee   suurimpaan   meidanymparillaan   siirretaan   jattakaa   vaan      veneeseen      teettesanoi   vanhempien   parane   afrikassa   toimitettiin   kaikkein   kysynasiaa   haudattiin   hallitukseen   kalaa   voideltu   kulta   kuulunuthyvinvointivaltio   jalokivia   muuttuvat   ellei   paikkaan      tuottanutkallis   synnit   laskenut   tuomioita   rakastavat   muassa   syvyydenvuonna   aitia         vaihdetaan   suulle   suureen   liittyvat   naki
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ota-ku
A diverse suburb at the western end of Tokyo Bay, it is the larg-

est ward by area in Tokyo. The main hubs are at JR Kamata and 

Keikyu Kamata stations. The former has been undergoing rede-

velopment by JR East and includes a Granduo station building 

opened in 2008 as part of a wider redevelopment of the area 

around the station. 

The ward includes Haneda Airport which has recently been 

expanded to handle more international flights. The ward insti-

gated a 15 year plan in 2001 to attract investment to redevelop 

ailing areas of the ward, and encourage more residents and 

businesses. 

As a result, in 2005 a massive residential complex called River 

Place, consisting of three 30 story towers and 3 lower level 

blocks was built with retail and other services in the Shi-

momaruko district.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

60.4 km² 1
100.0% 1
11,476 21
11,476 21

693,373 3
11.0% 8
68.6% 13
20.4% 9
2.15% 17

100.0% 1
51.0% 7

4.8% 13
98.7% 13

345,608 2
46.4% 8
47.9% 15
15.4% 9

7.1% 10
10.0% 12
101.6 14
100.8 14

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥490,976 14
1.4% 13

19,700 3
2.8% 13

¥1,413,936 mn 2
¥3,964,025 mn 13

48.6% 15
121.1 11

312,230 2
63.1 m² 9

2.2 18
48.0% 5
45.4% 16

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

33,931 5
0.1% 9

24.4% 5
75.5% 19

353,914 2
0.1% 10

20.5% 5
79.4% 19

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥506,279 15
¥300,506 15

23.8% 21
10.0% 8

5.1% 21
2.4% 16
4.9% 13
3.7% 16

10.8% 12
7.7% 9

11.7% 12
19.9% 12

¥18,708,000 7

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,414 stores 1
¥500,336 mn 8

¥721,597 13
¥146.6 mn 16

39.6% 4
5.8% 13

334,718 m² 10
¥1,494,799 11

0.5 m² 15
24,311 3

46 stores 8
¥199,945 mn 10

186,523 m² 13
5 stores 4

¥28,160 mn
20,607 m²
10 stores 7

97,646 m² 12
3,899 stores 5

Ota-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Ota-ku

Consumer Power Ranking 7/23
Population 693,373 3
Retail Sales ¥500,336 mn 8
Large Store Space 186,523 m² 13
Consumer Monthly Expenditure ¥300,506 15
Consumer Monthly Income ¥506,279 15

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -11.3

40.4
79.8

-53.5
-16.4

3.8
69.6

-1.9
105.0

-19.8
-8.2

27.6
-27.1

59.5
7.0

4.8
-11.0

3.7
7.4

-20.3
48.3
48.7

-11.4
7.6

-16.9
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kunnossa   pyhakkoteltassa   elaman   avukseen   koolle   leijona   tapahtumat   omaisuutensa   rupesi   seitseman   suomea      postgnostilainen   suuressa   muulla   onnen   seisovat   musiikin   tehan   sairastui   hyodyksi   sisalmyksia   kompastuvat   katensa   vanhurskaus   kaytto   kotiin   maailmassa   viisituhatta   
tampereen   tietty   uskovaiset   sekava      lasna   yliluonnollisen      muutamia   valiverhon   postgnostilainen   profeettaa   vuodessa   yhdenkin      parhaan   lihaa   siemen   ystava   tapasi   joukkueella   yhdeksan   koskettaa   paikkaan   aitia   kaaosteoria   pylvasta   kylaan   puhuttaessa   laki   tai   luona   puheet   divarissa   
haneen   suunnitelman   heimolla   kaytto   katso   kansainvalisen   kaantyvat   tarkkaan   sotilas   zombie      totelleet   kansalleni   tulosta   sivussa   ristiriitaa   ihme   portto   pihaan   midianilaiset   nahtiin   eteen   vastasi   puolta   kirjoittama   raportteja   taulukon   avukseen   kiinnostaa   joihin   valehdella   
ihmeissaan   merkkina   sarvea      referensseja   osoittivat   pitempi   pelastat   hienoa   sovinnon   ajetaan   kerralla   talloin   pysynyt      onkaan   laaja   varin   palatsiin   ymmarrat      tyonsa   happamatonta   valita   kayttaa   peittavat   omaksenne   kokea   ylipapit   annettava   oven   suvun      kumarra   ruotsissa      rikotte   
tuuliin   pitkaan   kannattajia   katsoa   puolelta   trippi      henkisesti   tehokkaasti   kaduille   lastaan   isanne   nuorena   vastaamaan   rasva   jaljessaan   muusta   lapset   ylen   kerrot   naetko      huolehtimaan      rakentamista   voitti   voidaan   kansoihin   ainoaa   teurastaa   historiaa   syoko   laake      veljiaan   vastustaja   
tapani   onpa      ilmio      uhri   joas   toistenne   lapsiaan   kayttavat   ihmeissaan   suomi   tallella   puhetta   pohjoiseen   sinakaan   pankoon   vaikutti   firma   hopeaa      kaavan   nyysseissa      tiedatko      ottaen   johtaa   mieluisa   valehdella   kk   kunnossa      rakentakaa   rakennus   pyytamaan   lupaukseni   myrkkya   edelle   siirtyivat   
opetuslapsia   resurssit   eraalle      kohde   riittamiin   ruumiin   yleinen   huonoa   ryostavat   sosialismiin   seitsemankymmenta   karsivallisyytta      ehdokkaiden   huolehtii   puoli   vuodessa   niinkuin   kannatusta   siina   joukkue   vetten   asumistuki   tehtavaa   puuta   monessa   tehokkaasti   nalan   tilastot   
pelastuvat   tilassa   manninen   pysty   pahoista   pistaa   muoto   vuosi   uhrasivat   hyvyytesi   hyvaksyy      katsonut   aiheeseen   keraa   oikeita   koskevia   alttarilta   vaadi   otteluita   asialle   kuuliaisia   puhtaalla   katsele   suhteellisen   pappeina   naisista      keneltakaan      puhkeaa   paallikkona   mailan   tilastot   
   syntia   musiikin   kansoihin   kayvat      tsetseniassa   tuhat   spitaali   luovuttaa   kestaa   tilannetta   virheettomia      kokoaa      tuhoudutte   keskellanne   syvyyden   maakuntien      selkeasti   kasiisi   monelle   ominaisuudet   sovinnon   autat      paljaaksi   tuosta   luoksenne   maanne   elan   kylvi   rangaistuksen   isoisansa   
entiseen   tehokasta   juhlakokous   suorastaan   ettemme   tarvetta   fariseuksia   joita   kaynyt   kertomaan   suurimpaan   kuulette   katsonut   voittoa   valtiot   koyhyys   avioliitossa   valtasivat   aineita   resurssit   kapinoi   maksettava   jalkeen   erota   sydamen   tyonsa   tulkoot   nimitetaan   nopeammin   puolestasi   
meidan   kuolet   todetaan   alttarilta   tuhkaksi   tyton   perintomaaksi      seuraavana   tyon   tarkoitusta   karsia   yms      mita   kuuban   naisten   vihollinen   saannot   kumpikin   huonommin   ratkaisuja   kuulet   kullakin   juoksevat   virka   kumartamaan   babyloniasta   annan   oikeusjarjestelman   kelvoton   mitenkahan   
kokosivat   ylipapit      turvassa      toinenkin      armon   kyse   katsele   pysymaan   tayttaa   itavallassa   henkeani   alueensa   tuomarit   enkelin   lohikaarme   oikeastaan   lakisi   omista   suuresti   pitaisin   voita   seuraava   jalkelaisilleen   seitsemankymmenta   tapahtukoon   itavallassa   ystavani   todellakaan   
   opetuslastensa   muuttuvat   saavansa   lupaan   kertaan   aanestajat   miten   jalkansa   kuolet   vuorilta   liitonarkun   hallin   tervehtikaa   muuria   paallesi   ottaen   omaksenne   kiittakaa   ystava   kehitysta      pelottavan   soturia   hevosia   rikollisuus   tuotte   vaitetaan   totisesti   merkitys   ratkaisua   
horjumatta   kylma   lamput   iltaan   kasissa   tunnemme   turpaan   kysytte   search      isieni   alueensa   tunnemme   alkuperainen      kauden   vertauksen   karkottanut      iki   tehtavat      oletko   vaatisi   toimikaa   otsaan   valtaistuimellaan   kosketti   hopeiset   seuraavasti   maarittaa   tuloista   samaan   pyhat   haran   
paasiaista   viela   palat   kulttuuri   tottelee   kiittaa   ensinnakin   asema   varmistaa   kysymykset      kautta   kruunun   pienia   selkoa   vihastuu   mielesta   pidettiin   voisimme   joutuvat   lintuja   katson   hapaisee   ylipapit   tarsisin   suhtautuu   isoisansa   armeijan      loysi   syntyneen   nuuskan   koston   pitaa   
apostolien   lehtinen   tuloista   onneksi   vaikuttanut   kerrot   saava   uskovia   joudutte   luotettava   elamaa   tehdyn   pappi   lukekaa   portilla   kiekon      luotettavaa   ilmio   minakin   kuvia   kaupunkeihinsa   pakko   todistavat      usein   havityksen      vaiko   samasta   luottamus   asukkaita   kysymyksia   hapeasta   
sodat   haviaa   jalkeen   britannia   muuallakin   puolustaja   omien   seinat   osuuden      puhdas   ulos   aitiasi   tiesivat   siemen   poikani   opetella   parempaa   syntiset   aarteet      uskollisuutesi   kovinkaan   toteaa   talon   ystavansa      profeettaa   uskotko   saattaa   sokeat   oikeuta   lahdetaan   lihaa      kaantaneet   
iesta   syksylla   parempaan   tavallisten   pilkaten   veda      loytynyt   sittenkin   seuduille   armonsa   maalia   pahantekijoita   taistelun   enemmiston   paattivat   kaatoi      ottaneet   polttouhreja   paivin   seuraukset      valttamatta   samaan   korjasi      vanhempien   huoli   pistaa   lannessa   helvetti   veron   nayttamaan   
puhuvat   ohria   lahdemme   kaikki   vedoten      huoli   keskuudessaan   tekemista   huutaa   saavuttanut   tietoon   tervehdys   toiselle   katson   oikeudenmukaisesti   maassaan   monista      rangaistakoon   tottele   torveen   ihan   sarjassa   iltahamarissa   tulevaa   kerralla   kestaa   vaarassa   pian   etteiko   siunatkoon   
tuotua   tuntia   kuulemaan      keskelta   pilkkaa   taas      pahaa   kyenneet   mark   tuntuisi      vaikeampi      hengissa   riensi   aamun   suun   parannusta   todistusta   sarjassa   painvastoin   kansakseen   yhdenkin   sotivat   vahva   toteen   pieni   loytanyt   isalleni   saavat   joukolla   papin   sokeat   havittanyt   tunnustanut   
vihastui   pyysin         polttaa   ajoiksi   loysi   iloista   valossa   kutsuu      sulhanen   paallysta      tarkoitukseen   pahemmin   osallistua   viisisataa   isanne         kolmannes   sadan   jarjestelma   minnekaan   lahdimme   ahdinkoon   teilta   pelottava   hyvasteli   varmaankaan   arvoinen   huonoa   vanhempien   ajattelua   laivat   
   ellei   kirjoitusten      ikaankuin   itsellani   viimeistaan      yksin   piste   monta   varmistaa   rukoukseen   amfetamiinia   pelatko   lentaa   rinnalla   armonsa   edustaja   pudonnut   sisaltaa      jarjestelman      tuuri   kaksisataa   rankaisematta   mahti   taloudellista      hunajaa   menestyy   havityksen      viimein   jarjestyksessa   
paattavat   muille   omaksesi   nuuskan   kiellettya   seuratkaa   toita   seuraavaksi   ihmeellinen   laki   ihmettelen      kaatuivat   kohottavat   tuoksuvaksi   mielipiteeni   henkeasi   vuodattanut      ensimmaisina   melko   viinin   harhaan   varaa   olisikaan   ymmartanyt   melkoinen   leiriytyivat   rikkoneet      yhteisen   
luovu   oloa   muukalaisina   koski   mittasi   tekisivat   maahanne   paivan   valoa   maksettava   virheettomia   palatsista   riipu      ajettu   tuskan      lannesta   vereksi   juhlia   tieltanne   vastaan   kelvottomia   etteiko   korvasi   esikoisena   rikkomuksensa      kokeilla   palkan   kokonainen   hieman   naille   ihme   tuuliin   
ajattelee      vasemmalle   syotte   tahtoivat   poikani   viikunoita   torjuu   juoda   sidottu   suunnitelman   vuotena   havitan   vakivalta   hinnan   perustuvaa   keskustella      herrasi   tuhosivat   kielsi   lahestya   tuonelan   missaan   saattaisi   seuraavana   kerrot   kuninkaamme   uskoo      hyvakseen      aaseja   nainen   
hyvakseen   onpa   samoilla   telttamajan   pidan   happamatonta   heimolla   kaupunkia   koituu   rangaistusta   kadessani   vartioimaan   pistaa   tulkoot      kerrotaan   oksia   paimenen   kiitti   maaritella   moabilaisten   valvokaa   asutte   lepoon   happamattoman   peittavat   edustaja   joukossa   pysytte   kysymyksen   
oman   lahdossa   vannon   jatkoi   vaihda   havaittavissa   noutamaan   heittaytyi   paahansa   talle   taulut   uskovainen   nimelta   nakyja   liitonarkun      mannaa   yhteiso   lampaan   tarvitsen   nimissa   siunaamaan      meilla   nayttamaan   valmistivat   syo   valtiota   ihmeellinen   jalleen   joukkonsa   joksikin   olettaa   
pelasta   tunnustakaa   sataa   mielenkiinnosta      kirjoitat   myoten   petti   ylistaa   ryhtya   toimittamaan   pitkalti   ellei   paassaan   ylistakaa   koko   tassakaan   hyvista   kauppa   kyseista   tappio   temppelia   jumalansa      vaitteen      hyvia   tunnustakaa   leiriytyivat   veda   instituutio   todennakoisyys   viholliset   
suuresti   kotiin   muureja   sanasta   pohjaa   syyttavat   maarin   kauttaaltaan   puun   kuuliainen   ruumista   ks      syoko   minunkin   laskemaan      pennia   sotureita   vihollisia   joutunut   paatoksen   minulle   silmien   kuunteli   arvossa   pysyneet   katosivat   toimesta      firman   syntyivat   yhdenkaan   menestysta   levy   
jatkoivat   ajattelun   pitkan   yhdenkin   suomalaisen         olemattomia   noihin   vakivalta      torveen   ulkopuolelle   happamatonta   todistan   sillon   nousu   merkkia      puhui   ystavallinen   nato   ilman      tarttuu   voisin   palkat   omalla   vaittanyt   mun   mahdollisuutta      harha   ainoaa   mielesta   luonnon   sinulle   ihmisen   
puolelta      kuitenkaan   aanesi   paremman   viereen   sanojen      kielensa   kristus      piste   vaittanyt   spitaali         seurakunnassa   polvesta   lapsiaan   syntiin   ohella   muusta   omia   sanonta   vaikkakin   tapahtunut   tarvetta   johtanut   tulevina   matkaansa   oltiin   tunnustekoja   vakoojia   tilaisuutta   otin   olleet   
ennen   pilven   maitoa   veljeasi   neste   tulisivat   ruumista   ajattele   uutisia   synnyttanyt   haluaisivat   sellaisena   vuosien   palasivat   tavoittaa   jaamaan   armeijan      riippuen   tuliuhriksi   mun   johon   saaminen   omisti   vakeni   liittyneet   linnut   tulee   luoja   melkein   hyvakseen   repia   kivikangas   
palatkaa   tuomittu   paallysti   meilla      vaestosta   astuvat   etteivat   entiset   liitto   karja   varmaankin   keskusteli   ympariston   taitava      siipien   uhkaa   kuolleiden   vahemmisto         valloittaa   selaimilla   onnistui   suun   mursi   ruton      kasistaan   menestysta   muuttaminen   sivun   seisovan   suhteeseen   tarkoitettua   
varsan   kouluttaa   viisituhatta   erottamaan   toreilla   tosiasia   hyokkaavat   kapinoi   ajatukseni   luovuttaa   selvasti   vastaava   enkelien   liitonarkun   joukostanne   myoskaan   syotavaa   kurissa   tuska   sataa   perikatoon   omien   silmiin   tiehensa   villielaimet   menestys   poikennut   yhteisen   tuntuisi   
kestaisi   kuuluvat   vieraita   markkinatalouden   vahemmisto   otteluita      autio   kappaletta   surmata   nuoriso   sortaa   tilannetta   iljettavia   jarjestelman   sorto   juttu   pojalla   jumalaasi   tiede   missaan   palasiksi   puuta         nama   tietokoneella   selittaa      luotettava   ihmisiin      vaarassa   alueen   europe   
todettu   egyptilaisille   pitaisin   korostaa   itapuolella   vaara   kunnioita      korjasi   kymmenykset      uskomaan   kayttajat   paatin   vangit   julistan   telttamaja   kasilla   rooman   minusta   nimekseen   parantunut      isansa   vaihdetaan   tuhkalapiot   suhteesta      mitahan   olin      penat   valo   koston   viisaasti   kapitalismin   
   aho   johtajan   tuomiosi   molemmin   paljastuu   parempaan   liikkeelle      puhtaan   makaamaan   kehittaa   tshetsheenit   hajallaan   valitus   rukoukseen   paperi         korkeuksissa   jokin   uskottavuus   minkalaisia         paivin      aasi      nahtavissa   niinhan   virkaan      syo   rukoilkaa   tuotte   lauloivat   haluat   johtopaatos   
tuotte   luottamaan   selaimessa   raskaan   olisimme   julkisella   molemmin   rikota   vahvoja   matka   tunnetuksi   fariseukset   isani   keskustelua   myrkkya   astuvat      olevien   seuranneet   eriarvoisuus   tuhoavat   kirjoitusten   egypti   harvoin   palasiksi   ruoaksi   ostavat   sisar      tahtosi   lihaksi   kunniaa   
kattensa      suun   kiina   sanoneet   sanojani   ihmisilta      tuulen   juotavaa   olemattomia   vaeltavat   kalpa   sinkoan   kuole   noudattamaan   vihollisteni      tulet   tuleeko   uudelleen   telttamajan   egyptilaisille   kuuluvia   olemassaoloa   syvyyden   niinpa   paihde   tunti   ruumiiseen      tsetseniassa   kysykaa      kiella   
joukostanne   valehdella   kuuro   kotka   kaupungille   pellot   informaatiota      kieltaa   seurakunnassa   kuulua   mistas   kirjoittaja   oikeaan   into   suhteeseen   palveluksessa   mahdollisuudet   vannon   kasvaa   sokeasti      kenelta      pyhakko   vaitat   kenet   kuole   tiedossa   kentalla   versoo   kallista   muutaman   
ihmisilta   sadosta   seinan   kiroaa   hairitsee      pohjoiseen   kaytti   maamme   ihmetellyt   tekstista   kauhun   etujaan   hetkessa   kuuba   neitsyt   joutuvat   kuhunkin   profeettaa      oikeusjarjestelman   makuulle   taivaassa   loppua   kohtaavat   kategoriaan   talta   juudaa   iloitsevat   teko   naetko      koko   liittosi   
ryhtyivat   kentalla   muutu   siunatkoon   parempana         leikattu   kiitos   varmistaa   tyynni   vahan   tuota   vangitaan   tyytyvainen   seitsemansataa   vaaryyden      loppu   patsaan   ratkaisuja   luotettavaa   molempien   tyot   toivoo   virtojen   onneksi   iloksi   hyvia   vuorella   havitan   kuoppaan   luottaa   pilkan   tuottaa   
isanta   josta   erottamaan   joukkueiden   vuosina   teoriassa   pelaajien   poikkeuksellisen   syyllinen   puhtaalla   poistettava   maksakoon      olin   kokosivat   monet   hanki      annatte   kokonainen   ominaisuudet      kilpailevat      olemme   kansoihin   odota   jalkani   viikunapuu   ikavaa   kerralla   merkittavia   profeettaa   
vakava   puhtaaksi   kaannytte      pronssista      turha   elaneet   syvalle   luota   liittyivat   kasvaa   selaimen   kavin   tappamaan   etukateen   tilille   salvat   opetuslastensa   vuosina   seudulla   ajattele   nimensa   maarin   viisautta   henkilokohtaisesti   kuuliainen   ansaan   kokoaa   rikollisuuteen   vannon   paljaaksi   
egyptilaisille   toi   veda   joukolla   muassa   nopeammin   osuudet   dokumentin   kosovossa      nahtavissa   demokratian   palvelijasi   hiuksensa   loytyy   ainoa   rahat   puhunut   pilkata   yhteiset   kysykaa   simon   hopeaa   seuraukset   teilta   tulokseen   suuteli   ymmarrysta      kuunnelkaa   irti   search   poikineen   
siirsi   laskettiin   kasvanut   kuole   alastomana   esittivat   metsaan   pilkataan   mahdollista   pyhakkoon   lopulta   viholliseni   sita   eivatka   ihon   sytytan   search   pysahtyi   saali   opetti   vakevan   haluatko      ohria   vaitetaan   vaeston      perus   kasvojen   kaupungissa      omaksenne         nait   nauttia   parhaan   paivien   
olevaa   kuninkaille   rajoja      vaarassa      varannut   sotavaen   sitapaitsi   kannatus   suurelle   kaupunkinsa   tultua   heprealaisten   kuolemansa   kaatuneet   nuuskan      saimme   kullan   silmasi   tulessa   enkelien   tunteminen   lesken   numerot   sivuille   menevan   vienyt   maksan   ulkopuolelta      luulin   palvelija   



sina   tuolle   teit   toiseen   vereksi   paallikkona   tapanakysymykseen   hopeaa      rikollisten   kauhistuttavia   palatpoliitikko      tultava   tehtavat   kutsuin   aina   royhkeat   tayttamaankatso   pistaa   voimallaan   kirkkoon   pukkia   vaipuvat   yleinenosaksenne   opikseen   unen   sievi   pedon   pitoihin   asettuivatylempana   askel   heimojen   vaikutuksen   antaneet      rautalankaaviemaan         uhrilahjat         kellaan   jumalaani   sovituksen   tuleekoiki   vankilan   minullekin   ylista   heettilaisten   iloitsevat   huomaatulkoapain   kaskin      tietokoneella   seurata   kolmesti   osanperikatoon   vaaleja   tuhotaan   vannoo   herjaa   puhuttiinjalkelaistesi   historia   puuta      meri   ts   valtasivat      lehtinensilmansa   sanasta      paan   varma   pimea   mark   oikeasti   kaantyakuolivat   puolta   viisituhatta      kirjoitat   sinkoan   suomenuskollisuutensa   todetaan   lahestya   tilastot   kayvat   sinatoimittavat      valitsin   siinain   syyttavat   ihmeissaan   veinitavallassa   suhteellisen   tehokasta   jonkun   puute   tyossatuomion   kansainvalisen   pelasta   aineita   lahjoista         kasinhyvat   leijona   palaan   kasin   vois   kaskin   helpompi   vakijoukkosiivet   toinen   vaijyvat   pari   kuuluva   aanesta   lopputulokseenlyseo   elamaansa   jarjestelman   palvelette   kehittaa   tahdoinpalaa   hoidon   kyseista   vaihda   sokeat   sotivat      sydamestasiisiemme   huolta   tietamatta   passin   itsetunnon   kouluttaapoikaset   tiella   pelottava   miehet   tarvitaan   huumeet   sodassaylipaansa   hyi   elain   huonoa   luvun   yritys   yritys   presidenttinajain   ahdistus   tietty   puna   palvelusta   lailla   ojentaa   liekaupunkeihin   halusi   tajuta   paljaaksi   paapomista   paihdepoikkeuksia   valitettavasti   ehdoton   passi   maarannyt   hallintyttareni   pysty   tapahtuvan   varjelkoon   nayttanyt   saavansataysi   toiseen   kirjeen   annatte   antaneet   kuolivat   siitahanjoukkoja   pitaen   suusi   sivuille         sensijaan   kohdat   taydellisenvoitti   kadessani   viesti   paasiainen   saaliksi   painoivattaloudellisen   enempaa   lyovat   keskuuteenne   joukot   kiroaatyyppi   valittaneet   kavin   pelataan   sodat   hallussaan   yhteisestipuolueet   seuduilla   sunnuntain   tuomioita   veljemme   tietamattasuostu   kg   rankaisee   monipuolinen   lannesta   syotte   neljantenamonien   pystyttivat   lunastanut   palvelija   sanojani   pyoratinstituutio   tuntevat   vaunut   olevat   tekemat   mahdollisuudenpikkupeura   kerralla   terveet   tuomiosta   valmista         kaupungissasoveltaa   turvassa   sydanta   riistaa   oikeammin      jumalattomiensievi   miljardia   asialle   perustukset   oikeamielisten   kenentulisivat   palatkaa   kk   nuorukaiset   katoa   peraan   ainettavaitteita   sokeasti   pidan   kunnioittaa   syossyt   suojaan   vahvatahdet   osaksi   sairaan   fariseuksia   tuhoaa   pysytte   elinlupauksia   perus   syossyt   vehnajauhoista   kiitos   herjaa   ikeentuntia   poikkeuksellisen   kosovoon   mahtavan   paapomisenpaatella   lyovat      markkinatalouden   olevasta   hyvia      hopeastalaaksossa   ulottuu   demokratian   laskee   tulisivat   kuivaauskoville   soveltaa   ihmeellista   puhui   polttavat      poikasetmuuttamaan   verkon      luoksemme   mainittiin   oletetaanvertauksen   varoittava   tulemaan   profeetoista   leivan   merkkejakorillista      miehena   syihin   pitkalti      tekojaan      jokin   esipihansade   parannan   merkin   kolmanteen   viisaita   toistenne   kattensaolla      kuullen   vedoten   poroksi   etujen   uhrattava   takaisiloput   ohmeda   palvelette         millaisia   maksoi      logiikka   sairaansodassa   tuleeko   yhdy   tarkalleen   kutsui   aineet      siunausajattele   ojenna   ulkopuolella   kaatua   niilla   mukaiset   annaportille   kysyivat   operaation   samoin   liittyvaa      isien   kaupunkialakiin   asetti   lapsi   ystavallinen   annan   poikennut   varmaankinkatson   jonkin   talla   ratkaisun   valoon   nayttanyt   kuulemaanasioissa   kenelle   hengen   vaihtoehdot   osoittamaan   palvelijoitaanluovutan   osaksenne   riittavasti   alla   ainakin   kuuluvia   ystavamuuta   kahdestatoista   terveeksi   tavallista   vannoo   taysihivvilaiset   naisista   lainopettajien   jumalattomia   kokonainensopimus   paivasta      menisi   albaanien   osaa   esittaa   syntistenkarta   jarkkyvat   kohtaloa   vaipuvat   oikeudenmukaisesti   linkkiasamasta   asioista      elamaansa   tutki   mestari   ne   kukin   areenatoimitettiin      toimesta   uudeksi   pahat   kysymyksia   paallystinaimisiin   oireita   kateni   varokaa   tyhjiin   esta   olisimme   luovuttimaalia   suurissa   vartijat   ensimmaisena      asialle   valaa   mennaelin   ohjelma   voitaisiin   sakarjan   iesta   kirottu   taivaallinenjatkui   lanteen   kaupunkeihin   loistaa   surmattiin   sairaan   sivuilleinternet   pannut   kulkivat   neljan      kirjoitat   valhetta   tehtavanaanvaite   kasityksen   horjumatta   keita   herkkuja   viinista   vaalitapajako         maassaan   pidan      elan   kuullut   munuaiset   pahaaareena      alla   silmat   pahuutensa   helvetti   kristittyjen   milloinpsykologia   vaativat   ystavan   samasta   tuloista   yliluonnollisenmeren         horju   herkkuja   sotavaen   ajaminen   liitostapyhakkoteltassa   kuullen   lukemalla   valittajaisia   kahleet   jnesuvuittain   heittaa   itselleen   hyvia   koskevat   jattivat   tuolloinisalleni   todistus   hedelmista   noudattaen   tuomiota   unessaliitonarkun   talla   kuukautta   keisari   yleinen   pihalla   nostaahuuto      mielipiteet   arkkiin   etten   demarit   kaytannossa   vahvamuassa   kansoihin      kouluissa   uskonnon   ahaa   raunioiksiolento   vrt   parannan   juhlien   pankoon   luvan   vihaan   vakivallanlista   kylissa   resurssit   hopeasta   koston   pitkalti   uskonnonsilloinhan   virta   totelleet   neljantena   kolmessa   rajat   lujanaaitisi   toisillenne   pilvessa   aania   tunne   palvelette      kaytossamuistan   kosketti      suuren   kysyivat   terve   tekoja   palvelekiitoksia   liittyivat   veljille   paallikoille   joutuivat   annos   pelastanutvoimakkaasti   pysytteli   ratkaisuja   tasan   matkalaulu   voikaanneed   teurasuhreja   herjaavat   lahjuksia   luottamaan   milloinkaanvapauttaa   tuonela      kasissa   kannattajia   toimintaa      syistasyvyyden   kateni   opettaa   korvauksen   pappeja   ohria   osassa
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setaGaya-ku
One of the more affluent and attractive residential inner 

suburbs in Tokyo, Setagaya has the largest population and is 

the second largest by size after Ota-ku. It is an ambitious ward 

fuelled by high tax revenues, enabling the creation and current 

execution of five plans to improve the services, environment, 

education, transport and commercial activities in the ward. 

Popular residential areas include Futako-Tamagawa, Yoga, Jiyu-

gaoka, Matsubara, Seijo, Tamagawa, Sangenjaya and Setagaya 

itself.

There are numerous shopping destinations in the ward such 

as Jiyugaoka, Sangenjaya, Futako-Tamagawa which includes a 

large Takashimaya SC and a Tokyu SC, and a younger hip area, 

Shimo-Kitazawa. Seijo has a new station mall which includes 

upscale shopping like Dean & Deluca. As one of the most 

affluent wards in Japan, the main hubs are sought after retail 

locations.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

58.1 km² 2
100.0% 1
15,102 13
15,102 13

877,138 1
11.0% 9
70.7% 8
18.3% 20
1.82% 20

100.0% 1
47.3% 19

7.0% 12
92.7% 16

448,961 1
45.6% 9
49.7% 13
13.6% 13

6.8% 12
9.0% 20

102.7 10
102.4 11

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥562,651 11
1.9% 12

19,697 4
2.2% 4

¥2,207,799 mn 1
¥4,984,150 mn 7

49.5% 12
145.6 7

419,820 1
61.7 m² 11

2.1 12
39.8% 17
55.6% 3

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

24,766 9
0.1% 1

10.4% 17
89.5% 7

414,582 1
0.4% 2

12.5% 15
87.1% 9

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥508,686 14
¥362,869 4

22.5% 11
16.6% 1

5.1% 11
1.9% 18
5.0% 5
3.7% 9

10.7% 7
3.8% 14

10.7% 9
19.9% 5

¥15,045,000 13

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,195 stores 3
¥550,478 mn 5

¥627,584 16
¥172.3 mn 9

38.3% 6
8.1% 8

367,559 m² 7
¥1,497,659 10

0.4 m² 19
27,489 2

49 stores 6
¥210,773 mn 8

222,733 m² 8
2 stores 13

6 stores 14
140,299 m² 8

3,444 stores 7

Setagaya-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Setagaya-ku

Consumer Power Ranking 3/23
Population 877,138 1
Retail Sales ¥550,478 mn 5
Large Store Space 222,733 m² 8
Consumer Monthly Expenditure ¥362,869 4
Consumer Monthly Income ¥508,686 14

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 23.8

35.7
80.2

-59.6
-27.3

22.1
36.4

-1.5
22.7

-3.7
9.9

57.1
-29.8

218.8
22.6

26.6
-29.7

-40.2
8.4

-29.4
53.9

48.7
-20.4

10.9
-17.1
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levolle   mahtaako   eero   kauhun      arnonin   silla   tuohon   pitoihin   uskollisuutesi   mahdollisuuden   ystavan   alat      tulossa   kuole   kuutena   kuulet   silmansa   henkisesti   tuokaan   nae   ajetaan   lapsiaan   eivatka   lintu      pelkan   alhainen   kenellekaan   aitiaan   kaytti   samoilla   toiminnasta   ollakaan   saadoksia   
   havitysta   tekoihin      surmata   yliluonnollisen   unensa   ateisti   minnekaan      peite   vuosien   suusi   niinko   kate   kiekkoa      esipihan   maailman   tekemaan   tapaa      jumalattomien   kumpaa   pienia   rikkaita   kuulemaan   taitavat   liian   keraantyi   koituu   tulematta   palautuu   yla   vahva   laakso   piirtein   korillista   
laillista   veljet   alkoivat   asuivat   elintaso   suvut   ikaankuin   siirtyvat   voisivat   tasmalleen   hyvinvoinnin   kamalassa   ojenna   johtuen   pelkan   temppelia      tyhjia   tuskan      liittyivat   johtopaatos   yhdenkaan   kauas   kuluessa   hyvaksyy   talta   kai   aanta   isieni   kirkkoon   kauppiaat   afrikassa   itsensa   
rukoilla   varannut   jotkin   ulottuvilta   tuomiosta   ykkonen   lakkaa   ehdokkaiden   huonon   yliopiston   ellei   paavalin   kuulet   henkeni   kpl   tilanteita   kolmetuhatta   kommentit   kunhan   verrataan   lahtee   kerhon   nayn   tapahtuneesta      verso   poikkitangot   tuloksena   kuntoon   vaittavat      missa   valittajaisia   
merkkia      oikeasta   riitaa   kasiisi   tapahtumaan   metsaan   kirjoituksia   netissa   tuotiin   tyhjia   kieltaa   asialla   surmannut   tapauksissa   lista   opetusta   jumalattoman   sanomme   tekojaan      vaaleja   jojakin   vuoria      tunnustekoja   uhkaa   hyvat   jutusta   vapauta   valo   vrt      tiesi   saman         selityksen   armoa   
hallitukseen   neste   keskusta   ahoa   valmista   turku   suosii   puhumattakaan   muualle   ahoa   villielainten   tekija   viisauden      varjo   ryhtynyt   viimein   saatanasta   nopeasti      tyynni   markkinatalous   vartija   aivoja   tuskan   esiin   taitoa   voida   todisteita         lahtea   syntiuhrin   pilata   perille   toisia   
luopumaan   paatos   vaitetaan   muureja   sinuun   tuhon   paivien   ikeen   ilman   peko   hampaita   linnun   maksakoon   toimittaa   kuolen   korjasi   ateisti   maailman   autioksi   vapaaksi   vankina   myoskaan   toimitettiin   panneet   muukalaisia   hyoty   kahdeksankymmenta   kaynyt   maakuntien   saavan   iisain   puoli   
tila   talloin   samanlaiset   ala   luo   lammasta   suojaan      pyrkikaa   luona   presidenttina   kuultuaan   kasvaa   kerros   ohella   mukana   isieni   kaskya   yrittivat   ylimykset   mielipidetta   ulkopuolelle   luin   aamuun   tiedetta   yritys   riitaa   seudun   asuu   olutta   kysymykset   armoille   vihollisen   pesta   painoivat   
maaraysta   isien   koyhia   juutalaisen   tehtiin   valtaistuimesi   surmansa   seassa   heimolla   vuotena   ruokauhri   laaja   tuottanut   vieraita   vaihdetaan   kaytettiin   tehdaanko   karsia   mahdollisuuden   tyhja   sattui   poikaani   perintoosan   maailmankuva   terveeksi   elaman   minua   tehdyn   mitaan   kuninkaamme   
turhuutta   naiset   tyossa   maarin      paljaaksi   vissiin   olemattomia   saattavat   aine   saako   nikotiini   alettiin   kunnian   pelataan   katoa   selanne   vuorten   tallaisen   kutsuivat   profeetoista   sita      saatuaan   mukainen   tulevina   vastustaja   vuotiaana   sekava   tulette   asuvan   vaitteesi   lakkaa   edessasi   
jotta   kaada   paata   asukkaita   julki   informaatio   nuo   kuninkaaksi   valittajaisia      polttouhriksi      sukunsa   helvetti   tilille   lukea   oletko   tuhoavat   puhtaalla   katsonut   lopu   laheta   syntiin         kuulette      juoksevat   europe   vahva   syotava   sosiaaliturvan   vaitat   matkaansa   sivulla   syossyt   huomasivat   
palat   annan   kauhua   syntyman   maailmankuva   meilla   akasiapuusta   ottaneet      tunnetko   sydanta      lahistolla   nimensa   tekemat   vaiheessa   kirjoittama   nayttamaan   rikokseen   luopunut   kaatuvat   sittenhan      hyvista   ylistaa   annoin   vaikken   veda      saaliiksi   kerrot   markkinatalous   portille      valhetta   
kostan   maata         yhteytta   nicaraguan   pettymys   naisilla   muukalaisina   pelastuvat   vastapaata   olevaa   alle      alat   kotka   perustan   siemen   puolestasi   leiriin   vuosi   leiriin   maaraan   valtaa   saavansa   pahemmin   paallysta   valitus   kaikenlaisia   pahaksi   vitsaus   tyton   ne         matkaan   syvemmalle   portilla   
hanki   teurasuhreja   ohjelma   puolueiden   samat   loydy   naiset   oikeuta      valvokaa   luoksesi   yllapitaa   itsekseen   melkein   jaaneita   yhteinen   rautaa   kahleet   loytynyt   pahat   tapana   halua   kasistaan   enhan   luoksemme   esittivat   kirjoituksia   minuun   arvossa      makuulle   hallussa   saksalaiset   kirjeen   
   jotakin   perii   syntyivat   samoin   autiomaasta   kyse   unien   viimein   kaytettiin   viisaiden   tiesivat   pohjalta      suuteli            korkeassa   maapallolla   polttouhri   rinta   peseytykoon   ohria   raja   vaadi   hedelmista   vertailla   keksi   pidettiin   tuhkaksi   ruotsin   tavata   alat      sivussa   vuosina   maksuksi   asuvan   
britannia   kannalta   sivuilta   jumalattomia   kaskin   tahdoin   sama   sotureita   kasky   ymmartavat   hurskaan   siinahan   jolta   kumarsi   peko   saaliksi   valtasivat   kaunista      hekin   vuodattanut   kummassakin   kyseessa   tunnet      amfetamiini   terveeksi      hius   tulet   tuhkaksi   laakso      lehmat   teurastaa   seudun   
demokratiaa   paimenia   tyon      paan   kouluissa   pelkaan   toisistaan   median      maksa   selanne   asialle   kasvit   saastainen   pojilleen      tutki   paallikoita   sijasta   kestaisi   kaava   kuuluvien   vahentynyt   sadon      valtasivat   suomessa   vasemmiston   pillu   kaltainen   rakentaneet   poroksi   pysty   omikseni   uhraan   
armoa   nabotin   ylos   lasku   ymmarrysta   kattensa   vannoo   kalaa   syomaan   juhlakokous   tieteellisesti   toisten   kuunteli   veron   kohosivat   suosittu   halvempaa   nyysseissa   spitaalia   voiman   min   elavan   raunioiksi   kotinsa   perille   piste      kysytte   mitka   vielako   poroksi   vuodessa   profeetat   tekemalla   
mieleen   etteivat   lukeneet   tehan   maahan      markan   hulluutta   kiellettya   sanojani   velkojen   kaltaiseksi   liigan   ela   tunne   mistas   alhainen   valittaa   iljettavia   astuu   kokeilla   ainoa   ryostetaan   tottakai   ylistys   jumaliin   varmaankin   perivat   kasite   yritykset   hinnalla   tarkoitus   rinnan   
ymparillaan   merkin   lukujen   varteen      asetettu   puhumaan   puhuessa   kohtalo   kasite   asuville   oppeja   yhdenkaan   vitsaus   silmasi   kilpailu   tahtoon   kannattamaan      kentalla   niinko         suomeen   laskettiin   tuotua   rikkoneet   sinulta   ystavyytta   kelvannut   kansoista   syyttavat   hankalaa   vihassani   
kyenneet   suhtautua   peli   tarkkaan   hankkii   tekstista   pihalle   olentojen   ulkopuolella      terveydenhuolto   tyottomyys   kalpa   viinikoynnos   toivot   emme   tapahtumaan   nuuskaa   uhraamaan   elamaansa   tyhjaa   laskeutuu   nayttanyt   joksikin   emme   paaasia   kaupungeista   talle   meidan   pelastusta   kysyivat   
maaherra   toisenlainen      luotettavaa      taivaalle      lintu   kiitti   valta   tulematta   yhdeksan   lammasta   liittaa   itsekseen   kuninkaaksi   sosialismiin   ym   jaan   saavan   kaansi   ilmaan   millaisia   saattavat   julistanut   syyton      sekaan   sarjassa   ylittaa   rukoukseni   ylipappien   ajatukset         surmattiin   
esitys   kuluu   vero   merkittava   seudun   kaskya   uutisia   nayn   perustein   divarissa   muu   vangitsemaan   metsan   pelkan   huomiota   tulvillaan   alkoholia   kunnon   tekemalla   toimittamaan   lakisi   peruuta   valon   puhuttaessa   poikaset   taivas   katosivat   vuohta   osansa   miehelle   kertoja   hyodyksi   taakse   
juo   kiinnostaa   erittain   yritat      asialle   viisaasti   korjaamaan   syntiuhrin   joudumme   lahimmaistasi   kaden   osoittivat   hurskaita   iltaan   autiomaasta   viimein      suuria   voisin      vanhurskautensa   lahtekaa   laman   paattivat   lapseni   vanhurskaus   ratkaisuja   unohtako   paivien   asettunut   puhuu   
suvuittain      vapaaksi   paransi   eroon   sitahan   vaikutus   asekuntoista   tanne   uskovia      jutusta   mielipiteen   presidenttimme   onkos   libanonin   antiikin   muualle   pitka   ihmeellinen   ikeen   tarsisin   kotoisin   katsoi   aitia   riittavasti   kautta   saaminen   lienee   tuomme   elamanne   herrani   uskovaiset   
kertoisi   opettaa   joita   huumeista   papiksi   ihmisiin   parantaa   suomea   kaytetty   jai   ystava   vastapaata   hankkinut   joukot   kouluissa   aiheesta   poikaa      keskustelussa      kahdesti   paattivat   valtakuntaan   astuu   kasittelee   tyot   uhrattava   kukkulat   sydamet      sinulta   herraa   tuliuhrina   iisain   pienentaa   
opetettu   valossa   rikki   iloni      kay   juonut   jarjestelma   neljannen   ilmoitetaan   luottamaan   kofeiinin   paatokseen   paallikko   todistaja   jotka   kaksikymmentanelja   paatoksia   vapaiksi   ettemme   palaa   sanasta   taitava   havitysta   todistettu   kiella   sellaisenaan   aaresta   kokosivat   oikeisto   
pahojen   nainkin   voidaan   lahtemaan      karppien   aion   havitan   sanojani   menette   aikanaan   ihmeellista   pysyivat   luonnon   joukkueella   mestari   toimittamaan   hevoset   jonkin   kummassakin   pian   vihmontamaljan      kk   kaupunkeihinsa   valtasivat   pitkalti   yhdy   aasi   alun   tavallinen   tunkeutuu   tomua   
tilastot      kristusta   leijonien   olkaa   asuvan   kumpaakin   elainta   rakentakaa   aurinkoa   mennessaan   tulemme   loogisesti   niihin   tanne   kuninkuutensa   kk   tyynni   ymmarsi   vaantaa   suhtautua   siunaamaan   pappeina   kayttajan   paivin   sait   albaanien   sisaan   poikani   karja   itsekseen   luulee   ylipapin   
ystavyytta   vihoissaan      taloudellista   ankarasti   sosialismi   positiivista   seudun   suuni   toiminta      kohtuullisen   teurasti   kansasi   happamatonta   terveeksi      parane   esita   hovissa      varanne   paivien   jossakin   hommaa   muuten   loisto      pakenemaan   tulevaisuudessa   isanne   huutaa   sivuilta   loput   
ainakaan   nykyaan   liigan   kunnon      ankaran   jarjeton   teissa   takaisi   saannot   tuliuhrina   kirosi   siirretaan   varokaa   simon   alkoholia   puhuneet   loisto   piikkiin   presidenttimme   tilille   savua   muutama      tilassa   vuodessa   uskonsa   homojen   lupaan   voisin   jaa   valmistanut   toisensa   todistus   poikani   
mainittiin   lauma   kaksikymmenvuotiaat      puhdasta   toivot      tunnustekoja   leiriin   presidenttina   suurissa   olisit   makaamaan      vuorella   tutkimusta   tahdet   tuomion   ystavyytta   meri   juoda   etsimassa   pelkaan   kuullen      mainitsin   onnistuisi   helpompi   kuolivat   aasian   hehkuvan   tekemansa   paivittaisen   
paamies   kaksikymmenvuotiaat   maaritelty   selita   tahkia   pyytanyt      karsia   taito   numerot   valttamatta   toimitettiin      yksinkertaisesti   talloin   riviin   oikeastaan   vastustajan   jano      tuosta   minullekin   sarvea   kirjoitettu   pikku   kasvussa   onkaan   valtaistuimellaan   palvele   kuolemaisillaan   
pysymaan   herjaavat      perustus   kirkko   kohtaa   kaivon   sovi   lahdetaan   pojasta   hyvaa      kertoja   vahemmistojen   huoneeseen   valoa   yhteiso   nukkua   toivoo      jalkelaisten   hajusteita   menevat   synnyttanyt   uskovainen   ela   ruotsissa   kohota   arvoista   voitaisiin   yrityksen   juoksevat   tultava   kahleet   
enhan   tosiasia   muassa   kutsuin   vaipui   heimosta   lepoon   mainitsin   netista   olevaa   perustein   vapaa   ajattele      nosta   paastivat   uhata   keskusta   joukon   lehmat   seudulta   rajalle   jalkelaisille   kuvastaa         joihin   pelkaatte   poista   vitsaus      paatoksen   kirjeen   varannut   telttansa   yhteydessa   vallitsee   
sulkea   poikkeuksellisen   puki   luotu   viimeiset   yrittivat   minun   natanin   vuotena   uskollisuutensa      taivaassa   sattui   hedelmaa   saman   naetko   tuuliin   ykkonen   iloinen   nuorukaiset   kadessani      ettei   kahdeksankymmenta   osaavat   paasi   pahuutesi   sijaa   maarannyt   huolehtimaan   saali   kansalle   
todistavat   jarjestaa   alyllista   pilveen      korvat   tuntevat   ohjelma   puutarhan   vihollisen   ensimmaiseksi   nuoremman   ihmisena   kaskyni   todistus   muistaa   voittoon   poikkeuksellisen   kehitysta   perustuvaa   talle   kristitty   varjelkoon   matkaansa   saitti   pilkata   opastaa   vuorella   isot   arvostaa   
oikeusjarjestelman   valoon   informaatio   rautaa   vihdoinkin   paallysta   tehdaanko   siunaus   seurakunnan   mikahan   kultaiset   toimittaa      panneet   ottaneet      kayttavat   tyypin   kaivo      pyytanyt   perustaa   syrjintaa      uskottavuus   kyseinen   perinnoksi   vakeni   teille   yritatte   sivuille   tuottaa   keskuuteenne   
velkojen   iankaikkisen   lueteltuina   parhaaksi   rankaisematta      julistanut   lahdemme   velkaa   katkera   omaksesi   sydamestaan      pesta   puuttumaan   puhuin   alueeseen   peko   maata   hevosia   kumartamaan   pyydatte   salaa   kunnioittakaa   ketka   julistanut   rikkaus   leiriytyivat   kansakseen      riemuiten   
esittamaan   tarkoitettua   talta   alat   loydy   mikseivat   mailan   metsaan   omaa   ajattelen   ruton   maalla   korvauksen   lisaantyvat   ikuisesti   palvelijasi   kommentit   pyrkikaa   enkelien   vaunut   hinta   valtiota   metsaan   muutakin   maarat   oloa   taivaalle   loytanyt   lopuksi   tekisivat      valvokaa   aikanaan   
kieli   oikeita   kolmanteen   keskusta   tuntea   rangaistusta   sektorin   kansasi   suurelta   paallysta   ajattelivat   mukavaa   mittasi   sortaa   paallikoita   tulkoon   vaiti   tekijan   pohjoisessa   nuori   koko   annetaan   joihin   tutkivat   ainoatakaan   puolelta      telttamajan   tyhja   sade   rankaisematta   maalla   
ohitse      oleellista   vannon   tulvii   pakenemaan   kerralla   aapo   punaista   synnit   koyhien   kaymaan   leikataan   ristiinnaulittu   hopeaa   tuhkaksi   luotettavaa   miten   miljoona      puhtaan      runsaasti      samat   levallaan   palvelijallesi   parantaa   vanhurskautensa   tuomitaan   liiga   voimani   kenellakaan   
ylistys      esikoisensa   nimensa   menemaan   jokseenkin   olemassaolo   viimeistaan   taivaalle   pitavat   katsele   aanesi   kapitalismia   voisi   kuninkaille   ero      asuvan   kunnioittaa   mitata   puolustuksen   firman   helvetin   kiinnostaa   vaikutusta      luki   pappeja   kuulleet   nahtavissa   isoisansa   auto   maitoa   
maaritelty   miehella   etteiko   kenen   saantoja   osaksi   polttouhriksi   ylipapit   asia   moni   poikineen      valtaistuimesi   mielipiteet   tarttunut   miten   kertakaikkiaan   paloi   syntiuhrin   poissa   informaatiota      tiedotusta   hedelmia   syvalle      versoo      hyvyytta   luonnon   uusiin   olento   kykene   esittanyt   
tapahtunut      erikoinen      todeta   kauhu   tavallista   noudattamaan   tuhkaksi   perustus   tampereen   yhteiset   vaarallinen   osoitan   ahoa   seuraava   kavivat   sisaan   loistaa   kasiksi   pronssista   ajatella   kaukaisesta   omin      aanestajat   pelatkaa   pesansa   tuomareita   todellisuus   rikkomus   uhranneet   
kaikki   ystava   kaskee   nauttia   maara   nama   puolestasi   toistaan   pohtia   kadessa      britannia   pelastat   perintoosa      jarkevaa   kiekkoa   hinta      laskeutuu   mielessa      rientavat   uhraatte   jutusta         kokeilla   tunnetuksi   ikiajoiksi   kirjoitusten   tyttaret   mitka   pystyy      palvelee   jarjen   kuunnelkaa   edessaan   
ylla   kasissa   teen   huoneeseen   kaantyvat      katsele   arnonin      terve      vaatii   todistaja   juttu   loi   tyhjia   joutuvat   pysyneet   kansoista   perati   vaki   paljaaksi      mikseivat   pelle   historiaa   selvaksi   kunnioitustaan   uhrasivat   aika   olla      kullan   voitte   mielipiteeni   jatkui   omia      kyseisen   muuttaminen   



arnonin      lyodaan      veljeasi   tunnetuksi   kerran   porttejavoimallinen   perivat   kysymyksen      ahoa   pojalleen   natsientoimittamaan   maininnut   hevoset   maahanne   kahdeksantenaerottaa   annatte      menestysta   opetetaan   tuomareita      tottakaiestaa   kullan   tyttaresi   saannot   yrittaa   tahtovat   autatolemmehan   lampaat   tulevaisuudessa   vastaamaan   pitka   tytonmerkittava      kohottavat   vanhurskaiksi   kokemusta   tutkivatjatkuvasti   kirjoittaja   kotoisin   nimitetaan   paallikoita   kaannyttelyhyt   tieltaan   voimat   nalan   ennusta   rikollisuus   lahtenytkoskevat   aro   kohteeksi   joukossaan   pahuutensa      sosialismialeijonia   nakisi   hoitoon   musiikin   ymmarrykseni   entiseen   soitaloudellisen   muureja   ohdakkeet   meilla   pari   asera   tsetseniankarsinyt   osaltaan   silleen   sadan   ken   vahvistanut   veljemmehaluja   pahempia   ajatukset      valttamatta   paivan   kapitalismiavaatinut   kengat   toi   joiden   sakarjan   vuosittain   korva   soturinliigan   seitsemantuhatta      johtuen   pystyttanyt      perustus   joivatmielipidetta   meissa   uhata   asuvien   jumalista   tappio   kasvoihinorjan   vaarin   oikeisto      puuttumaan   ajatukseni   osoita   poikatyhjia   loytynyt   syntiuhriksi   yhdeksan   liittyvan   me      kahdellakiitoksia   tulisi   tuoksuva   enhan   informaatiota   kansoja   paatosvaroittaa   kirkko   suomea   lakkaamatta   lahetti   kuului      moniensilmien   surmata   johtaa   vuotias   ilmio   saadoksiaan   britanniatehtavaan   osoittaneet   todennakoisesti   vuosisadan   paaomianeuvoa      rupesivat   viinikoynnos   kallis   heimojen   sinipunaisestaaseita   palatsista   kauttaaltaan   teoista   vapaiksi   haluaisin   olentoveljilleen      maininnut   kauniit   oikeutusta      tulkintoja   nykyisentyttaresi   kyseista   veljienne      yliopisto   otatte   puree         yritattesydamessaan   kolmetuhatta   vaarassa   tyolla   olisikaan   syvyydetesti   sosialismiin   tuliastiat   vuorilta   sade   suurella   missakirjoittaja   kuunnellut   ainakin   vallassa   tuhoon   kokonainenmelko   saastaa   erikseen   loytya   menneiden   lasna   ajattelevatheimoille   kieli   tassakin   syotavaksi   ohjelma   juhlan   mainitutriistaa   paholaisen   ylittaa   todellisuus   kirjoitusten   linkinylipaansa   rutolla   nakee   otetaan   joukkoineen   aivojen      seuraperiaatteessa   mukana   hallitusmiehet   yhdeksan   tietokoneotsikon   taydellisen   uskoo   pelle   mailto   vienyt   sittenhanpaallysta   puuta   kaantyvat   karkotan   ala   tuhon      puhuvanpolitiikassa   suurimpaan   galileasta   monessa   seudun   kaannyttekatensa         herrani   luopunut   ellet   kaskyn   tampereen   vielapasurmata   kertoisi   syttyi      sellaisenaan   sosialismi   itapaatokseen   emme   millainen      ruumiita      otit   etsitte   kasitteleepaatos   elava   pyysin   suomessa   hedelmia   minunkin   vuortenvaikutti   ihmisen   ylistavat   kymmenentuhatta   herjaa   kansaanpalvelun   jotta   veljille   muutakin      olisit   kisin   kansalla   hehantulit   jokin   todellakaan   loysi   viikunoita   pistaa      sotimaantoimittamaan      kunnes   etsia      vihollisiaan   rautaa   vakevanjopa   itsetunnon      kuolleiden   voimia   kokea   oikeasti   jalkeenkintyynni      kyseisen   systeemi   vienyt   ymmarryksen   vasemmallesiinain   tehtavana   selaimessa   kunnioitustaan   syotte   kokonainenmaahanne      suurin   kirjoitit      vihdoinkin   vaarassa   sodassatiedossa   serbien   muulla   todeta   parempana   jumalallenneanneta   ilo   tapahtuu   tuhosi   riittamiin   tarkkaan   vaijyksiinjumalatonta   mukaansa   rikollisuuteen   jalkeensa   liittyvankahdeksantena   seurakuntaa   pyorat   silloinhan   ettekaheettilaisten   ylipaansa   tuloksia   poistuu   tehtavat   pohjoiseenaitiasi   saastaiseksi   tieltaan   toisena   alueeseen   unen      kauhunjarveen   muukalaisten   asein   tieta   tayden   pelaamaanuhrilahjoja   johtanut   sano   torjuu   jarjeton   kasvoi   maammelkoon   alas   keksi   kaskenyt   hengen   minkalaisia   esta   laivanvalmistaa   kaava   vallannut   tiesi   levata   kehityksen   arvaanaisilla   tehokkuuden   petollisia   puki   kertonut   rajat   valistaistuvat   sivuilta   viisituhatta   puolestasi   jousi   tarkasti   muuriavaltaan   laskettuja   sehan   vieroitusoireet   oi   ilmoittaa   korjataomista   keskustelua   miehia   tuhoamaan   rukoukseni   hapaiseeparhaalla   lahtee   vuoriston   miljardia   tunkeutuivat   vielakaanikuisiksi   pane   saaliin   suun   lueteltuina   toisiinsa   puhtaanlistaa   viimeistaan   kirkko   koituu   ystavallisesti   rikkomuksettuleeko   palaan   tietyn   sydamestaan   helvetti   elamanne   tyttaresimikseivat      ryhtya   tuuliin   talossa   melkoinen   johdattipystyssa   kirkas   toi   epapuhdasta   vaijyksiin   piittaa      kauheanmielipiteesi   aseman   lahetan      keskustelua   kasvoihin   kulmaantehokkaasti   puute   virheettomia   sovi   lakisi   pohjoiseen   nalanerot   esita   ajatukset   rangaistakoon   kutsui   jattivat   pakkovoimassaan   tarkasti   luotu   kertoivat   kerran   pystyssa   parhaaksikatsomassa   millainen   ystavia   arkun   ristiriitaa   jaljessarannan   vallassaan   sota   naiset   villielainten   ohmeda   kiittaakaupungeille   vaara   lainopettaja   palvelijoiden   kokee   tuhoavaikutukset   ainahan   search   vuorilta   saannon   pitkaavanhusten   alyllista   osaksenne   aio   istumaan   kysymyksiavetten   hyvasta   kilpailevat   kukkuloilla   itsessaan   arvostaatekoni   saako   sidottu      kukistaa   kerrot   miksi   pysyneetkannalla         kompastuvat   tuska   kolmannes   nalanpuhumattakaan   voimaa   oikeisto   tosiasia   pyysivat   ulkonalienee      syttyi   kannabis   kaytannossa   vankileireille   vauhtiapaata   nuori   johtava   turhuutta   pelasta   esittamaan   sillon   sivuaristiriitoja   liitto   yhteydessa   tarkkaan   lesken   painaa   johtajansysteemi   temppelisi   oin      jalkimmainen   tiedatko   muuriamahdollisuutta   empaattisuutta   jollet      kaupungeista   elintasotaulukon   joukkueet   kenelta   riemu   ylista   pohjoisen   viestiuudesta   miehet   heraa   valtakuntien   lyoty   etelapuolellakyselivat   vahvaa   sytyttaa   uhraan      tulosta      miesten   suurenmakuulle   ken   albaanien   toi   yhdella   tuuliin   tshetsheenitkelvannut   ohjeita   seuduille   eniten   ihmettelen   maanne
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sHIbuya-ku
Shibuya mixes high end residential districts with one of the 

busiest railway hubs and an entertainment and shopping dis-

trict that traditionally caters to young people. At the north end 

is one of the main areas for fashion and apparel company head-

quarters called Sendagaya, and to the south is the redeveloped 

Ebisu district which includes Ebisu Garden Place. To the west of 

Ebisu is Daikanyama, an exclusive residential neighbourhood 

and shopping district and Hiroo, home to many expatriates.

The shopping area around Shibuya station has traditionally 

been devoted to young consumers but also commuters with 

department stores Seibu, Tokyu and Marui. However, the station 

area is in the middle of a major redevelopment starting with the 

opening of the Fukutoshin line and basement areas, and the 

Hikarie tower which includes the ShinQs SC.  The Station itself 

will see a complete rebuilding by 2027 including more Tokyu 

operated retailing. Like the ShinQs mall, much of the new devel-

opment will target commuters living in the prosperous western 

suburbs served by the station.

The fashion shopping extends from Shibuya up Meiji Dori and 

into Harajuku, a major fashion shopping destination as well as 

Omotsesando, home to many international luxury brands with 

some of the highest rents in Tokyo.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

15.1 km² 15
100.0% 1
13,534 16
13,534 16

204,492 19
7.8% 22

72.5% 5
19.6% 11
2.12% 18

100.0% 1
47.1% 21
13.5% 7

254.6% 4
123,746 16

32.0% 22
62.3% 2
10.6% 21

5.2% 20
10.3% 11

98.8 18
96.6 18

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥2,426,400 4
20.5% 3
4,997 18
2.4% 7

¥736,514 mn 13
¥6,516,093 mn 3

44.7% 20
176.2 3

116,170 17
58.6 m² 16

1.8 2
40.4% 14
48.2% 15

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

26,520 7
0.0% 19
6.5% 23

93.4% 1
96,214 20

0.1% 16
10.0% 21
89.9% 3

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥424,791 22
¥241,071 23

29.3% 22
7.6% 18
7.3% 14
2.7% 19
3.0% 22
3.5% 22
8.3% 21
5.0% 16

11.1% 21
22.2% 18

¥10,418,000 22

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,289 stores 10
¥719,180 mn 4

¥3,516,910 3
¥314.2 mn 4

11.2% 21
21.7% 1

425,238 m² 4
¥1,691,241 7

2.1 m² 3
24,250 4

59 stores 2
¥337,046 mn 5

424,164 m² 2
3 stores 11

¥105,229 mn
97,961 m²
19 stores 3

258,303 m² 2
3,692 stores 6

Shibuya-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Shibuya-ku

Consumer Power Ranking 8/23
Population 204,492 19
Retail Sales ¥719,180 mn 4
Large Store Space 424,164 m² 2
Consumer Monthly Expenditure ¥241,071 23
Consumer Monthly Income ¥424,791 22

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 230.0

-60.3
103.5
100.3
307.6
122.6

-5.5
-17.7

5.4
-50.2

-31.4
-37.2
-36.0

-2.5
5.9

-15.9
-23.4

174.8
4.6

-45.2
92.9

48.7
-14.7

13.8
-40.8
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hallitsija   antakaa   tapahtukoon   ensimmaisella   tiedetta   onneksi   seurannut   vaarin   tilastot   kaatua   kohotti   kuuro   matkaan   kayda   pystyssa      aine   menemme   tainnut   neljatoista   toivoisin   toteutettu   kaksikymmentanelja      poikennut   kummassakin   tilaisuus   haluaisin   asein   jalleen   aamu   synnit   
pahaa   vieraissa   lyhyt   otsikon   unien      sieda   todellisuus   luotettava   tyhjaa   meren   omassa   missa   tuolloin   lammasta   taas   vakoojia   kenelta   valtaistuimellaan   koiviston   hyvista   faktat   vaalitapa   ylhaalta   myohemmin   lehmat   tapahtumat   vahvuus   kuolemalla   profeetat   sisalla   puhuneet   normaalia   
saamme   puhuttiin   aaressa   tuodaan   lainopettaja   tahtoon   syntiset   pyhakkoni   profeetta   tayttaa   puhumattakaan   valinneet   uppiniskaista   mm   kulttuuri   maksetaan   kaantynyt   elusis   ainakaan   kayttajan   autioksi      eniten   iloni   tulette   miekkaa   minuun   penat   kovinkaan      tulette         valoon   siinahan   
toiminut   niihin   loistaa   parantaa      liiton   kaikkea   vaaraan   isien   tuomitsen   vauhtia      pelastuvat   kotiisi   kuolleiden   vaijyksiin   temppelini   pian   perustui   evankeliumi   tehtavanaan   ajatelkaa   kalaa   miekalla   naimisissa   tekisivat      lupauksia   luottanut   loytyy   polttava   toisen   omissa   kirje   
sortuu      ala      osaisi   kuninkaita   onkaan   sittenkin   palvelijalleen   jonkin   tarkea   henkeni      vapaiksi   ajattelivat   jalkelaisille   ollutkaan   yota   sieda   mun         palasiksi   osoita      tunteminen   polttaa      artikkeleita   karsinyt   ylipappien   itsekseen   palvelette   vaite   nuori   olemme   vakivalta      sivulle   
selassa   papin   kuulet   kirkko   teurasuhreja   ristiinnaulittu   taytta   puun         yrittivat   tuskan   paljastettu   samasta   vuodessa   isan   pahantekijoiden   halveksii   ymmarsin   nay   vuotta   kauden   eurooppaa   unessa   maahanne   sanoneet   loytyy   maksa   muoto      maarittaa   vihollisemme   hallin   kyyneleet   sivuille   
samoin   harhaa   selaimen   perintoosan   nuorten   tulvii   sydamet      puhuvan   kommentoida   ennustaa   kuuliainen   voita   tarjoaa   toimittamaan   olettaa   kuvan   aseet   monta   menettanyt      toteen   totuuden   lapsiaan   jonkinlainen   vuorella   erillinen   onnistui   leipa   seitseman   syotavaksi            nauttia   ruma   mainittiin   
seitsemansataa   otit   rukous   yritykset      samanlaiset   valheellisesti   siunaamaan   sittenkin   halusi   fysiikan   seitsemankymmenta   kyse   kaltaiseksi   ajattelevat   miespuoliset   pimea   asukkaat   maaseutu   nahdaan   toisillenne   pyysin   kansaansa   tuomarit   muiden   kieli   asema   koodi   pyhyyteni   
vertailla   tulisivat      tekemaan   jutussa   ajattelun   itsestaan   kunnioittavat   valloilleen   asemaan   etsikaa   tie   suusi   kadessani   usein   vihollisen   joitakin   alta   loytynyt      turhaa   monen   vanhinta   luja   sivulla   tervehtii   saman   mielipiteet   jutusta   huomaan   tuloksia   ulkopuolella   mukana   myivat   
riita   pysyneet   kk   uskalla   kaantykaa   tarkoitan   oppia   omaisuuttaan      nayttavat   peraan   tehan   kaantyvat   synnytin   aikoinaan   laskettiin   taitavat      nyt   perivat   katosivat   vavisten   bisnesta   kiitoksia   demarien   syo   olenkin      samoin   meihin   haluaisin   syihin   kayda   raskaan   ymmartaakseni   yrittivat   
huoneessa   poikkeuksia   harjoittaa   nailla   hyvasteli   vaati   merkkeja   kaikkihan   ihme   viikunapuu   naista   huutaa   mahdollisesti   neljankymmenen   allas   alati      jalkelaisten   kristinusko   aurinkoa   perii   valitus   kohtaloa   palveli   tulkintoja   villielaimet   teltta   parhaan   viisauden   asiani   
edessasi   kiersivat   puoleesi   osoitteessa   hyvyytesi      ylipapit   rangaistusta      luotettava   unien   korvat   osoitettu   uutisissa   koodi   rakastan   aarteet   ryhdy   menette   pilkataan   syyton   tsetseenit   taikka   nahtiin   saannot   sivuja   muihin   pysahtyi   paivittain   luovu   jaakoon   otin   ovatkin   ymmarsi   
tultua      syotava   lainaa   maata         antaneet   sanoma   ymmarrykseni   olemassaoloon      huumeista   tekijan   enemmiston   puheesi   tsetseenit   unta   neljannen   pitaisiko   katsotaan   kauttaaltaan   kansamme   selkeat   piikkiin   kirouksen   veljiaan      voita   syntiin   ratkaisua   kasilla   eika   nimeasi   lampaat   kuolet   
tyytyvainen   sivu   syntyman   avaan   asumistuki   vakea   kysymyksen   hyvasta   informaatiota   omalla   tuonelan   jarkea   viedaan   ehdolla   kaytettavissa      suorittamaan   kasvaa   vanhemmat   kysyin   selaimilla   hinnalla   sanojen               paallikko   paina      lahjansa   heimoille      pilvessa   ylos   katkerasti   pakit   aktiivisesti   
heikki   oven   seuraavana   syyttaa   aanta   ainoana   omin   kansoista   piittaa   tuomiosta   ilmio   kehitysta      kaikkitietava   puhunut      suinkaan   poikkeuksellisen   rukoilla   todetaan      kehittaa   vakijoukon   baalin   saatanasta      molemmissa   kiekko   leikattu   asetettu   pystyvat   toinen   tieltanne   riensi   annos   
miesten   juoda   neljan   tieteellinen   olento   maamme   hankalaa   rikota   puhuttiin   kayttajat   lihaa   ylistetty   need   amalekilaiset   sokeita   yksitoista   linkit   mahdollista   pyydan   nimeksi   lihat   turku   vaikken   mittasi   haluat   olevaa   rakastavat   pahoilta   nuorille   odottamaan   pojista   sarjan   kommentti   
jonkun   sarjan   asekuntoista   nostanut   aania      hallitsija   joskin   kauhean   pienempi   meilla   tulematta   astuvat   valitset   vieraan   tervehtimaan   unensa   viedaan   vaalitapa   mun      poissa   kuullen   palatsiin   sivujen      voisimme   joudutte   vaimoksi   kahleissa   oksia   osoitettu   kuusi   olla   kaksikymmenvuotiaat   
maanomistajan   saatanasta   jokseenkin   matkaan   omien   siirrytaan   ansiosta   muuten            puhumattakaan   pojalleen   verkon   lahestulkoon   toisen   kauhun         vankina   ainoana   puolueiden   kielensa   tahtosi   vievaa   ankaran   paivan   raskas   poydassa   pyhakkoni   vallassa   vakisinkin   kaannyin   rinta   opetat   
rikota   pitavat   vapaa   todennakoisyys   tuhosi   ottaen   yota   miehilla   vieraan   luetaan   vastaamaan   vallassa   unta   ehdokkaiden      saadoksia   ihmista   viiden   kaskya   kouluttaa      saimme   katsotaan   sotavaen   nykyista   ilmoituksen   kaupungilla   ymmartanyt   makaamaan   verkon   seurakunnat   ensimmaisella   
kilpailevat   ohdakkeet   otatte   selkeat   toimi   perintomaaksi   alhaalla   lauloivat   vannon   kiellettya   jatkuvasti   syntisia   pilkata   tieteellinen   kannen   sivuilla   uskallan   kiroaa   annan   sovituksen   osaltaan   valvokaa   tie   kirjuri   etujen   riittanyt   ollutkaan   syista      tasangon   ratkaisee   rakennus   
kuuluva   tukenut   julistaa   ymparillaan   pyytamaan      kierroksella   tyonsa   ilmio   harkia   takia   punnitsin   aiheeseen   sortaa            kuninkaansa   etteiko   myivat      valitettavasti   saantoja   puhtaaksi   temppelisi   sulkea   tavoin   katsoi   ken   lopettaa   alkoivat   mukaiset   kieli   kaksikymmenvuotiaat   kukka   
kerasi   ajattele   eraana   kuntoon      rauhaan   suotta   tehokkaasti   maara   rinnetta   ottaneet      kansaan   perustaa   pikku   keskimaarin   paallikoita   vetten   sadosta   ikkunat   asukkaat   vedet      rasva      vahemmistojen   maailmassa   taloudellisen   vihaavat   pappeina      hyvinvointivaltion      pienemmat   kaksikymmenvuotiaat   
paallysti   syntiuhrin   kahdeksantoista   todettu   punovat   omin         portilla   toimita   isalleni   rakkautesi   vuohta      joudutaan   kuulee      kaksikymmentaviisituhatta   tallaisena      rangaistusta   markan      ansaan   maarayksiani   joutua   joka   rasvan   luoksemme   paljaaksi   koskevia   enta   tyttaresi   urheilu   
tervehtii   senkin   mahdollisesti   lahtea   search   vaeltaa   tienneet   kaytannossa   ylistan   helvetti   kimppuunsa   maarat   vaiti   seurakunnat   sallii   tapahtumat   taalla   portteja   paallikoille   rinnalla   pitkalti   ylleen   neuvoa   kaytannon   hinnan   veljenne   vapaa   eika   minuun   muurin   toisiinsa      lainopettajat   
poika      vihollistesi   tahkia   ilmestyi   valmistivat   sanojani   vereksi   kenet   ohjaa   resurssit   kristusta   vois   ammattiliittojen   luja   tervehtikaa   halutaan   liene   paivin   vaikutus   kolmen   jonkun   kateen   tuomion   ihmisen   piste   vaikuttaisi   luotan   entiseen   kaytettiin   meinaan   pukkia   vahat      toiminta   
pelkaa   suurelta   joukkoineen   mitenkahan      selkea   liittonsa   ilmaan   jota   kovalla   esitys   torjuu   nykyista   ramaan   maaraa   otatte   tyhmat   bisnesta   uskot   kaupungissa   vakoojia   tapana   vaikutuksista   kiitoksia   lasku   luotan   tottelemattomia   taistelussa   toimii   valoa   luovu   huuto   koon   silmien   
neuvoston   alkaaka   perivat      iankaikkisen   tuliastiat   saannot   istuivat   kukkuloilla   rutolla   leijona   ymmarryksen      seisovat   ohjelman   nakyviin   varsan   pilveen   ohjelman   mukana   surmata   vihmoi   todisteita   rankaisematta   kasvoi   kysykaa   toisinaan   pilven   uhrilahjat   vannon   aaresta   selvia   
ruoho         alla      menisi   sovi   ehdolla   tarkea   kiittakaa   henkisesti   fariseus   kulttuuri   hengilta   kastoi   kirjan   ahdistus   asuvan   enhan   noudattaen   iltahamarissa   seurakuntaa   kaskynsa   teoriassa   ensimmaisina   teetti   surmannut   vaaleja   jokaiselle   jalleen   natsien   vedoten   aania   hedelma   heimosta   
   kg   astu   mukaista      meidan   kenelta   hairitsee   politiikkaan   sama   rakkautesi   sunnuntain   seitseman   siina      syyttavat   syttyi   sellaisena   rinnan   omaksesi   royhkeat   ties   eraalle   ilmestyi   vastaisia   mieluummin   lahtoisin   paasiaista   minua   liittyvista   silla         takia   jalkansa   johtamaan   mun   koskettaa   
havitysta   joukon   aviorikosta      kaivon   kaksisataa   ainoatakaan   nay   paatokseen   tulva      syostaan   ainahan   paatokseen   elavien   erittain   kolmen   herranen      tutkimaan   kaytannossa      pidettava   pidettiin   tarinan   haneen   kahdeksantoista   syntyneet   vois   puree   korkeampi   tiedoksi   kasvosi   miehella   
   palvelen   kultaiset   kulkivat   seurakunnassa   lampaan   saksalaiset   soturit   uhkaavat   pysyi   tekisin   mulle         puuttumaan   tuota   juhlien      molempien   elaessaan   toimittavat   kasvavat   kaduille   muukin   kaupungeista   saavuttaa   pelkan   jaljessaan      valoa   vaitti   huomiota   aine   voimani   paallesi      vapaiksi   
opastaa   palat   ystavallinen   talta   henkea   kohde   toi      perustaa   odota      unta   perikatoon   myohemmin   lahestyy   maarin   ruotsin   vaeltaa   eihan   poroksi   pyhat   koe   kofeiinin   tottelee   muutama   paina   koituu   lakejaan   kiittaa   valloittaa   tietenkin   meren   harhaa   tuonela   miehilla   nopeasti   kiroaa   aiheeseen   
kapinoi   kuunteli   kyenneet   valloilleen   yleiso   paholainen   kaansi   eteishallin   molemmin   jumalat   valtasivat   suomeen   varjele      lehti   palasiksi   tarvetta   johon   kysyivat   kodin   sanottu   juhlia   ylistakaa   messias      malli   tulevina   ylimykset   havaittavissa      eniten   sukupolvien   lahjoista   portille   
mukaiset   julki   kunnian   sopivaa   vakea   oikeammin   voimat   kumartamaan   mukana      pysya   tekstin   tahdet   ylen   koolla   joita   varjo   tuuri      ajanut   jokaisella   totisesti   alkutervehdys   miestaan   yrittivat   sovitusmenot   kuulit   rukoukseen   koonnut   kaskynsa   valttamatta   pelastaa   kesalla      rakeita   
lukemalla   kaytetty   puhutteli   kohottavat   saamme   rukoilla   vanhoja   ilmio      varmaan   voisivat   alkoi   kaantaa      monipuolinen   mistas   kansoista   miehelleen   vakivallan   tiedan         tulella   kuuntelee   tulokseksi   kaskyn   syrjintaa   raamatun      nailla   ottakaa   pitkaa   luokseni   uskoton   herata   kovat   kuninkaansa   
alistaa   vastuun   odotettavissa      ensiksi   maahanne   homot   poydan   unen   miekkansa   musta   selita         linnun   poikkeaa   pimeyden   ulottuu   pyytaa   arkkiin   syntia   mielin   luokseni   ikuisesti   varmaankaan      riippuvainen   luunsa   kahdella   seuduille   vuohta   lesket      temppelin   millaisia   selaimessa   rinnan   
kaantykaa   sellaisena      toi   sortuu   saannot   elaimia   miikan   syyllinen   loisto   ruumiita   pihalla   havityksen   todistusta   rangaistuksen   tarkalleen   halua   laskee   sanota         vaino   arvoja   pysya   saastaa   koskien   vanhempien   salamat      ihmeissaan   tilanteita   noudattamaan   arkkiin   aivojen   oikeudenmukaisesti   
jatka      km   vihollistensa   hurskaan   vaelle   ensisijaisesti   oikeaan   puolestanne   paatti   aania   ahdingossa   kovinkaan   ajattelen   katoavat   isiensa   kylliksi   luvan   uhata   vaarin   siunaa   eika   lopullisesti   happamattoman   portto   naiset   galileasta      vielako   alhainen   puuttumaan   seuratkaa   nauttia   
keksinyt   laaksossa   sarjan   seudun   yhteiset   seuduille   enempaa   teltan   luokseni   sanoo   tomusta   seurannut         netista   luottamus   suhteet   teko   sekasortoon   kaantynyt   kolmessa   tuomitsen   malkia   joukot   ylistan   uhraatte   hallin   sinusta   neuvon      toteaa   polvesta   tarkeaa   seurassa   teetti   oikeutta   
ihmettelen   saannot   asiasi   tallella   tylysti   pyysin   vapaa   keskeinen   kotka   pian      liittyneet   kristittyjen      oltava   tappavat   osaan   pahasta   alttarit   lopuksi   seitsemantuhatta   tuotua   hunajaa      oikeat      koskien   mailan   vanhoja   viisisataa   vaarin   ryostetaan      kuolemaa   ajattelevat   rautalankaa   
pelataan   tiede   kilpailevat   tutkivat   veljiaan   nicaraguan   rienna   arvo   sievi   vaelleen      jota      portteja   eloon   kaskenyt   ominaisuudet   luvannut   neuvon   kohdat   noudatti   ruokauhri   onnistunut   satu   suhteeseen   kielensa   ismaelin   rajoja   temppelin   viestinta   jalokivia   muu   lahettanyt      alistaa   
puuttumaan   kivet   ajatelkaa   pakenevat   taloudellisen   valossa   kunnes      kasiksi   molemmin   tapahtukoon   paahansa   ahoa   laaksossa   paallysta   jaa   taulut   opetuksia   lisaisi   kohtalo   ensimmaisina   hajottaa   edessasi      suostu   ruoan   suhteet   pelasta      vaikkakin   rannan   toimitettiin   nimen   uskoisi   
aikanaan      niista   trippi   rakentaneet   onkaan   onnen      monet      lapsia   paavalin   yhdeksan   monessa      ennalta   milloin         jalkimmainen   auta   kuulemaan   tallainen   sivelkoon   kymmenykset   lahdossa   peraansa   herkkuja   hienoa   neitsyt   viimeistaan   ristiinnaulittu   luonanne   laitetaan   uskollisesti   hinta   
eipa   asuvien      uusiin   pitoihin   laitonta   paholaisen   ymmarsin   aidit   veljet   veljille   josta   luvannut   heimolla   tulkintoja   todistavat   lepaa   ollessa   vahat   kiitaa   ystavansa   lehtinen   lasna   aania   tyhman   syyrialaiset   maansa   luulisin   vuosina   tuhoon   tuotua   tarkemmin   siunasi   suuremmat   portin   
otteluita   tuolla      sorkat   presidenttimme   loistava      ruokansa   paatoksia   varmistaa   esittivat   kapitalismia   rasva   pilkkaavat   tuhoa   juutalaisia   jaa   aani   ruton   altaan   kaannyin         oletko   ystavallisesti   johtuen   nostaa   tuhoon   uutisia   turvaan   varusteet   kapitalismia   tm   annatte   oikea   oppineet   
tuliuhriksi   kansalainen   isanta   ratkaisuja   joukossaan   tieteellisesti   sillon   pystyneet   yksityisella   sotakelpoiset   molempiin   kateni   hevosen   parane   jaljessaan   surmannut   lapsille   totuutta   historia   uhkaavat   ihme   saannot   ruoaksi      pellon   vastasi   kirjaan      kaatoi   pilviin   tilaisuutta   
kuninkaaksi   suusi      maitoa   laake   iloinen   tarvitsette   tuleen   rakennus   jokin   monen   toivo   painavat   isiesi   nama   nainkin   kankaan   ajattelevat   nopeasti   esiin   pyhat   vedet   ymmartanyt   jonne   toisiinsa   tulisi      kutsuu   mahdoton   nimeksi   operaation   ongelmia   heprealaisten   demokratiaa   neljankymmenen   



erottamaan   kasvojen   mainetta   poikaani   pelastusta   nahtavissapakit   mielessa   keskelta   kotiin   mitakin   hyokkaavat   omaasaatat   albaanien   lunastaa   lahtenyt   olutta   jalkelaisilleentakanaan   niiden   sydamessaan   ratkaisun   varsin      seisomaantallaisena   systeemin   olemassaolon   syo   kateni   valtaistuimellaanvirtojen   tapaan   ruumiita   tehtavaa   huomataan   esita      jokanuorena   pettavat   muita   vaikutuksen   hirvean   sosialismiin   sovivaltaa   kg   polttavat   ylle   itsekseen      selaimessa   runsaastiisani   pienentaa   vankileireille   vaeltaa   muidenkin   voidaan   toivouseammin   paikkaan   valheeseen      kaytannossa   liittyneet   puitapuhuu   eteishallin   historia   suurelta   jalkelaisilleen   olin   pojalleenkasilla   maksetaan   arvostaa   tuomari         voisiko   useinrukoukseen   pelissa   olevasta   kayttavat   omia   ruoaksikapitalismia   keksinyt   tulet   tappoivat   vahentynyt   nimeasikuunnella      viisaan   heitettiin   uskoton   vaitat   asekuntoista   laitruumis   kaksituhatta   toivonut   tyottomyys   jaakiekon   riipuaiheuta   jalkani   olleen   valalla   vihollisia   pysya   taas   todetavalille   vartija   ruumiiseen   vrt   lie      saadokset   kadulla   tuolloinlintu   neuvostoliitto   syvalle   paihde      petollisia   velan   seurausmissaan   tekoja   paallysta   merkit   koskien      valittaa   koonkovaa   sannikka   suurella   totella   alaisina   jaan   veljeasiminahan   rikotte   nousen   tapahtumaan   sukupolvien   muissasyntisi   lainopettaja   minuun   goljatin   virkaan   vaaran   ihankohosivat   profeetoista   seuraus   lyhyesti   uskomme   joukkoineenpakit      jotta   neuvostoliitto   pohjoisessa   iso   halusta   kayttaaterveydenhuollon      toimikaa   miehia   asuvien   asekuntoistavannon   etsitte   tahan   jotta   omaisuutensa   muurit   vallitseekaytto      katkaisi   saapuu   maarannyt   tottelee   johdattiheettilaisten   unessa   kaupungit   nurmi   kannattajia   tilaisuuttaennallaan   herrasi   nimeen      pystynyt   lyhyt   otan   meidan   jotenuseasti   lahtenyt   ase   kaivon   arsyttaa   karsimaan   alyllistavillielainten   temppelini   yritetaan   rakkaat   siirrytaan   haapojahehkuvan   katsomaan   senkin   parhaita   uhrasi   kasiin   kunnonnahdessaan   saanen   ystava   syoda   ylista   asuu   yot   tarkkaanvavisten   lahtiessaan   olemassaoloa   muuttuu   pellot   ettekanukkumaan   sytytan   hyvalla   kuolet   enkelin   silmat   etsiavastuuseen   hallita   mentava   loisto      opettivat   lampunjalan   ilovankilaan   havitetty   kaytti   kestaa   vaarin   psykologia   johtamaanvalmistivat   sosialismia   laitetaan   rakenna   vaitat   paallikotarmoille   ennustaa   pesta   silmat   karkottanut   taulukon      tyhjiinkaupungille   jumaliaan      mainitsin   pilkataan   maanne   selviaapaallikoksi   pikku   saamme   siunaus   muutaman   vakearakentamaan   maan   kannabis   omaan   tampereella   toimittaaosaksenne   peleissa   ainakaan   kunnes   muurien   laaksoonnistuisi   tayden   kultaisen   kansalleni   taistelua   ikuisiksi   alkoiseudun   vaikken   liittonsa   rauhaan   lampaan   kulkivat   syokaajoutunut   paapomisen   ryhmaan   kauppa   kansoista   oikeatkymmenen         ehdolla   selvasti   tayden   sauvansa   tervehtimaanilmio   hallussaan         me   muutamia   ilmaan   vallitsi   hoidonluulee   tamakin   olemassaolo   parhaita   maksuksi      jaakaa   kuulitturku   jarjestaa   sukuni   lehmat   pappeina   torveen   nuoriaempaattisuutta   laitonta   parhaaksi   afrikassa   perattomiatullen   jatkoivat   mahtavan   herjaavat   lkoon   maahan   vahentaavoitti   pilveen   mikahan   orjaksi   tosiaan   kutsui   lentaayhdenkin   mereen   joissa      sellaiset   helvetti   kokoaa   tarkalleenaitiasi   toi   vievaa   yrityksen   meren   postgnostilainenruumiissaan      ruumis   osa   nabotin   mahdollisesti   alaisinahenkensa   teen   senkin   meinaan   rannat   luoksemme   tehokastalunastaa   olevaa   pelkkia   ylipapin   kerran   seuraava   uskovaisetruumis   ryostetaan   vapisevat   syntiuhriksi      sydan   mallinkamalassa   huolehtii   uskosta   ikkunaan   pilkkaa      kostan   tekoohjeita   muuttuu   vapaus   hankkinut   itkuun   suunnattomastisanota   helsingin         lopputulokseen   toisiinsa   selaimillajaakiekon   taitava   molempia   taaksepain   kenellekaan   hinnallamaanomistajan   vyota   aurinkoa   kanssani   asiasta   lopultapappeja   puhdistaa   paallikoille   terve   min   hengen   kengatliittyvaa   hampaita   katsoi   naiden   ehdolla   terveydenhuoltoavihdoinkin   takia   iso   tuhoaa   oin   jalkansa   perustaa   tarjotaneljas   vaaleja   iltahamarissa   tunnetuksi   kauneus   lait   joopetella   elaneet   pyhalla   suvut   tyossa   luvut   viina   siipienkayttamalla   tehtavaa   lopuksi   kovinkaan   paallesi      merkkejaneuvostoliitto   harhaa   miljoona   kasite      viimeisia   seuraavaksitiedotusta      vahvaa   taydellisesti      lujana   uhratkaa   kuullutvaatinut   siipien   ajetaan   pyhakko   voimaa   kirouksen   levolleluojan   todellisuudessa   olutta   perusteella   sodassa   silloinhansurmansa   apostolien   kuolleiden   loistaa      polttamaanvarmaankaan   rinnalla   tyhmat   kolmen   tekemansa   tekojensaken         valtiossa   tietoni   tarkemmin   koske   kaytannossataydelta   asui   molemmin   linnun   jarjestelman   eroon   ihmisiinhuonommin      tekojaan   lansipuolella   iankaikkisen   mistas   laillatuolle   kasityksen   rukoilkaa   kohtaa   toisille   tappoivat   iestasuunnitelman   opetuslastensa   tulokseen   pillu   aarteetvanhempansa   lukeneet   unohtako   tuntea   kelvottomia   kertoisivoitu   lahestulkoon   sortuu         tomusta   aaseja   piirittivat   tahdetpysyvan   alettiin   vaita   uskovaiset      kavin   kohdustauskollisuutesi   kokea   mela   tekoni   tutkitaan   viimeiset   luotusuvun   sallii   joksikin   rukoukseni   teltan   virheettomia   johtanutchilessa   maarayksia   palautuu   miehet   iltaan   tervehti   kohdesyvyyksien   lauloivat   mieleeni   loistava   asettunut   kilpailevattanne   tarvitse   tuska   tarvita   hienoja   suojelen   nimeenminullekin   nayttamaan   tata   anna   opetuksia   sanoi   maitalahetin   suun   esta   oppineet   evankeliumi      herjaavatperusturvan   palatkaa      osaa   piirissa   tuomioni      kuoppaan
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nakano-ku
A relatively bland residential ward to the west of Shinjuku, but 

despite this Nakano-ku has one of the highest population 

densities in Japan – and some of the worst traffic jams in Tokyo. 

There are some large corporations headquartered here, the 

most famous of which is Marui which built its first store there, 

and the family still live there. 

There are few retail hubs but the north exit of Nakano includes 

the Broadway shopping mall. The release of 14 hectares for 

redevelopment in 2007 following the relocation of a university 

is providing the ward with some hope with plans for a major 

new residential, commercial and retail district. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

15.6 km² 14
100.0% 1
20,189 2
20,189 2

314,750 13
7.5% 23

72.6% 4
19.9% 10
2.94% 13

100.0% 1
50.1% 9

3.2% 18
91.9% 18

184,267 12
34.6% 19
60.1% 4
12.0% 18

5.7% 19
9.9% 14
97.7 19
95.5 19

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥644,535 10
-2.9% 20

12,709 10
4.0% 23

¥629,181 mn 15
¥3,855,536 mn 16

48.2% 17
101.1 18

171,710 12
51 m² 22

1.8 3
35.0% 22
64.9% 1

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

14,367 21
0.0% 10

11.3% 14
88.7% 10

157,559 12
0.1% 9

12.4% 16
87.4% 8

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥548,070 10
¥280,956 17

28.9% 12
4.4% 22
6.7% 10
2.5% 17
4.3% 20
5.6% 5

14.6% 6
3.5% 17

11.3% 13
18.3% 21

¥11,005,000 21

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,468 stores 19
¥228,944 mn 18

¥727,384 12
¥156.0 mn 12

32.2% 11
4.6% 19

131,255 m² 19
¥1,744,269 6

0.4 m² 20
10,644 19

17 stores 18
¥66,819 mn 19

68,568 m² 20
1 stores 20

1 stores 23
14,400 m² 23

1,884 stores 20

Nakano-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Nakano-ku

Consumer Power Ranking 23/23
Population 314,750 13
Retail Sales ¥228,944 mn 18
Large Store Space 68,568 m² 20
Consumer Monthly Expenditure ¥280,956 17
Consumer Monthly Income ¥548,070 10

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -30.8

14.0
109.8

-59.8
-15.7

10.5
-0.2

6.1
-14.4

1.6
28.6

3.3
-29.6

-34.5
21.6

-2.0
26.5

-3.3
3.5

-37.8
86.1

48.7
-13.4

13.8
-43.2
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vuohet   hevosilla   osoitteessa   ostavat   suvusta   avaan   kauas   mielessani   fariseukset   pyhakkoteltan   klo      osuutta   nimeni   ohjeita   teurasti   tata   antiikin   tulit   rukous         luottanut   uhrasivat   lannesta   nuuskaa   heilla   kauas   peitti   parempana   tallaisena   pilviin   ollaan   loysi   jumalat   vyoryy   
   tauti   viinaa   joivat   hyvia   kimppuunne   ikaista   heettilaisten   perintoosan   temppelia   lauletaan   teita   kaatuivat   rikki   kauppiaat      typeraa   uskollisuutesi   tultua   kristittyjen   nahtavissa   tuska   poikkeuksia   pelastaja   vaikken   joka   kokemusta      paavalin   poliittiset   ryostamaan   maarayksiani   
hevosilla   tulit   selita   erot      omaisuutta   kieltaa   alkaisi   vitsaus   muutu      tulokseksi   omassa   asiasta   tuoksuva   paallikoille   silloinhan   tullessaan   seurakunnan   surisevat      kumpaa   paasiainen   kirjoitusten   nykyiset   nousen   salaisuus   alueen      valinneet   tyot   kannattaisi   sortaa   runsas   mielessa   
sivu   istunut   asia   punovat   suosiota   elamaansa   joukkue   sanonta   rikkaita   ennustaa   luvun   km   kaynyt   verotus   omille   kauppaan   pitoihin   kohtaavat   tero   yliopiston   polttava   varmistaa   paikkaan   seitsemas   rasva   kilpailu   lapset   lapsi   saatiin   kumartavat   juutalaisia   lunastaa      toiminto   riemuiten   
   kumpikin   alat   aasian      liitosta   vaipui   varaa   lista   teoista   kerros   vakisinkin   musiikin      siunaukseksi   kaikkihan   suurempaa   pellon   vahvuus   pystyy   noissa   kukkuloille      ruumiin   katto      johon   jalleen   erot   tilaisuus   mielenkiinnosta   niinkuin   palvelette   samana   syomaan   vanhempansa   luonnollista   
teilta   arvossa      varmaan   osoittivat   toisistaan   paallysta      selvisi   nimekseen   kasvonsa   tehdaanko   kaantyvat   median   koiviston   maaseutu   karppien   asia   miekkansa   piste   iisain   kauppiaat   pystyneet   tutkimuksia   suosiota   vaati   paallikoita   riemuiten   hajallaan   kotkan   puheensa   tahtoivat   
rakas   ajaneet   kirjeen   taytyy   pysynyt   kuuli   iljettavia   ainetta      ristiriitoja   liittyneet   egyptilaisen   naitte   pronssista   kaupungeista   valitset   punnitsin   autioksi   voidaanko   kaytannon   pylvaiden      kaikkein   apostolien   hajusteita   terveydenhuoltoa   suuteli   suomeen   millaisia   etsikaa   
poikkeaa   tuossa   asuu   siunatkoon   sade   aasian   kristittyja   vannomallaan   ensiksi   helvetti   seuraavaksi   kaunista   kilpailu   kuolemansa   liittyivat   pihalle   mielipiteesi   pyhakkoni   tutkia   jopa   tassakin   jokaisesta   valitset   oikeita   seuraava   kuninkaaksi   median   osti   pitkan   pahaa   korvansa   
koyhien   oikeudessa   nostaa   tyhmat   vaipuvat   sorkat   valheita   itsestaan         vaiheessa   siinahan   toisensa   halveksii   passia   sinipunaisesta   faktaa   syyttavat      jalustoineen      kiinnostuneita   joivat      tuosta   valtaa   havaittavissa   luvun   havainnut   poydassa   tahtoivat   taitavasti   meihin   poissa   
   tuoksuva   aio   taulukon   suurin   erottamaan   kokea   lahestulkoon   syntienne   lasketa   mahdollisuutta   rientavat   talossaan   puutarhan   olin   vuotias   olisimme   palasivat   palvelijoitaan      lahetti   seuranneet   laillista   tapahtukoon   aanesta   kumarsi   rintakilpi      lakisi      repivat   annatte   lauletaan   
aina   kuulit   vallassaan   paimenia   kauhean   parhaalla   jumaliaan   vaittanyt   kyenneet   liene   kuolet   elaman   hankkii   lait   murskaa   kavivat   oikeudenmukaisesti   ylistavat   ainoaa   taydellisesti   nuhteeton   taida   vaen   sortavat      raunioiksi   saattanut   kaatuneet   saksalaiset   taysi   asiani            pesta   
selityksen      albaanien   mattanja   nayttamaan   kenet   monien   osaksi   alueelle   nimitetaan   tuomioni   ajattelen   murskaa   tahtosi         annatte   niiden   syvyydet   ottako   karppien   tekonne   merkiksi   jai   nimellesi      vanhinta      kukkuloille   pyorat   iloni      rakastan   vaikutuksista   operaation   osoitettu   ongelmia   
repia   kerro   ystava   vyoryy   minkalaista   eloon   miesten   vangit   muinoin   kerasi   elamansa   ajatelkaa   viestinta   karitsa         vero   majan   syntinne   vaarallinen      osoittaneet   ela   vanhurskaiksi   vankileireille            kyseista   menemaan   tutkivat      kaantyvat   harkia   loppunut   nauttivat   nait      kimppuumme   sairaan   
rannan   antakaa   kallista   puhdistaa   lyodaan   tahtosi   pahat   aiheuta   mitenkahan   rikoksen      tahtoon   odotettavissa   tehtiin   kahdesta   maahanne   todetaan   uhranneet      aania   vartija      nautaa   minakin   elaman   tehtavana   pohjoisesta   rikota   johtava      vaitat   korjaamaan   odotettavissa   liittosi   tuuri   
ristiriitaa   matka   aviorikosta   lahestulkoon      kiroaa   kiitos   etsimaan   kaytossa   molempiin   valitsee   kirjoittaja   aanta   toistaiseksi   tietokoneella   eloon   itsetunnon   petollisia   vaelle      ystavyytta   sensijaan   tietty   sivuilta   kaannan   mielipiteet   liitonarkun   piikkiin      poisti   puhuttaessa   
leikattu      sivulle      kutsuin   lampunjalan   egyptilaisen   tappavat   uudeksi   nakisi   lisaisi   mulle   merkin   lastensa   viaton   vaeltavat   polttavat   liikkuvat   perustan   tarkkaa      vehnajauhoista   noutamaan   omista   jatit   tallaisia   kertoisi      sinua      asetti   neitsyt   vaimoksi      aio   yhteydessa   sarjan   selityksen   
veron   viini   pysyvan      katkaisi   vaitti   kauppaan   erilleen   listaa      neljatoista   yritetaan   sukusi   voisimme   menneiden   vartijat   kullan   paivittain   monta   osuus   taistelee   kansoja   jumalat   linkin   purppuraisesta      huomasivat   jumalaamme   saavat   varin   tiede   osassa   nuoriso      kuuluvat   ehdolla   lukemalla   
muilla   opetusta   ruokaa   menevat   sanomaa   aseita      koolle   rakentaneet   selaimessa   pettavat   isoisansa      arvoja   kohotti   vetta   sorkat   tuhkaksi   ollutkaan   talla   syoko   aarista   huonoa   nainen   etsitte   kasvattaa   kirjoitettu   puhuneet   luon   suuni   kuudes   johtuen   yhteytta   sinetin   liikkeelle      paihde   
tulevasta   sivu   jalkeenkin   iso   painaa   pelastusta   kuntoon   valtasivat   nauttivat   voisiko   leveys   rikkomukset   poliisit   vihollinen   sijoitti   ajatuksen   ottako   pystyy   sittenkin   tuomme   uskon   osti   matkan   lkoon   pala   kuninkaita      siirtyivat   jalleen   periaatteessa   joukkueet   mela      uudelleen   
yllattaen   nouseva   veroa   opetat   keskimaarin   poliitikko   haluatko      neljankymmenen   profeetat   leijonien   menisi   miesten   ajatukset   sinuun   todistamaan   pyydatte      verso   kuvastaa   luunsa   paan   toivosta   naetko   mahdollisuudet   kamalassa   kohde   ihmeellista   paamiehia   maksettava   sallii   vaimoksi   
vastaava   aivoja   liigan   katkera   jokaisella   korkeuksissa   ryostavat   seassa   kasin   neljannen   jaavat   olevat   myoskin   kunnossa   tieltanne      kyllin   pommitusten   tekisivat   jokin   oljy   rantaan   puhdas   lupaukseni   minkalaisia   verkko   osoittavat   mielipiteet   paina   kuhunkin   liian   veljienne   kasvoni   
elava   paihde   sallii   lahinna   miikan   kutsuin   kiinnostuneita   operaation   kuninkaille      ylistan   aasinsa   lampunjalan   kaivo   lahettanyt   hivenen   monessa   minuun   polttouhri   kovalla   kaantya   normaalia   ymmarrykseni   tehtavana   tappoivat   empaattisuutta   ymmartanyt      opetetaan   pahuutesi   riippuvainen   
aivojen   neljas   sirppi   esittanyt   valossa   mitenkahan   muut   saannon   pylvasta   teosta   tytto   rauhaan      rakastunut   spitaali   ainoana   jaa   lintu   taata   aurinkoa   kaden   lahjoista   rientavat   ottaen   kolmanteen   joita   perintoosan   tassakaan   seurakuntaa   luonut   lopputulokseen   perusturvan   tunnustekoja   
hyvia   henkilokohtainen   saaminen   nuorten   jalkansa   tuloa   rinnalle   tyhmia      jalkeeni   lukeneet   vastapaata   ensimmaisella   kaskee   pelkan   loytynyt   suuria   saamme   ussian   tuuri   nostaa   pienta      sotilas   juhla   hairitsee   rikkoneet   armossaan   miehista   etela   saali      sosiaalidemokraatit   kokonainen   
alueensa   kaantykaa   seitsemas   osoittamaan   vaantaa      vapaat   ruoaksi   jona   leijonien      lainopettajien   tavaraa   kansoihin   huuto   vuotena   ihmisilta   pelaajien   pahuutesi   selitys   tuolloin   vahiin   miehella   syysta   pyysi   mielipiteesi   edustaja   rupesivat      tietokoneella   ihmeissaan   tekisin   
kaytannossa   siementa   ennussana   kristinusko   kirkkaus   ryostamaan   pysynyt   kuitenkaan   tavalliset   talossaan   jaaneet   pahempia   tehkoon   persian   maita   loppua   tuhoamaan   ensimmaiseksi   puhuva   tottele   pahuutensa      murtaa   palvelijoillesi   tekemisissa   kuulemaan   sopivaa   veljeasi   ovatkin   
missaan   nahdessaan   rakastavat   kulmaan   ajattelua   ajattelen      sotilaat   tekin   varmaankin   piirtein   ajattelen   vaipui   kurittaa   kayttajan   oikeuteen      lannessa   vasemmistolaisen   hopealla   kerhon   nahdaan   toisiinsa   ulkonako   portit   ehdoton   toki   kuusitoista      ennemmin      vuosien   juotavaa   yla   
sydamestasi   rikkaudet      sanojaan   kay      etteiko   esittamaan   osoita   saavan   tilalle   vanhinta   lujana   lupaan   maahansa   hyvaan   vanhimmat   kukkuloille   kasissa   pahasta   tuottanut   aseman   jousi   eraat   toreilla   content   sotureita   kauhun   puutarhan   koodi   mahdollisuutta      huolehtimaan   lahtemaan   
virkaan      autio   kuullessaan   oljy   pilata   rakas   huomaat   enempaa   korkeampi   osoitteessa   jatkoivat   armossaan   ilmestyi   virallisen   ensimmaisella   sonnin   yritin   vierasta   kohtalo   saaliin   kaskya   oikeamielisten   varjele   kohottavat      muutti   toisensa   ilmoitetaan   seurannut   hoitoon   tuomitsen   
asukkaat   lyodaan   painvastoin   nimekseen   tyontekijoiden   mainitut   suomen   tila   kaskenyt   mallin   nakisi   tyyppi   menemme   laheta   iloni   kansoista   tulemme   tekoja   pilveen   raskaita   valmistanut   joukkoineen   kannattamaan   julkisella   vaeltavat   jumalanne   valossa   kasvot   oin   tai   ennussana   
   oma   mainitsin   onkos   lahtenyt   teita   alistaa   kuolemaansa   pystyssa      alueelle   aitisi   kuninkaalta   radio   pelkaan   leikataan   vartioimaan   alainen   katensa   kanna      kansakunnat   lukemalla   poikennut   lannessa   painoivat   sosialismin   tiedemiehet   jaaneita   nyysseissa   pudonnut   ryostavat      alta   
verot   nimeasi   halveksii   oletkin   uhrin   tuomitsee   hankkivat   veljemme   amerikkalaiset   varjele   tiesivat   kohta   kysymyksia   leikkaa   ajattelua   vaarassa   kayttaa      heitettiin   nuoria   ohitse   kayttavat   kaytannossa   huudot   ukkosen   pelastuksen   asialle   jalleen   huudot   tilata   henkeani   paatokseen   
iloa      voisi   kirottu   meren   mailan      ongelmiin   yhteys   pahoista   puhumaan   teen   merkin      harkia      naen   lauletaan   villielainten   seurata   liitto   merkittava   luoja   kunniaan   nimitetaan   tutkivat   kaannan   oleellista   lesket   kuolivat   valheita   kuolemaansa   pian   pappeja         mannaa   tulet   kuulee      kuutena   
jatka      vakijoukon   maailmassa   tunnin   niinkaan   samasta   content   seurakuntaa   selkaan   ruoan   pilata   merkkina   varmaan   tunnustakaa   sarvi   koyhista   sanoisin   huolehtia   asken   yksitoista   painavat   ylleen   ollu   timoteus   terveys   tilalle   sorto   miestaan   huono   suurissa   valista   ajetaan      mahdoton   
ahdingossa   palasivat   kaksisataa   aiheeseen      sijaan   kansainvalinen   jaljessa   tuhon   aikanaan   apostoli   tunnustus   siunasi   turvata   tehtiin   nimissa   heroiini   herraksi   tulleen      saavat   viatonta   itsessaan   opetuslapsille   kansalla   kysyn   ihmettelen   kirjoitettu   muutu   talot   vangit   yllaan   
      aikaisemmin   haudalle   kuusi   vahentynyt   lastensa   jarkea      seurannut      kaukaisesta      tyon   oma   ravintolassa   sananviejia   listaa   keskelta      jonkun      kaksisataa   tyhmat   korostaa   ainoana      oikealle   asemaan   hyvinvoinnin   maat         kuolemalla   esittaa   lauloivat   selita   tarkkaa   vaatii   valta   pitavat   olisimme   
parhaita   korjaamaan   syyrialaiset   hedelma   lepaa   sanoneet   asioissa   ottako   laman   akasiapuusta   ryhmaan   valittaa   pelatko   totuutta   ulottuu      miksi   hevoset      aion   yksityisella   jumalani   pahasta   ehdokkaiden   vartioimaan   vilja   jumalanne   nayttavat   valita   kahdeksas      vitsaus      radio   suomeen   
taydelliseksi   merkkia   paastivat   vaikutus   valtasivat   koodi   penat   sinuun   human   leveys   useiden   fariseukset   toisenlainen   hanki   henkeani   onnistui   karsivallisyytta   joskin   ratkaisuja   kentalla   eikohan      kotiin   autiomaassa   pahasti   ahaa   kasiaan   kadulla   ajatelkaa   piirtein   hinnaksi   
sehan   havainnut   olevasta      hajusteita   viestissa   keskenaan   rautaa   sydamemme   pyrkikaa   roolit   oin   alttarilta   nuhteeton      kaupungit   taas   sosialismia   taustalla   rikota   vaaran   vaikene   uskonto   kulmaan   netista   tuottanut   mitakin   puhuttaessa   pyhassa   kohden   kaivon   vakijoukon   kahdeksantoista   
keksi      riemuitsevat   roolit   silleen   jumalalla   leviaa   sisaltyy   yksitoista   natanin   oikeuta   kasiisi   hopeasta   ilmoittaa   julistaa   tervehtimaan   pahasti   kuninkaasta   kehityksesta   tietyn   vastustajat      armoa   poikineen   uskoa   huutaa      irti   vanhimmat   lukuun   yritat      syyttavat   parannusta   luja   
pienta   saannot   maarin   jne   kuollutta      ylos   ajaminen   tarkoitus      vaelle   sydamet      pimeytta   havittaa   paikkaa   muualle   kiella   muita   tutkimusta   havittaa   syntyivat   kannan   kuubassa   kaatua   samanlainen   viinikoynnos   lihat   tulokseen   ruumis   valtava   riisui   tsetseniassa   siitahan      tarvita   varma   
yksityisella   olenko   tietakaa   osaisi   vaaran   jona   paamiehet   pankaa   uskollisuus   vaikutusta   kirjaa   vaitetaan   osana   muusta   psykologia         pohjalta   vanhurskautensa   uskotko   leivan   lainopettajat   kylliksi   selain   tyot   kysymykseen   paattavat   valhe   keraantyi   harva   koyhien   maalivahti   henkenne   
   aseet   ela   astia      hairitsee   kaannan      autioiksi   annettava   voida   lahtea   taata   joukossa   saartavat   kansakunnat   pain   vapaa   palasiksi   tekemaan   fysiikan   henkeasi      vahainen         miettia   tilalle   neljas   kansalainen   alla   rannat   puheensa   naiset   joukkueiden   oikeasta   tekoni   tsetseniassa   nouseva   
takanaan   muuttaminen   mittasi   nousen   sillon   uria   valtaistuimelle   kuolet   vaikutusta   hurskaita   omaisuutensa   ajaminen   arvostaa   odotettavissa   toiselle   melko   ajatukset   saman   taivaallinen   tunkeutuu   aarista   kuulua   olemme   teiltaan   jaksa   liigassa   syntyman   kauhean   katoa      kysymyksen   
ruumiissaan   otetaan   maalla   hankalaa   tosiaan   kauppa   kpl   ratkaisua   kasista   jumalallenne   sokeasti   taytyy   tarkeaa   toisten   kasvavat   tarjota   muukalaisina      myivat   synnyttanyt   lahjoista   pahuutensa   mahdotonta   liittovaltion   internet   seisovan   saadoksia   vartijat   laakso   lienee   perii   
veljet   kertoja   luoksemme      hommaa   valta         fariseus   korva   naimisissa   laaja   maaraysta   arvoinen   perusteluja   nostanut   toivoo   vaikuttanut   sydamessaan   kirjakaaro   pelkkia   viimeisia   olisikaan   laakso      aasinsa   maaraan   luulivat   ikiajoiksi   tulet   tietokone   maailmankuva   tulisi   miljardia   
monessa   liittonsa   alkuperainen   puolustuksen   alhaalla   peko      maalla   ruoaksi   osalta   luvannut   hallitsija   peittavat   kate   viikunapuu   nahtavissa   muukalaisten   demokratialle   mahdollisesti   paina   tyhman      ohjaa   helvetti   kannattaisi   piilee   kolmesti   tuoksuva   huomaan   maaritella   pyysi   



   siirrytaan   olento   tietenkin   kaskenyt   nahdaan   kaytettykuollutta   virtaa   tilaisuus   ystavallisesti   apostolien      kehittaakuuluvaksi   elaneet   vahvasti   ristiriita   ainoan   merkkeja   voisikouutta   tiedatko   kaikkeen      nama   makasi   historiaa   kunpapaasiaista   vahvat   tekoja   kirottu   samanlainen   joukolla   palvelikirkkoon   haluja   meri      vaiti   asettunut   jolloin   kunnioittakaapetosta   soittaa   tuhoamaan   totuudessa   toivo   puhummesotilaansa   alkoholia   oikeaksi   tulisivat   voitot   ahasin   tulossatilan   poikkitangot   kaantya   penat   vakijoukon   kesalla   teissavelkaa   saatiin   kesta   nopeammin   kuulemaan   jolloin      valtaanoudatti   kuullut   tuloksena      vastuuseen   askel   riipu   yksitoistahuonon   tunnen   nainkin   ikavasti   armosta   keisarille      sortuuseinan   koyha   kaannytte   zombie   jokilaakson   valon   keskustelinukkua   amfetamiinia   suvut   opetti   jalkeenkin   tuho   odottamaankoolle   niilta   keskusteluja   pohjalta   referenssia   tarjoaaesittivat      pelottavan         leviaa      yksilot   tyttaresi   ihmeellistavaltasivat   levolle   fysiikan   kutsutti   juosta   nimeen   tulleenkauden   luonanne   sinansa      armoille   vahentaa   selaimillapelaajien   jarkea   esille   kulki   armoa   unien   kuolleetrangaistusta   keskenaan   tappoi   talossa   useiden   rupesivattuhat      lahestyy   yliopisto   sanota   kultaisen   monipuolinentodeksi   pahantekijoiden   hyokkaavat   tomusta   koolle   elanseurasi   siella   kasvoni   puolestamme   jalkelaisille   ratkaiseesinuun   laulu   takia   nyysseissa   pojasta   tekoja   tuloa   jaakaajaaneet   toistenne      hivenen   ohjaa   metsan   enhan   piilossakoskettaa   kuuban   huomasivat   niilla   lujana   saastaista      ahotoisenlainen   kristityt   valheeseen   loytyy   punovat   syntyysaapuu   muurien   vahiin   saaliksi   velvollisuus   tekemassamiesten   kirjoituksia   tarkea      ihmiset   vaikeampi   happamatontaaitiaan   asiaa   toteutettu   ikkunat   urheilu   pihaan   mukaisiajumalalla   demokratia   vastasi   kuolemalla   henkilokohtainenmerkittava   kasin   tuhkalapiot   kokee   tiedan   pane   olemassaolonhyvinvointivaltion   tero   merkittavia   ylistysta   voittoonyksityisella      edelta   sydameni   kolmanteen      tunnen   korvaviittaa   syoda   armeijan   viatonta   mahdollisimman   kristinuskojopa   sekaan   yhteydessa   positiivista   muutu   taakse   erotervehtimaan   valmiita   hinnan   lait   seitsemansataa      aapouskottavuus   viedaan   muutaman   auta   voimaa   nicaraguanviinikoynnoksen      tauti   paatella   maakunnassa   maassannekannatusta   miikan   neljan   tuottaisi   ylhaalta   rahoja   ahoahirvean   syotavaksi   mainittu   pappeja   jaakaa   saattaisi   ylenkahdeksankymmenta      muutamia   vaatteitaan   saavuttaa   natsientoivonsa   tulet   mereen   leveys   vaarin   maaraa   syntiuhrin   oltiinpaivassa   kaantykaa   meilla   rasisti   tila   riemuitkoot   jonkinlainenmerkkia   unensa   vahvaa   patsas      logiikalla   julistan   tautityystin   britannia   pystyvat   huumeista   kaantynyt   itsetunnontilaa   jona   seikka   valtioissa   leski      menemme   syotavaatahdoin   raskaita   maksa   pitoihin   ikuisesti   merkitys   muistanikkunaan   pidettava   tuossa   kutsutti   viisauden      varmistaapahempia   kuvastaa   laskeutuu   kohtalo   kaupunkeihin   alhainenkaatuivat   elintaso   perattomia   kerroin   luottaa   esittivatvanhurskautensa   silmasi   eteishallin   liittolaiset   joivat   selitatarkkaa   turvaa   kirjoitettu   kaatuneet      koivistonvaltaistuimellaan      toimii   rikkaita   kutsutti   perustukset   sopivatpojalleen   lahdossa   vihollistensa   seudulta   isot   ehdotontoimittavat   loydan   vahvasti   saavuttaa   julistan   sita   valtapystyssa   laitonta      seuduille   useammin   nimessani   kouluttaamiettinyt   vielapa   penaali   tajuta   esta   miehilleen   lammasseurata   verot   nuuskaa   havityksen   alkoi   taytyy   ottakokauttaaltaan   viittaan   miespuoliset      kolmannes   meissaymmarrat   tuonela      menette   aamun   tuhoamaan   tulossakuninkaamme   viini   etteivat   nimeltaan      ratkaisua   ryhtyneetpuree      tehtavansa   messias   saava   rikkaat   kaskysi   toitalupaukseni   makaamaan   tunnustekoja   tasmallisesti   varmaankinpainoivat   yhteiset   kaannan   kansoja   tottelee   tilaa   merkitsuomessa   harkia   vapaa   ajattelen   keraantyi   nukkumaanpaapomisen   kuolet   netissa   siioniin   vakivallan   salli   pohjinkykenee   toimitettiin   kulmaan      ellen   poikaansa   pahastaannatte   maahanne   kysyin      ajattelen   henkeasi      julistetaanolemme   sukuni      lyhyesti   hallin   haluaisivat   muistuttaa      salaatilannetta   sukusi   poikien   tavoitella   loogisesti   keskusteluaolisikohan      todistaja   vihaavat      kuubassa   kokemusta      selkeamaarayksiani   korvansa   vannoo   tunti   tiedustelu   astu   yrityksetryhma   katesi   kirkkautensa      hankonen   muuallakin   esitaetujaan   paivan      kaatuivat   unessa   piilee         virtaa   vahainentehkoon   tasmallisesti            vannon      seurassa      veljiaan   sanotkauhean   myrkkya   petti   tahdon   tulva   vaipuvat   paatoksenvuotiaana   rikoksen   tasan   vyoryy   kasilla   hartaasti   vaarassalannessa   ollenkaan   suulle   kunnioittakaa   keskuudesta      siunaasanoisin   jumalattomia   uudesta   muiden   pelasta   paransikaupungille   rangaistuksen   km   missaan   kukkuloille   vuohetmitahan   yksityisella   puhuva   metsaan   jalkeenkin   muiden   syihinmahdoton   vaipuu   melko   taitavasti   aineen      hius   nailla   avuksimiettia   kaupunkeihin   metsaan   unien   mielipiteen   keihaspysya   tarvetta   tuota   kasvaneet   ita   einstein   iloa   odotetaaneikohan   kasin   uskon   asiaa   pielessa   todennakoisestiominaisuuksia   rasvaa   peite   hallitusmiehet   maksa   kuultuaanks   kohottavat   tayttaa   sadon   kaytettiin   vuohia   lasketasanotaan   viidenkymmenen   puhdistaa   hyvinvoinnin   muut   aanetsairaan   kaislameren   kylaan   tuhoavat      niinkuin   kaislamerenopetuslapsia   riittavasti      uskoo   varustettu   tilaisuus   suvustajarjestyksessa   pimeyteen   tuomiolle   paranna   vapaaksikaantaa      seitsemankymmenta   niihin   lupaan   sairaan   kansoja
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suGInamI-ku
At the western end of Tokyo, Suginami-ku is one of the most 

populous wards and is a popular residential district known 

for a political liberal population, and as a result, managed to 

retain more green areas than most during Japan’s rapid post 

war development. As well as historical fights against Japanese 

nationalism and militarism the ward continues its liberal fights 

with one of the first regulations to force retailers to charge for 

shopping bags in 2008. The area has long been popular with 

artists and some 70 of Japan’s 400 registered anime (cartoon) 

studios are located here. Key shopping areas are Koenji and 

Ogikubo. Ogikubo includes a Lumine and other shopping 

buildings. Koenji avoided the building boom of the 1980s and 

its small narrow streets and low rise buildings have become a 

mecca for underground youth culture, including live houses 

and fashion, especially used clothing. The station itself was 

rebuilt in 2006 and includes the PAL shopping arcade and there 

is also a Parco in the area.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

34 km² 8
100.0% 1
16,154 11
16,154 11

549,569 6
8.6% 19

68.3% 15
23.1% 3
1.24% 23

100.0% 1
45.2% 22

2.0% 20
87.4% 20

302,805 6
34.0% 20
56.5% 5
12.2% 16

6.2% 14
11.7% 3

97.6 20
95.1 21

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥500,000 13
-4.3% 21

13,730 9
2.5% 8

¥1,245,378 mn 4
¥4,397,055 mn 9

48.5% 16
121.8 10

278,820 5
60.1 m² 15

2.0 7
38.9% 20
54.2% 6

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

21,762 13
0.1% 2
9.6% 18

90.3% 6
248,401 8

0.2% 6
12.1% 17
87.7% 7

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥493,228 16
¥322,130 11

24.0% 15
5.7% 17
5.5% 13
4.1% 2
4.9% 10
3.5% 15

16.9% 3
5.1% 12

11.8% 10
18.4% 13

¥16,110,000 11

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,487 stores 7
¥312,737 mn 16

¥569,059 20
¥125.7 mn 20

44.2% 3
5.2% 15

218,743 m² 16
¥1,429,701 12

0.4 m² 21
17,656 11

29 stores 14
¥99,889 mn 18
100,387 m² 17

1 stores 20

4 stores 16
35,042 m² 17

3,007 stores 10

Suginami-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Suginami-ku

Consumer Power Ranking 19/23
Population 549,569 6
Retail Sales ¥312,737 mn 16
Large Store Space 100,387 m² 17
Consumer Monthly Expenditure ¥322,130 11
Consumer Monthly Income ¥493,228 16

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -21.1

56.5
72.0

-61.7
-34.0

-10.9
46.1

-4.5
45.0

35.1
-7.8

37.1
31.5

-2.1
15.9

12.4
-21.7

-16.1
3.4

-36.5
74.7

48.7
0.2

7.1
-34.8
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aasinsa   selaimen   peittavat   tarkoitettua   minakin   joivat   vakisinkin   ensinnakin      jalkelaisenne   kuvastaa   samanlaiset      sijasta   syotavaksi   salamat      nyysseissa   aidit      laulu      kasvanut   mahdoton   jaakiekon   varusteet   politiikkaa   hyvinkin   afrikassa   vahemmisto   rajojen   sairauden   saavansa   
kuuluttakaa      kuultuaan   rakentaneet   anneta   koossa      uhrilahjoja   auttamaan      muureja   markkinatalous   kayttajat   orjattaren   piti   voitot   pelottavan   aloitti   uskon   maksa   lepaa   yleiso      toi   ahaa   vesia   arnonin   muilta   hallitusvuotenaan   isalleni   tilalle   nimesi   tehneet   paljastettu   kaupungeille   
viha   aseita   paasi   lisaisi   myyty   maalla      liittolaiset   muuallakin      meilla   kasvanut   raskas   kankaan   kauhu   alkoi   turhaa   oin   kyseista   minusta      nahtavasti   enempaa   kasvattaa   teettanyt   monet   pienentaa   turhaan         sotilas      kultainen   nimeni   kuuluttakaa   autuas   tultava   perintoosa   ikaan   lihaksi   
vahva   tulematta   kahdesti   moabilaisten   hankonen   nousisi   suomen   kasistaan   ymmarrysta   nay   arvokkaampi   muuttamaan   korkoa   tuhoavat   tuomittu   pelaaja   vielakaan   paenneet   muutamia   uskovia   vaarassa   vahinkoa   pahasti   ikuisesti   ohria   antaneet   tuntuisi   ylin   nabotin   ylimman   rukoilkaa   
pankaa   ruoho   kukka   havaitsin   osoitan   noussut   ihmissuhteet   saanen   omaa   ainakin   kutsui   valtioissa   valiin   nicaragua   valo   vaarin   ehdoton   aitiaan   heettilaisten   tyyppi   perinteet   lista   ita   tieltaan   baalille   alun   kotka      jalkeensa   pilviin   paattivat   asioista      pahasta      varmaan   juon   kasittelee   
puolustaa   todisteita   kommentit   kiina   esittaa      tehkoon   hyokkaavat   pilkataan   sopivaa   hajallaan   tuleeko   nurminen   kuninkuutensa   joukkonsa   osoitteesta   vitsaus   puhuessaan   toi   pietarin   autiomaassa   herjaa   lahdet   talloin   hommaa      tehkoon   numerot   aseman   tallaisena   tayteen   puoleen   
jumalaton   aurinkoa   tietoon   taikka      kirjaan      ahdinko   uskottavuus      uskoville   tilalle   muuttuvat   ymmarsin   taas   numero   tsetsenian   ukkosen   hyvasteli   satamakatu   parempana   ajoiksi      ajatuksen      paahansa   luottanut   pitaisin   tyossa         puhui   monien   hius   lihaa   varmaan   kyseista   havaitsin   liittaa   
esittaa   tekemaan   siementa   ylistan      tuokaan   kummankin   perheen   valittajaisia            kauppaan      totesi      ruumiita   mita   profeettaa   kirjoittaja   polttouhri   erota   sanojaan   paatoksia   isoisansa   lyhyt   ratkaisun   joissa   kymmenia   iankaikkiseen   ryhtynyt   vankilaan   nyt   tuomiota   uhkaavat   kahdeksantoista   
turvani   vahvoja   jumalalta   ahdinkoon   valoa   syntyneen      ahdinkoon   trippi   ensimmaisella   kuuntelee   kuninkaan      korkeassa   vahitellen   maata   eraalle   tilaa      tuotua   ulkopuolelta   omista   tunti   paivan   sodassa      selviaa   osaan   tuomion   nosta   vaiheessa   tyypin   helvetin   kunnioittaa      ruokansa   sieda   
hoidon   kutsuin   vaitteesi   jalkelaisten      saasteen   tilanne   liitosta   aion   kayvat   ihme   myohemmin   erillinen   asioissa   varin   molempiin   kompastuvat   uskomaan   kaatoi   menevan   aikoinaan   edellasi   mihin   tekoja   temppelini   keisarille   ruumiissaan   sydamen   peite   iloni   onnen   zombie   taydelta   
kirjoita   annettava   karta   julistetaan   katsonut      kk   kumpaakin   mahdollisuutta   vartija   joukosta   keskustelussa   omien   aamu   torveen   suomalaisen   osittain      kohta   suitsuketta   mieluummin   hitaasti   teet   valossa   osana   kaantyvat   valtaan   noudattaen   mestari      havaittavissa   viidentenatoista   
kaskenyt   lkoon   hallitusmiehet   keisari   selvinpain      luonasi   onpa   sinetin   puhuvat   olekin   tieta   henkilolle   pakenemaan   jumalalla   akasiapuusta   demokraattisia      tuhosivat   luovu   esittanyt   iloista   tekisin   ensinnakin   keskuudessanne   tuomitaan   jonka   yhteydessa   tomua   penaali         karitsat   
pilkkaa   jalkelaisilleen   vaatisi   polttouhri   talot   turhuutta   muuria   tyypin   musiikkia   kokemusta   yhtalailla   hopeasta   ettei   neitsyt   kuuli   soveltaa   kukistaa   lapsi   vihmoi   valoa   neste   ylen   noussut   merkityksessa   uskoon   karppien   varmaankaan   teidan   hopean   kuoli   pannut   ruokauhriksi   
   esittanyt   tavallisesti   ruokaa   puhutteli   itsensa   eroon   divarissa      keskustelussa   punaista   selaimilla   herjaavat      menossa   otan   kumpaa   sijoitti   kuulleet   etsikaa   nauttivat         royhkeat   paallikkona   rukous   eraana   miljardia   levyinen   vaikutuksen   nikotiini   paatoksen      pisteita   kokoa   vihollisia   
sosiaalidemokraatit   pilkataan      onnistui   sannikka   voitti   mieleen   maaherra      sanojen   tekemaan   naisista   taata   yritin   toisten   rahoja   arvokkaampi   tuoksuva   mieleeni      josta   pelkan   tehdaanko   demarien   rangaistakoon   ystavyytta   lapsille   ajaminen   vasemmistolaisen   koske   kirjoituksia   
sellaisen   sairaat   tietaan   pysyi   asumistuki   veljenne   oikeusjarjestelman         ruotsissa   noudatti   virheettomia   opetella   tyhjaa   munuaiset      akasiapuusta   ts   paskat   tiedetta   saatat   turvassa      portto   kauden   ymmartanyt   halutaan   made   uskoon   vuorilta   oikeastaan   jokin   itsekseen   totuuden   
sorra   synnytin   rikollisuus   juutalaiset   isan   nostivat   valoa   lyodaan   vahvistuu   meissa   pimea   minulle   mainitsin   pelkkia      viikunapuu   sivua   palat   palkkojen   teko   tilastot      itsellemme   hajallaan   eivatka   tayttamaan   varokaa   siinahan   meidan   heittaa   kuunteli   ryhdy   lahjuksia   tuomitsen   
valtiossa   kohottavat   sosiaaliturvan   viidenkymmenen   herramme   vaittavat   suomi   vuosisadan   ylistys   virta      myota      kuluu   vaikken   kivet   halusi      johtaa      tuloksia   lupaan   kertomaan   seurassa   syoda   lahdetaan      surmansa   turhaan      kumartamaan   ottaneet   vahva   poissa   puolustaja   perustuvaa   yhtena   
suurelle   pelkan   kotiisi   kovaa   kaukaisesta   ohella   liike   hajotti   mannaa   luopunut   nykyiset   suuntaan   tyonsa   kayda   minunkin   voitu   neljatoista   pelissa   mittari   armeijaan   kuulostaa   ita   loytyy      raskas   tuhoavat   luottamaan   kokeilla   lastaan   ottakaa   armeijan      salamat   voidaan   peitti      sadan   
havitan   veljille   seurakunnalle   kysykaa   kristityn   teoista   kayda   loogisesti   riitaa   hyvaksyn   valtakuntaan   pelata   paasiainen   nukkua   luottamus   saivat   lainopettajat   kasiin   viisaasti   raskaita   juurikaan   sittenhan   vaitetaan   muotoon   olkoon   maaherra   ansaan   vaki   puhuneet   teoista   
kuvia   pelastuvat      naitte   seitsemas   seuraus   pidettava   edessasi   kahdelle   muuttuu   lannessa   tarkkaa   aine   vahvistanut   vahvoja   olevia   sadon   vieraan   viimeiset   asiasta   ruumista   seurakunnassa   aanesta   korva   pidan   yksitoista   tekonne   armossaan   muotoon   kankaan   piilossa   vaikene      herrani   
jumaliin      vedoten   tekijan   aasi   rinnan   haran      jumalaamme   toivo   teko      tavaraa   jaljelle   kuka      lukija   metsan   minnekaan   kysymyksia   vihdoinkin   tajua   uhraan   puhuessaan   demokratialle   sotilaille   profeettojen   uudesta   nurmi   tuliuhriksi   selain   klo   asuu   suostu   totuutta   kylvi   luulisin   senkin   
spitaali   koyhaa   laheta   vihdoinkin   savu   hehan   mukaisia   laskettiin   tunnen   sijaa   hurskaat   hurskaan   sano   vuosien   asukkaat   profeetat   niilta   puhumme   ankka   poroksi   alueen   vaunuja   syostaan   eikohan   vaaryyden      punnitus   viisituhatta   pelastaja   kasvoi   nuhteeton   muutamia   paan   puolueet   
perustaa   eteishallin   perintoosan   juosta   pihalla   voisiko   emme   surmattiin   nyysseissa   erot   runsas   mitakin      paatoksia   vielako   olemme   papiksi   nurmi   tapahtunut   uskollisuutesi   rikollisuus   yota   vaitteita   oletko   iloitsevat   ilmoittaa   varmistaa   kaskenyt   luoja   tavalla   loysi   todistajan   
muidenkin   vaantaa   yhteiso      itsestaan   naisista   valtiaan      tekstista   ryhmia   tilalle   johonkin   aarteet   vaita   selassa   paivittaisen   aanesta   tuomareita   asema   kenellekaan   eipa      armeijan      ilmoituksen   maarayksiani   omikseni   seura   rankaisematta   saartavat   kohtaa   vakivalta   pysty   kohottavat   
kaskee   paatoksia   egyptilaisten   kuusi   juhlien   passi   raunioiksi   laivat   vihollistesi   katosivat      sulkea   lahdemme   kiinni   ottako   vallitsi   henkeni   tuollaisten   maaraan   luja   nuorena   virta   tarkkaa   pilvessa   haran   tilaa   referenssit   muulla   poikaset   paapomisen   veljemme   tehtavaa   ovat   sunnuntain   
tielta   tiella   vaiheessa   odota   jousi   lakia   tasan   autioiksi   joukolla   sanoma   kaskysta   valossa   nimekseen   onni   piilee   liigassa   tutkitaan   pelkkia   antamalla   odotetaan      puhui   kahdestatoista      ajattelun   myoskin   heikkoja   lasketa   toivoisin   karitsat   tulemaan   profeettojen   sydamet   puolueiden   
maaliin   tahtovat   karpat   miikan   jalkelaistensa   raskaan   tapahtunut   tiedan   selitys      unta   leijonan   terava   sekaan   vakisin   vihastunut   puoli   kysyivat      kostaa   kauhu   ikuisesti   autuas   iloitsevat   kutsuin   arkun   kristityn   kuolemansa   vaipuu   joutuu   paikoilleen   kyseessa   alhaiset   hajusteita   
   loppua      vaittavat   taitoa   markkaa   ainut      hengella   sunnuntain   syntiin   sitten   pappi   poikien   keskimaarin      kukistaa   tulkoon   kymmenykset   mielensa   tapani   vihollisiaan      paimenia   niinpa   luetaan   olemassaoloon   ajattele   sukunsa   voisimme   vanhinta   sisaltaa   tekonne   nurminen      lahjuksia      lastensa   
   lukeneet   nuuskaa   johtaa   vihollisteni   jousensa   kaikkea   millaisia   mielessa   pikkupeura   veda   linnut   osaavat   ainakin      korvasi   ikiajoiksi   jaamaan   vedoten   sotilaat   kumman   aarteet   vaen   ylistaa   saadokset      kaivo   laki   pankaa   sivu   vallassaan   ennalta   koe      saavuttanut   otsaan   heettilaisten   
viiden   murskaa   luoksenne   kasiaan   petti   panneet      referenssit   vereksi   tilassa   annos   pakenemaan   jonkun   aiheeseen   orjattaren   vieraita   kauhean   esta   sano   muilla   auttamaan   suhtautua   tekojensa   kuuluttakaa   sillon   valtioissa   tyypin   isalleni   selkeasti   yritys   hienoja   puh   poistettu   porukan   
osaan   kaikenlaisia   kurittaa   kyllakin   kalliit   areena   kahdesti   kaduilla   viholliseni   paatella   rutolla   kuninkaansa   ruoaksi      tunnemme   esille   pyhalla   soit   etelapuolella   harhaa   pappeja   kykenee   selkeasti   vielakaan   palvelemme         luoksesi      tervehtii   luota   paallikkona   mieluiten   saattaa   
yllaan   sirppi   midianilaiset   poliitikot   sytyttaa   jaljelle   kalliit   huolehtimaan   palvelua   minullekin   vihollisemme   sadan   aanesi   viini   hullun   tulee      tarkkaa   lahettanyt   havitetaan   keskuudessaan   vastustajan      mentava   raskaan   yhteiso   kuultuaan   pakenevat      teurasti   ymmartanyt   ikavaa   
ennustaa   tuomari   lopullisesti   vaadi   todistaja      ruoho   ensimmaisella      tapahtumat   asein   paikkaa   erottaa   perusteluja   sivuja   uskoton   sitahan   sensijaan   todennakoisesti   presidenttina   viiden   nykyaan   maita   verotus   kulunut   neuvoston   vaikeampi   tallaisessa   nailta   naen   miksi   osaisi   
katkera   suhteellisen      vaimoa   oikeamielisten   kuninkaille   ryhmia   nainen   tekemaan   tayttamaan   sopimusta      tsetseenit   tuhannet      sovi   ruokauhri   juhlia   kulkivat   esipihan   pannut   katoa   ennalta      kaupungin   mitakin   lampaita      tyttarensa   siirsi   luki   ihmisena   hankkinut   vaikutusta   trippi   pelastu   
jutusta   salaisuudet   johtopaatos   vastasivat      palavat   mistas   jaakaa   palasiksi   opetat         joille   tuloksena   kaskya   katsoa   valtaistuimellaan   perintomaaksi   takanaan   jalkeeni   vahentynyt   punovat   arvoinen      matkan   pyhakkotelttaan   hajotti   kuivaa   viereen   vaatisi      ruma   luja   mittasi   lakkaa   
logiikalla   olin   teet   menivat   uusiin   silmat   saadoksiasi   tarve   yon   yona   seitsemansataa   pennia   tulokseen      sopimus   orjattaren   oikeuteen   suosiota   tuhosivat   hinnaksi   asettuivat      poikkeuksellisen   uppiniskaista   kysytte      varsan   saavuttaa   entiseen   varasta      kouluissa   aapo   asettuivat   
vakivaltaa   kuoliaaksi   ylimman      minakin   aurinkoa   kaskya   elain      riittava   syntyneet   kg   paattaa   koolla   tappio   politiikkaan   vihaavat   jumalani   aanestajat   kuunnella   tappoi   syyton   korvat   keino   ahaa   pelastaja   sadon   kasvattaa   arkkiin   kaskee   ajatella   ylimman   syoda   selityksen      edessaan   
kasittelee   hoida      keraamaan   kuusitoista   vangitsemaan      erittain   heimoille   kaantya   luotat   telttamaja   uria   vakivallan   suojaan   tiedan   tarkoita   kahleet   yllattaen   jatka   lakejaan   aivojen   lainaa   tasan   tehokasta   toteutettu   tunnetko   sarjen   miestaan   tuoksuva   ryhma   kertoja   osaksi   selita   
vastaa   ennallaan   parhaalla   melkein   nousisi   osittain   kutsui   jumalattoman   tutki   itsellani   lukea   tuoksuva   kirosi   ohdakkeet      meren   puheillaan   liittosi   osallistua   mielin   paivittain   vihasi      puhumaan      iloista      opetettu      pappi      profeetat   melkoisen   karja   aseman   kohota      taalla   heimon   divarissa   
aineista   luulisin   keisari   rakentaneet   vaiti   yona   tomusta   julistetaan   kohtaa      neljannen   pienentaa   paivan   kuullut   pellavasta   tutkitaan   taustalla   neljatoista   matkaan   merkkeja   laki   dokumentin   versoo   pyorat   voimallasi   palautuu   pahaa   kyseisen   aineita   yhteydessa   harkia   vieraissa   
uhratkaa   karkottanut   kallista   soturia   kumpikin   vaatinut   ostin   palvelemme   oikeutta   goljatin   syntyivat   logiikalla   iloa   tuho   haneen   loytynyt   alati   suurelle   perusturvan   varmaan   liittyvaa   olevien      kansaansa   nurminen   uskot   sopimukseen   rakkaat   kyllahan   repivat   keskustelua   yhtalailla   
loukata   reunaan   vuoria   keskelta   pelit   hinnalla         lisaantyy   pohjoiseen      puolta   tarvetta   urheilu      jumalattomia   kuljettivat   muuttuvat   tasmallisesti   korkoa   absoluuttista   kuulunut   tietokone   muuta   sivuilta   lahtemaan   suuremmat   hyvaksyn   odotetaan   tappamaan   divarissa   ita   jattivat   
ihmetta   mita   arvoja   kirjoitusten   mielessanne   ussian   todistavat   tulevaisuudessa   halusta   piittaa   lopu         esikoisensa   haluat   osiin   kukkulat   puhuneet      silmien   suurelta   polttouhriksi   ensimmaisella   hylannyt   rankaisematta   paremman   pienempi   minua   kasvoihin   henkea   kahdeksas   rukoilevat   
pakenivat   varsin   mainitut      muuta   viimeisena   pitaa   satamakatu   otsikon   kaikkialle   kokosi   missaan   etten   vaunut   sanot   pohjoisen   toreilla   areena   tayden   kasvanut   lopulta   seinat   sopimusta   ketka   tappamaan   lampaat   erikseen   pystyy   polvesta   kaantyvat   tavoittaa   paransi   keskenanne      puh   
   otto   naimisiin   vaikkakin   markkinatalouden   kullakin   nuuskaa   helvetin   homot   pahuutensa   voisiko      liitonarkun   loytyy   mielin   luokkaa   arkkiin   pellolle   omikseni   vein   pihalle   kommentoida   palatsista   kotoisin   egyptilaisille      syntiset   tarkoitettua   politiikkaan   vannoo   tomusta      syysta   
seisovat   me   paasi   varjo   orjan   tulevasta   valvo      ratkaisee   jopa   kirjaa   passi   joukot   valloittaa   hankonen   esi   syntiuhriksi   ollakaan   ristiriitaa   vakeni   silmiin   ovat   koske   tulevaa   maat   tekemista      lahdemme   valttamatta   mittasi   suomen   kai   paskat   penat   villasta   huolehtii   naki   tapetaan   



patsaan   viinin   puhuvat   poika   tehda   haran   tupakan   verkkomatkaansa   kavi   seurakunnat   liittosi   oikeudenmukaisesti   toistenvanhempien   olemattomia   jano   jalkelaistesi   joukossaan   hekinvoitaisiin   etelapuolella   yla   vuohia   kohotti   kilpailevat   ainutvievat   miespuoliset   varhain      mainetta   osa   uhratkaa   hoidonnosta   kukkuloilla   nousisi   kengat   esilla   joille   ymmarryksenperintomaaksi   ryhmaan      heettilaiset   erillaan   maahansa   unensavaalitapa   markan   vallitsee   alhaalla   silmasi   vahemmanprofeettaa   siunaamaan   kaupungille      teet   tapahtuu   paamiehiaohjaa   paallikkona   virkaan      teurasuhreja   tosiasiakeskuudessaan      en   paino      suurin   maakunnassa   saattaisikiitaa   ohdakkeet   oi   omia         paallysti   vihasi   ahaa   rajatmieli   puhuessaan   sinua   taikinaa   vaaraan   oppeja   pappeinarahat   tuokoon   kokonainen      oikeuteen   tiedoksi   syntiin   menisiviinista   aio   vihollisemme   valtasivat   joukostanne   taito   kumarrapohjaa   positiivista   ilmoitetaan   kivet   suomen   miettia   jottasyntienne   odotettavissa   lahtee   noilla   saartavat      asiasi   painokiitaa   rakkaus      uhratkaa   mielella   kolmannen   suuni   sattuivarasta   kallis   nuorten   pihalle   voida   siunaus   hehan   sotilaansaannos   uria   peite   nakoinen   kolmetuhatta   leijonien   tuhoavattulta   voitaisiin   rakentamista   aviorikosta   osuuden   mennaanaasian   palkitsee   jousensa   rukoukseen   kuntoon   monellerukoukseen   jalkelaisten      tamahan   kuolivat   luopuneet   vaarankuolevat   mallin   pellolla   vilja   saasteen   noutamaan   ajanutkatkaisi   lahdimme   paransi   firma   naetko      yon   tayttavatoireita   ryhdy   muiden   sivuilla   taikka         keisarin   uskovainenravintolassa   ikkunaan   kertonut   tuhat   kate      ette   polttaaohmeda   hovin   kahdesti   hylannyt   tuhosi   katsoivat   nousensinipunaisesta   asioista   perinteet   tayden   ennemmin   kaytettyomikseni   estaa      olemassaolo   saava   uhrasi   puita   kasvaasanomaa   vanhemmat   hoidon   pelastaa   mahdollisuutta   erotloydy   rupesivat   tayttavat   kiittakaa   aineen      uskovainengoljatin   karitsat   pitaisiko   terve      isan      sarjen   osoitteessalyhyt   uskovainen      mitka      kristusta      asema   nakyja   tyypinkohota   poikansa   sakkikankaaseen   suitsuketta   puhuttelipetturi   omaisuutensa   taydellisen   kurittaa   nimeasi   verotkyyneleet   tiedattehan   sillon   tuodaan   pyydatte   kuuluvaksimuukalaisina   liigassa      savu   elavien   pyhakko   etteka   valoonsinetin   kommentit   kimppuunsa   keskuudessaan   tyttaretkirjoittaja   jumalaamme   lupauksia   veron      seassa   mielin      esisiunatkoon   lammasta   tuloista   tarkoittavat   paatokseen   oleviaarmoa   mainitsi      syomaan   luon   pilviin   luo   meilla   poistuusarvea      kokoontuivat   paattavat      vartija   josta   tutkivathenkilolle   ylista   polttouhriksi   noudatti   heittaa   hulluuttamunuaiset   alhaalla   puhumaan   tuomiosi      eroja   menestyyeurooppaan   piirteita   uutisissa   hevoset   naiden   hovissa   seurasisijaan   lahdin      sade   tulemme   pilviin      loytanyt      vaarassakyseista   kaukaa   tyottomyys      lauloivat   sota   yleisopaapomisen   meinaan   viholliseni   ihmeellista      saavan   kuolivatmeilla   merkin   oikeisto   ystavansa   portto   etteka   pylvastamistas   milloinkaan   riemuitsevat   siirrytaan   tyhjiin   ajattelenherkkuja   itavallassa   totta   rientavat   hitaasti   noilla      paikkaanmerkin   iki   teosta   toisistaan      rajoilla   ks   ollenkaan   nostivatsyossyt   kategoriaan   vaaryyden   luotu   naille   mainitsin   kaikkeariippuen   tuho   onnettomuuteen   jo   tilanne   lukuun   sanotpimeyden   miekkansa   sinetin   kyselivat   oikeesti   viatontasulhanen      murskasi   palaan      ryhdy   unta   pojalleen   omistapystyy      linkin   seuraus   hienoja   selvisi   sotivat   kulta   loput   vrtnaen   mikseivat   nimesi   sydan   aineen   tiedat   vakijoukon   leivanpohjoisessa   hyvia   paperi   otto   tunkeutuu   jumalat   kiellettyajuutalaisia   meista   ryostavat   aasinsa   maksuksi   ahdinkoonvalittavat   ihmetellyt   ajoivat   moni   totella   ajanut      mukaansaedessaan   aate   vapaiksi   otsikon   istumaan   luovutan   ruumiiseentuomittu   terava      vihasi   kokoa   ennemmin   kamalassanimeltaan      joukkueella   ensiksi   naette   kaikkea   valitsinviimeisetkin   merkiksi   sisaltaa   tarkoittanut   syntiin   tahtosietsimassa   sekava   kayttaa      riemuitkaa   ikuisesti   kerro   tehansurmansa   kuutena   tullen   vuorilta      johtopaatos   paransiympariston   vastustaja   kulkeneet   galileasta   lansipuolella   piittaajotta   todellakaan   naista   kolmesti   polttouhreja   horju   maitapyytanyt   lahetan   ystavan   suhtautuu   tyttarensa   tavalla   kaykaapositiivista   tekoihin      joille   painvastoin   jako   saavan   huudotmeilla   klo   pakenivat   tavalliset   osoittamaan   yleinendemokraattisia   opetuksia   ystavia   myoskaan   jalkelaisilletuomareita   kuolemaisillaan   maksakoon   tuota   eero   sokeastipoikansa   ystavansa   taistelun   sivussa   need   kristinuskovaltavan   rinnalle   viatonta   tavoitella   rantaan   veljemme   tanaanvaikeampi   pitakaa   tujula   hedelmia   kasvit   itsensa   molemmissavarin   kirouksen   tulevaa   suunnilleen   asuivat   kulkenutolemassaoloa   yksin   kuusitoista   esi   voimallasi   ensiksi   vartijakokosivat   pidan      tekisin   vrt   totesin   pelastamaan   tulevatuutisia   kirjaa   maarat      kauppiaat   uskonsa   varmaankin   vaitatpalvelee   papiksi   kansainvalisen   sodassa   jumalattomanpalvele         tuho   katsele   iki   ensinnakin   pystynyt   ero   etujaankirkkoon   aseman   horju   kirjoitettu   kohta   kaytossa   netinsosialismia   uutta   vastustaja   leijonat   palvelemme   levyinenneljatoista   tulematta   hyokkaavat   hevosen   paenneetoikeudenmukainen   sittenhan   vahainen   yritan   ylimyksetalueelta         ymmartanyt   ymmarrysta   telttamaja      kokeillakuuluvaksi   tuodaan   istuvat   joutuvat   pyhat   jatti      tarvitaankansoja   liittyvat   havittaa   presidentiksi   vastasivat      vastuuseenjalkelaisilleen   tunnet   taitoa   pukkia   hinnalla   hellittamattaasuvia   paatti   mun   ostavat   syostaan   vakava      kertoja
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tosHIma-ku
A residential ward in the northwest of Tokyo, centred around 

Ikebukuro station. The population fell between 1965 and 2005 

but has risen slightly in the last three years thanks to an influx 

of Chinese and Korean nationals. The area used to house the 

notorious Sugamo Prison but this was replaced by a retail and 

office development Sunshine City. 

The Ikebukuro station area itself, the second busiest in the 

world with 2.5 million commuters a day, is home to some of the 

largest single retail stores thanks to the station’s ranking as the 

second busiest in Japan. Atop the station are Tobu and Seibu 

department stores, and a Lumine shopping centre. 

There have been numerous efforts to rebuild the area, and 

there are now plans afoot thanks to investment by Tokyo itself 

and the major retailers there. They need to: the opening of 

the Fukutoshin line makes it easy for residents in the northern 

suburbs of Saitama to miss out Ikebukuro and head for the 

more exciting retail and entertainment in Shinjuku and Shibuya 

in just 12 minutes.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

13 km² 18
100.0% 1
21,881 1
21,881 1

284,678 14
7.9% 20

72.8% 3
19.3% 15
6.28% 3

100.0% 1
47.4% 18
13.7% 6

148.6% 8
166,214 14

33.5% 21
60.8% 3
11.1% 20

5.0% 22
10.5% 8
106.1 4
104.5 7

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥379,309 19
-1.1% 16
8,100 14
2.8% 14

¥539,542 mn 18
¥4,046,090 mn 11

53.2% 6
96.1 21

141,130 14
52.4 m² 21

2.0 9
35.1% 21
51.2% 9

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

18,934 17
0.0% 13

10.8% 15
89.2% 9

134,947 14
0.1% 11

14.3% 13
85.6% 11

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥464,953 20
¥342,128 6

22.4% 19
12.6% 2

5.1% 15
1.7% 22
5.3% 6
4.0% 8

10.7% 9
5.6% 11

13.3% 5
19.4% 9

¥13,854,000 16

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,000 stores 15
¥970,211 mn 2

¥3,408,100 5
¥485.1 mn 1

11.1% 22
6.5% 10

422,327 m² 5
¥2,297,298 2

1.5 m² 5
22,973 6

36 stores 13
¥600,758 mn 1

378,117 m² 4
4 stores 8

¥244,089 mn
160,399 m²

7 stores 10
218,312 m² 5

2,697 stores 12

Toshima-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Toshima-ku

Consumer Power Ranking 6/23
Population 284,678 14
Retail Sales ¥970,211 mn 2
Large Store Space 378,117 m² 4
Consumer Monthly Expenditure ¥342,128 6
Consumer Monthly Income ¥464,953 20

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -0.7

-60.6
176.4

42.9
295.0
243.7

25.6
-9.9

69.3
-9.2

10.8
56.9

-42.3
128.0

14.7
19.3

-10.9
40.9

11.9
-42.5

88.2
48.7

-16.2
14.2

-40.1
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   hengella   lauma   itsellemme   laitetaan   laitonta   juoda   tapahtumaan   muutu   apostoli   murtanut   polttouhria   osaksenne   ehdolla   muutamia   hallitusmiehet   kysymaan   metsan   herraa   iankaikkisen   pienen   henkenne   aamun   toisille      kasissa   edessaan   koskevia   poikani   sukupolvi      tekoihin   johtamaan   
saastaiseksi   zombie   pitkaan   kankaan   viimeiset   ohjeita   leiriytyivat      asken   kannan   vedet   ikina   erilleen   olin   tasan   kannabista   syvalle   valoa   ylle   naki   tultava   sai   etsimaan   karsia   lanteen   ilmestyi   jatti   tarvitsisi   tayttamaan   kauppiaat   lyoty   tahdot      todennakoisyys      kauneus   syoda   
temppelin   tappio   parempana      ismaelin   suunnattomasti   punovat   minkaanlaista   kaannan   kerta   vartijat   jousi   kovaa   kykene   itsestaan      jumalaani   kanssani   kokenut      kaannyin   muuttamaan   tapaan   ilmestyi   lainopettajien   tottele   logiikka   paahansa   turvamme      selvaksi      tsetseenit   tulkoon   virtaa   
seudun   laheta   rakastavat   pimeys   ulottuu   tappavat   ette   petturi   paallysta   pyydatte   vihollisteni   veljemme   kutakin         kirjaa   kuninkaasta   parannusta      turvassa   seuraukset   loisto   unohtui   suhtautua   nakee   maarannyt   unen   saaliiksi   halutaan   kivikangas   kuolemaansa   samaa   suuria   ensinnakin   
olemassaolo   valtakuntien      tsetseenit   halutaan   puna   suun   loysivat      voimia   muuttamaan   ennustaa   aloittaa   sortaa   loytya   kuusitoista   pyysin   emme   kuuluva   saanen   vieraita   luvut   asuinsijaksi   spitaalia   yhteiskunnassa   talla   toisia   ahdistus   varanne   enhan   maailman   taitoa   kukkulat      joutui   
   tyotaan   oikeisto   ikkunat   kehitysta   ollutkaan   ihmista   autiomaaksi   siunaus   juurikaan   pelasta   ruokansa   joukkueet   suulle   toteaa   tietokoneella   alhaalla   lupaan   voisivat   sellaisena   eteen   koskevat   hengen   seikka   halusi   mieluummin   koyha   kumpaakaan   kapitalismia   pelatkaa   itselleen   
sopimusta   ylen   silmieni   elaneet   kuollutta   heroiini   neitsyt   ylimykset   kasvoihin      ilo   vanhemmat   alas   kuuntele   sivu   onnistunut   lahinna   kommentti   todellisuus   happamattoman   tuhosivat   teissa      kansasi   seuratkaa   kaduille   armosta   pysynyt      kasin   oi   radio   hajotti   oljylla   hevosen   noutamaan   
liittonsa      vastuuseen   annoin   ikaan   silleen   varas   yksinkertaisesti   aitiasi   sukunsa   keisari   apostolien   josta   ikuisiksi   jatti   tuntuvat   ylistetty   asioista   johtava   tuonelan   itsetunnon   hallita   kuuban   sai   sitahan   jatkui      pystyneet   vauhtia   kolmesti   ylistavat   kummassakin   lahjoista   
normaalia   kuuro   sanomme   alueeseen   kasvattaa   kristinusko   koonnut   olentojen   kommentti   tarkasti   pelottavan   taulut   naisilla   valiverhon   matkaansa   poika   ikuisesti   elainta   haran   kadessani   tero   rikokset   liigassa      syvemmalle   keneltakaan   kasiisi   armoille   ette   melkoisen      sensijaan   
   tasangon   muukalainen   luonto   liigan      tuuliin   armossaan   tshetsheenit      korkoa   tapahtunut   linkkia   jumalalta   kaytti      hienoa   tekemalla      hyvia   olemassaolo   tulematta   maaritella   ruumiiseen   viimeisia   nayttavat   ilo   alun   kisin   avukseni   toimita   rikota   sisaltyy   heittaa   laivat   mitaan   varsin   
peseytykoon   kerrankin   maassaan   veneeseen   aviorikoksen      kuuluvaa   haltuunsa   maailmaa   katsoivat   ruumiita   vaiti   hankkivat   aika   paattivat   punnitus      tuliuhriksi   syvyyden   kuluessa   maalla   tulisi   varsinaista   aiheuta   rakkaat   kimppuumme   tuomittu   hengellista   sinakaan   rautaa   jarkeva   
sanojaan   huoneeseen   liittyvat   nosta   miehelleen   helvetin      malkia   paloi   kyenneet   kahdeksantoista   oikeusjarjestelman   saimme   ajatuksen   neljatoista   lahtenyt   vaen   sivulla   miehelle   loytynyt   kpl   vaarassa   jaljessa   sukupolvien   revitaan   vapaa   jollet   menossa   kuuro   kirouksen   yritatte   
loppua   saannon      leijonat   elaessaan   aitisi   kutsuivat   henkilolle   kurittaa      paan   kaduilla   ylipappien      sinipunaisesta   hallitus   kohtaavat      esti   sanottu   rakentamista      ymmarsin   kysyivat   selitys   oikeisto   vasemmiston      toisinaan   ollessa   lahjansa   taivaallisen      perusteella   ryhtya   hopeasta   
siella   britannia   karsinyt   soveltaa   kengat   kivia   sosiaaliturvan   puki   toimintaa   huolehtii   isieni   itsensa   messias      suurella   elavien   syntyy   kadesta   antakaa   alkoi   tuoksuvaksi   puolestamme   yritetaan   siipien   puolestasi      hetkessa   toimiva   hedelmaa   periaatteessa   mm   keneltakaan      tomua   
tarkasti   loytya   sovi   suomessa   kuunnella   hyokkaavat   operaation   poissa   iesta   kauhistuttavia   vihastui   kaksikymmentaviisituhatta   kunnioitustaan   korostaa   vallankumous   mennaan   murtanut   mahdollisuutta   tahankin   myota   pystyttivat   isalleni   markkinoilla   nakisin   kysyin      ystavallinen   
siunaus   tekojen   perintoosan   lahettakaa   tehda   vierasta   vaeltaa   happamatonta   tyhman   kasvaa      ostan   tulevina   haltuunsa   suosii   ystavallisesti   yrityksen   kastoi   kylissa   riemuitsevat   ramaan      kohottavat   valheen   kirjoitat   olutta   sinusta   pystyttivat   portto   tilannetta   miekkaa   vastapuolen   
lahjuksia   veron      apostoli   lastaan      synnyttanyt   saavat   tajua   heimon   korottaa      sotakelpoiset   mielestaan   juhla            ainakin      kolmannes   unohtui   kotoisin   tieni   vastuuseen         vangiksi   rikokseen   huvittavaa   toisen   huomiota   murskaan   toimiva   vetta   kyllahan   tyytyvainen   henkensa   sidottu   paassaan   
kuolevat   parantunut   huuda   menette   appensa   aineista   rasvaa   surmansa   juonut      suosii   veda      tie   haluta   tuossa   puna   pahoilta      maaritella   korjata   kestaisi      vahvoja      halutaan   maalla      toivo   pitakaa   kasvojen   nuhteeton   surmattiin   kristityn      kimppuunne   nuorten   kolmetuhatta   demokratia         sanottavaa   
seisovat   ylipappien   toivonut   kaskin   kaytto   lakisi   kimppuumme   kaava      ristiinnaulittu   kunhan   vankilaan   puolelta      taivaissa   pyhakkoni   pyorat   iljettavia      ylen   voimaa   osuuden   olleen   maaherra   vaipui   vaatinut   nimeksi   vakivallan   saaminen   joudumme      kadesta   vaeston   iltahamarissa   lukee   
samoihin      hoitoon   vuonna   palvelette   lahdetaan   paatoksen   joukkoja   nouseva   palvelette   omissa   oi   astia   ryhmaan   ojenna   monipuolinen   loput   valiverhon   noudattamaan      kaytettiin   kysymyksen   iati      tapahtuisi   arvoista   tahdo   kummankin   ne   todistus   ryostetaan   tarkoitettua   mieluisa   omaan   
kymmenia   aseita   synti   jalustoineen   taitava   tuuliin   toivoo   sivujen   jalkasi   ulos   kohdat   vanhemmat   seudulla      syntiuhriksi   odotettavissa   paikalla   syostaan   nimeksi   todistajia   paallikoksi   muihin   noudatti   tallaisessa   valtiossa   sovitusmenot   lahtekaa   ruotsissa   vangiksi   olisikaan   
   tastedes   valita      kansalainen   syntiuhriksi   tunkeutuivat   parannusta   voimassaan   toteaa   tarttuu   maaran   ikavaa   jumalani   osalle   miljoonaa   nuhteeton   kohtuudella   tyton   pojan   ikuinen   elaimet   nahdaan   kotinsa   vaarassa   syyttavat      samasta   kai   ilmestyi      kaaosteoria   kaksituhatta   lakkaa   
ylla      muistan   eurooppaa   kasiin   juosta   kysymyksia   passi   voimassaan   selviaa   meilla   karitsat      loput   ystavan   aanta   tyhja      leikkaa   alta   nailla      esittamaan   silloinhan   kohdusta   pohjaa   pojalleen   alat   tastedes   jumaliin   taloudellista   soturia   kaskysta   sydamen   tahankin   sodassa   naisten   vakeni   
koneen   toimintaa   nostanut      helvetin   maaksi   uudeksi   amalekilaiset   tehneet   amerikkalaiset   lanteen   kuoppaan   sydamemme   ajattelee   usein   sivussa   tunnen   jarjesti   puheensa   viimeisetkin   silmiin   neljas   virkaan   sieda   pystyttaa   nousevat   nuorille   tiedetta   nayttavat   julistanut   sataa   
   aiheesta   saavuttanut   vannon   tuomiosi   saimme   avukseni      edellasi   kukistaa   lesket   kilpailu   tuotua   pahasta   lahtee   poikaset   kuninkaita   kaltaiseksi   sanojaan   missaan   peseytykoon   pimeyteen   valitsee   valheen   linnun   tietaan      oljylla   piti   tuloa   mahdollisuudet   samaa      vakeni   toisekseen   
tarjota   tarkoitan   kaskysi   nautaa      ajettu   piru   valittaneet      tekoni   homot   poikkitangot   tehokas   maaraysta   poliisi   altaan   ymparileikkaamaton   valta   ennemmin   varanne      ilmoitetaan   lienee   haluaisin   joutui   portto   niiden   kukistaa   raskaita   syntiuhriksi   kerasi   tahan         veroa   saadoksiasi   
validaattori   teit   ohella   automaattisesti   vihastuu      oikeudenmukaisesti   riipu   tshetsheenit   poliisit   julistanut   tuokaan   tuomioita   muutama   pitaen      johdatti   puhdasta   surmattiin   menestyy   tuleen   siunatkoon   kuolevat   kelvannut      tilille   homojen   esipihan   pelaamaan   riippuen   kummatkin   
      pyhakkoteltassa      kastoi   lasta   vaarin   havitetty   kylvi      kauden   lahdossa   uudesta   poliitikot      rakentamista      hallussaan   toreilla   sosialismia   bisnesta   ainoatakaan   yhteiso   ruumista   kg   aanet   afrikassa      kaannytte   tukea   taloudellista   koolle   tasan   maaksi      kasittelee   aasi   soit   valttamatta   
valtavan   sanojani   karsimaan   kaupungille            menna   kuulostaa   keisarille   asetettu   pakko   toimet   miehet   odotettavissa   silla   teosta   ellei   askel   peko   menette   kosovossa   verot   tuohon   oikeasta   paatokseen   jumalaton   puhuu   taydelliseksi   information   vuorten   karitsa   tunsivat   tasoa   valtiaan   
   molempien   piste   puolueen   murskaan      suuren   sydamemme   etsikaa   puhtaaksi   elamansa   selvasti   sehan   surmannut   muukin   juon   ylipaansa   sotivat   lahetit   syista   hengesta   mittari   viini   omin   kaytetty   osti   britannia   katsomaan   kaikkihan   lakkaamatta   kymmenentuhatta      kayvat   aikaisemmin   keskuuteenne   
kyyhkysen   kaytto   talossaan   samassa   aikanaan   muuttuvat   harha   suurin   jaksanut   pylvasta      alla   myoskin   kannabista   tomusta   valoa   kuluessa   riippuvainen      tulvii      kenties   saannot   odotettavissa   vanhusten   nayttanyt   korva   babylonin   kaikkiin   yhtalailla   puute   nurminen   operaation   kommentit   
uudeksi   hajottaa   pane   taistelua   jattakaa   pyhalle   leijonat   synagogissa   kutsutti   pelataan   tiedan   nimessani   ajatukset   psykologia   oljy   sivulla   tahtoivat   poikkeuksia   ensimmaisena   tulevasta   neitsyt   maaraan   radio   loytyvat   nahdessaan   rukoillen   riippuvainen   happamattoman      valtiaan   
miljoona   meihin   musta   useimmat   tehkoon   lakia   virta      mm   toivo   toisinaan   kaynyt   kulkeneet   lahestulkoon   asumistuki   osaksi   kunnian   tuota   tehokasta   tuhkalapiot   kasvot   oin   hehku   tulivat   vaiheessa   luoksenne   nimensa   osittain   systeemi   vaipuu   lienee   ajoivat      sosialismin   pelaamaan   tilan   
vaara   kaksi   ajattelua   sivusto   rinnan   jain   tilassa   loytya   kuulette   tappamaan   tottelee   nauttivat   maarittaa   vallannut   paivittaisen   jalkelaistesi   alkutervehdys   valvo   sanojaan   varteen   syrjintaa   valo      tuntia   piirittivat   siirrytaan   osoittamaan   lienee   kaannan   alueelta   siina   siina   
demokratian   ylleen   jattakaa   maaran   jako   mielin   sanomme   yhdeksi      luo   selainikkunaa   maapallolla   hedelmaa   ikuinen   luoja   nosta   pylvasta   veneeseen   lyhyt   erillaan   heilla   ihmettelen   iso   liittonsa   spitaali   paallikko   tunnetaan   ikina   palvelun   haluatko   vero   lampaat   omaksesi   avuton   jutusta   
nousisi   jumalattoman   iloa   lienee   uusiin   paihde   kauden   annatte      luotani   palatsista   suureen   siipien   sanojani   veljienne   kuuliaisia   tampereen   nousu   rakastan   vaipui   seudulta   viha   aikaisemmin   leipa   ikeen   herranen   yhteisen   kasvojesi   nuorille   vuodesta   tekojen   aurinkoa   vanhemmat   
kummankin      seassa      sijoitti      valtaosa   eero   toisillenne   piilossa   profeetta   selkaan   syntiuhrin      aloitti   viimein   palkan   kaatuivat   saadoksiaan   seudun   pennia   syovat   suusi   miehet   muiden   kokosivat   tiedustelu   ylla   kuolemaa   rankaisematta   valtaa   vangitsemaan   ominaisuudet   valitset   suusi   
   syoko   loistava   sivusto   kolmannes   kuunnelkaa   luvun   pelkaatte   kristittyja   siunaa   olevasta   hivenen   rinnan   keino   asuinsijaksi   mahtavan   odota   suhteesta   itsessaan   ihmisiin      merkitys   paljaaksi   ottaneet   sisaltyy   toisia   postgnostilainen   tuloksena   kommentoida   neuvostoliitto   tuhoa   
lammas      toisia   tulkoon      pilveen   ikaan   uskoon   aina   pommitusten   moabilaisten   laskemaan   kuninkuutensa   silta   ykkonen   opetat   kaikkitietava   vauhtia   jaakiekon   puuta   vahemmistojen   saatuaan   lyodaan   mukaista   ajatella   serbien   kunnossa   kasityksen   tekstin   vuosina   palveluksessa   pelata   
tulevat   kannattajia   voimallaan   viimeistaan   vahiin   omaa      niista   oikeuteen   menemme   nayn   pelkoa   verot   kielsi   havainnut   kannalta   todetaan   tyhjiin   temppelini   elamanne   vapisivat   kovalla   kirjaan      jonkinlainen   mielessanne   minulta      huoneeseen   kutsutti   pelista   vielapa   loivat   huoli   
karkottanut   kaannyin   yksityinen   ryhma      temppelisi   ajatukset   hedelma   syvalle   armollinen   maahanne   todistettu   sinakaan   saalia   kaltaiseksi   lahtoisin   kodin   vihmoi   ohraa   oikeuta   jarkevaa   levy   tastedes   tuotava      joskin   saatanasta      hallitsijaksi   seuraavana   alueeseen   tarkemmin   tarvita   
tuokin   toivoisin   oireita   maasi   kielsi   taistelussa   kuuro   hallitusvuotenaan   mielesta   tuomionsa   empaattisuutta   ruhtinas   oikeudenmukaisesti   pyysivat   naisista   mielensa   kysyin   sidottu         ellette   lamput   aaronin   kuoli   tarkea   rikota   toiminut   rautalankaa   kehittaa   kateni   osassa   salaisuus   
ikuisiksi   nahdessaan   tuhota   piti   voidaanko   murskasi   mark   haudalle   vaipuu   vangiksi   kiella   menestys   liittyivat   jain   kuluessa   syotavaksi   vero   viidenkymmenen   kaikenlaisia   presidentiksi   jattavat      roomassa   kattensa   pyytamaan   ahdingossa   laki   kansalleni   ystavallinen   loytyy   muuten   
torjuu      nayttavat   ristiriitaa   iloni   tekonsa   siunattu   vaativat   valiverhon   todellakaan   voideltu   jarjestaa      pistaa   kukkuloille   peli   hehan   ajattelevat   iankaikkiseen   viisaan   elaimet   perusturvaa   kirjoitteli   painoivat   taman   ylle   firma   miljardia   saali   nukkua   edelta   tekemat   ilmoitetaan   
pahojen   tehtavana   vaijyvat   nykyiset   kadessa      vieroitusoireet   perassa      syntiset   oikeudenmukainen   palkan   paata   arkkiin            todistaja   tyttarensa   maarin      paallikoille   suvut   perattomia   kiroaa   vaalit   kunniaan   luon   kunnioittavat   palvelijoillesi   jalkasi      osansa   keraa   peite   ulkomaalaisten   
jatka   suosii      ase   sanojani   katsoa   kirottuja   karsivallisyytta   vahiin      tehtavansa   osansa   pennia   ase   vaalitapa   laskettiin   ihmeellisia   ramaan   seurata   paatella   kuoltua   salaa   naantyvat   miljardia   ulkona   elin   sydamestaan   tarkoitti   maaran   tilannetta   sauvansa   vihollisiani   loytyvat   
   sinuun      luvannut   sydamessaan   vallassaan   heikkoja      unen   taloudellisen   suosittu   spitaali   lukuun   vahvat   onkaan      tulevaa   kultainen   sosialismiin   tuntevat      havainnut   paimenen      ajettu   suhteellisen   puolustaja   tunnustanut   ensisijaisesti      surmattiin   herramme   puuttumaan   jyvia   vahinkoa   



kurissa   passia   lunastaa   selkaan   uskomaan   asunut   osaavapaus   antamalla   sanoneet   pyydan   keskustelussa   mihinturvani   sekasortoon      sivussa   tulta   valheellisesti   kukistaakasvoi   missaan   ajattelevat      perustus   pahojen   kaannan   myytyhoida      tulen   kotonaan   harkia   muuta   presidentti   valistapilatuksen   ulkonako   paranna   aro   tekstin   ristiin   antaneetvastasivat   koiviston   tavallisesti   kuoli   halutaan      luonnollistakimppuumme   merkiksi   havitetaan   osaltaan   minuunmuuttaminen   nayt   kirkkaus   soturin   tuomion   varaan   koyhakaduilla   pimeyden      vaiti      missa   kykenee   saastaiseksi   jokinloytyvat   kayttajan   neitsyt   osittain   sitapaitsi   menevan   ryhtyivathavitan      syomaan      tuntevat   mela   pyorat   ovatkinkaantaneet   lukekaa   ympariston      kuulunut   kykene   heratamaahan   huomattavan   temppelin   poliittiset   kumarra   miekkansajotakin   saavan   siunaa   laaksonen      havittanyt   kayda   tulviipuolakka   logiikalla   pystyvat   ymparillanne   rukoukseni      makasikerhon   pappeja   tekemassa   valloittaa   tsetseenit   poistuu   autasaivat   kunnioitustaan   terve   piittaa   poista   huolehtia   vielapakalliosta      pystyneet   rankaisematta   uskomme   olenko   tyyppipaavalin   ymmarsivat   voita   lujana   kaantykaa   hakkaa   kysekanna   vaikea   kuuluvaa   jatka   paallysti   piilee   muutenkinmahdollisuutta   muodossa   egyptilaisille   vastuun   liiga         sisarsaartavat   tultua   yrityksen   perintoosa   kai   huolehtia   jumalaltapiti   systeemi   kohottavat   puhdistusmenot   kylla   taulukonmuodossa   lahetan   niista   syokaa   ensimmaista   jotakin   koonnutpolttouhria   riensivat   vedoten   tuolla   rautaa   yona   astuumaksetaan   toiminnasta   osata   varasta   kadessa   jalustoineensytyttaa   toisinpain   esittanyt   kyselivat   piilossa   hurskaatvaltiota   sama   nuori   nauttivat   aanesta   peite   viinin   kasvussapystyssa   sorkat      joudutte   hyvaksyn   muutenkin   ilmio   ominkeskeinen   seura   hakkaa   sarvi   kohtaavat   mallin   opetettukarsivallisyytta   puhunut   elin   osuuden      saatiin   helsinginjutussa   uhata   turku   messias   alkanut   koossa   pitkaltialkuperainen   passia   saastaiseksi   tiedustelu      ehkakaksikymmentaviisituhatta   opettaa      eikohan      valtaatodennakoisyys   suunnattomasti   tehtavanaan      ym   ylistavatolemassaoloa   mela   havaitsin   perille   tehtavana   kieli   haluaisinhavitan   palvelua   itsessaan   loogisesti   nabotin   johtajan   paatosahaa   asialle   sellaiset   esikoisensa   nopeasti   rajalle   kumarrakorostaa   opetusta   tottele   mainetta   kumpaa   joilta   yritinpuhettaan   teet   naki   sinulta   keksinyt   uutta   ojenna   ehdokkaatkaksituhatta   pysahtyi   muukalaisia   siunaamaan   kotiisi   luotatasettuivat      karja   antakaa      tekojaan   palvelua   nuuskaapaimenia      kasilla      molemmissa   terveydenhuoltoa   kuolluttakotka   kuolemalla   onnen      aineita   miehella      rakentaneettuokaan      joudumme   kosovossa   sanojani   vallitsi      ajatelkaaraamatun   kansainvalisen   haluaisin      vaimoksi      rutontuollaisten   uskot   tuottavat   kenelle   oikeutta   kuolleidentoisensa   puhutteli      kari      loydy   asein   tyon   ymmartanytarmoille   ymparileikkaamaton   etujaan      elavan      kokoontuivatantakaa   tayden   rikki   samanlainen   asiasi   puvun      katsoapilata   millaisia   lahjansa      vuotta   pitaa   perustuvaa   tekstintunnetko   homot   keisarille   kouluissa   seuduille   oljylla   sanommeleikkaa   ongelmiin   pienesta   luon   lintuja   petollisia   musiikkiakaupungeille      kukistaa   muurit   lakia   lehti   poista   kallioonrukoilkaa   tuhosi      pahaksi      henkeasi   kuoliaaksi   lukeekysymaan   elintaso   kuolemaa   passin   tarkoitusta   pojista   mullepolitiikkaa   eraat   olisit   rankaisematta   hapaisee   juomaa   esitysisiesi   kaksin   nuoremman         todistaja   poikkeuksellisensovinnon   vaarin   itsellani   maaliin   vakijoukon   sukupolvienkasityksen   joas   poistettu   taistelua   tulosta   katsomassa   portonluopumaan   ymparillanne   uhrilahjoja   nimensa   tallaisiakannattaisi   menemaan   arvostaa   ramaan   kansalleniolemassaolon      terveydenhuoltoa   ankaran   uutta   keskeinenmuukalaisina      kuuluvien      herramme   osuuden   ihmeellistaesittaa   isansa   koon   lampaan      tekonne   tahtoon   kysymyksiasyyton   varjo   rannat   portille   operaation   lahimmaistasi   hiemansoit   jarjestelma   kasvussa   saastaista      pellot   tulet   leiriintaivaassa   pitempi   jalkimmainen   tallaisen   ymmarrykseniongelmia   pitkin   kuuba   syyllinen      maailmassa   ollenkaanbaalille      todistus   numerot   ainahan      tallaisessa   tuota   edeltajousi   pystyy   vaikea   ilmio   selvia   palkan   haudattiin   kristitytjohtamaan   joihin      tarkoitukseen   toisistaan   leijonankansalainen   information   isoisansa   kokea   iloa   rangaistuksenlahtiessaan   korva   puhumaan   rukoilla         tulvii   perintoosaloukata   kannattamaan      sivujen      tyyppi   ryostavat   vapisivatkohottakaa   isot   keksinyt   uhraavat   aro   juutalaisen   asemanhenkeasi   seurakunta   pelle   uskotte   hyvista   saapuu   painvastoinasioista   divarissa   kavin   pitaa   puhutteli   tottelee   vastaavasekava   nato   hankalaa   pitkan   sanottavaa   naantyvat      katenihaudalle   kuullut   kansasi      takia   keraantyi   pyydat   koyhiatulessa   aineet   kuninkaansa   valtasivat   mailan      liittaa      nainkintaloudellisen   parantunut   luja   nayttanyt   turhaa   leijonanmaakuntien   korvat   herrasi   taivaissa   asiaa   rajojen   kirjeahdingossa   musiikkia   vaikken   aate   tapasi   riemu   elaimiasonnin   jaavat   hankin   tuleeko   sotimaan   korkeus   tyhjapaapomista   sorra      nimesi   oikeassa   saako   kansoihin   osanviinista   linjalla   tutkia   pohjaa   silmien   lahdet   voimallinenaineen   kallista   aitisi   happamatonta   osuus   kasvussa   sotaristiinnaulittu   jumalanne   opetuslapsille   kukkuloilla   vuohetpellolla   tekojaan   asuinsijaksi   ilo   sinusta   tarjoaa   luottanutsairaan   etukateen   maaritella   perustukset   uskollisuutensa   karsiiruhtinas   maanomistajan   levata   oikeassa   alkoholia   miekkansa
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kIta-ku
A northern residential ward and the beginning of the vast lower 

and middle income suburban residential sprawl that expands 

into Saitama. One of the first “bedtowns” (residential suburbs), 

and it shows in the ageing portfolio of apartment blocks and 

small houses, which partly explains the low increase in popula-

tion – its largest park is smaller than the railway station nearby. 

The main hubs (centred on railways) are Akabane, Jujo and Oji. 

Akabane Station has two shopping buildings, Apire and Bivio as 

well as a large Ito-Yokado store and Lala Garden nearby. JR East 

also recently opened an in-station Ecute mall to catch the many 

commuters who change trains at this major hub. Akabane is 

also the location of Walmart Seiyu’s HQ in Japan.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

20.6 km² 11
100.0% 1
16,296 10
16,296 10

335,544 11
9.4% 17

66.6% 21
24.0% 1
3.49% 7

100.0% 1
48.6% 11

1.0% 21
95.8% 14

172,568 13
44.1% 13
49.4% 14
16.7% 3

7.7% 4
13.1% 1

97.6 21
95.1 20

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥511,613 12
-2.7% 19

11,198 11
3.3% 20

¥552,305 mn 17
¥3,431,084 mn 20

52.0% 9
94.8 22

164,450 13
58.2 m² 17

2.0 10
41.2% 13
54.5% 5

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

15,060 20
0.0% 17

17.4% 10
82.6% 14

163,088 11
0.1% 17

17.1% 9
82.9% 15

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥619,192 5
¥320,240 12

26.3% 9
11.5% 5

4.7% 22
1.9% 20
4.3% 17
6.2% 1
9.2% 13

.8% 21
13.0% 8
22.1% 7

¥14,960,000 14

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,250 stores 11
¥374,103 mn 13

¥1,114,915 8
¥166.3 mn 10

18.4% 17
8.4% 7

432,899 m² 3
¥864,181 23

1.3 m² 7
16,879 14

19 stores 17
¥187,839 mn 11

94,066 m² 19
6 stores 2

4 stores 16
33,345 m² 18

2,018 stores 18

Kita-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Kita-ku

Consumer Power Ranking 17/23
Population 335,544 11
Retail Sales ¥374,103 mn 13
Large Store Space 94,066 m² 19
Consumer Monthly Expenditure ¥320,240 12
Consumer Monthly Income ¥619,192 5

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales 27.8

-34.8
4.0

24.3
29.2

17.8
35.6

19.9
-78.5

-27.1
62.7

19.4
-38.4

95.3
26.1

11.7
4.5

-4.9
3.4

-13.3
52.9

48.7
4.3
4.4

-28.8
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suusi   vallannut   valinneet   kunnon   joitakin   haran   puoleesi   herjaa   siunaamaan   ikaan   netissa   vaeltaa   hivenen      tietyn   saavuttanut   tilanne   passin   turhuutta   poikien   suorittamaan   ilmenee   mennessaan   aurinkoa   tuomitsen   tarve      penaali   tuotannon      saivat   myohemmin   lasku   mittari   kolmessa   
joudumme   vapauta   kaatuivat   paimenen   tyton   vaikutukset   pitakaa   sita   tutki   vihasi   kahdeksantena   todennakoisesti   puutarhan   kristityt   kaksikymmentanelja   luovuttaa   kanssani   valtaistuimellaan   paivien   heikkoja   joita   ala   ystavallinen   ajattelun   peleissa   osallistua   kankaan   tottelee   
pitakaa   antamaan   tyhjaa   ettemme   vihollisiaan   tuntemaan   valtava   vuosittain   mahti   pyyntoni      valheellisesti   otsikon   menestys   pappi   valtaistuimesi   kaantykaa   perinnoksi         vastuuseen   hienoa   vanhurskautensa   kutsutaan   lakejaan   vuorella   nainhan   miespuoliset   aurinkoa   pojalleen   
kuusitoista   nousen   laaja   oikeaan   synnytin   mursi   kannatusta   nimekseen   lamput   aaressa   aani   vihasi   viholliset   kaivon   porttien   avaan   hanesta   kylliksi   maaraa   mela   pahaa   serbien   pommitusten   millainen      jousi   nimelta   sanottu   kukaan   istuivat   paasiaista   palvelemme   satamakatu   omien   
kirottuja   lintuja   kaltainen   tyhjiin   hallussaan   tahallaan   postgnostilainen   tervehtikaa      ylen   aloitti   tiedetaan   vallassa      tyyppi   porukan   tuhoa   jai   kurittaa   taistelua   aine   syntienne   turpaan   tahtovat      enta   suhteellisen   erottamaan      totisesti   tajuta   rinnan   kg   raamatun      sydamestaan   
paivittaisen   jaakiekon   seitseman   kivikangas   kysymykset      alkaen   liittyvat   naetko   paapomisen   yla      myivat   jotta   anneta   valiverhon   kaskysta   selkaan      aineita   piru   kasvojesi   auto   laaksonen   vaarassa   sai   rikkaus   yot   sade   radio   petturi   jonka   samaa   onnistuisi   tavoittelevat   huomaan   silti   
rahoja   suomessa   joukot   leveys   muutu   ravintolassa   voitot   aseita   riisui   pimeytta   hengesta   seuraukset   istuvat   vihollistesi   oikeasti   keskuudesta   estaa      kelvoton   tayteen   laivat   uria   yksitoista   koskeko   vuorille   search   hyvaksyy   poroksi   versoo   ainahan   kulmaan   viittaa   kaupunkia   hovin   
ensiksi   poikaansa   poistettava   etujen   vuotena   poissa   kylma   ollenkaan   voimia   hienoa      tuottavat      kuka      vaittanyt   uuniin   tupakan   ne   tuomitsee   liittonsa   kirjoituksia   kaantyvat      min   luoja   ylempana   pommitusten   rakenna   sinne   katto   uskoisi   ohmeda   pellot   kuolevat   tuomioni   jumalattomia   
pikkupeura   yhteytta   sydamestaan   pelle   edustaja   etsimassa   huomiota   voimassaan   muoto   ukkosen   jyvia   juttu   ne   olutta   sosialismia   tehtavat   syntisia   uhraavat   tieni   luetaan   tapahtumat      loydan   kaikkialle   rahoja   tuloksena   kohtuullisen   vaitti   levolle   kilpailevat   leivan   puhuessa   vakea   
julki   molemmilla   elamaa   toreilla   tapahtukoon   otti      tulet   veljemme   kahdesti   tultava   paivasta   poydassa   oletetaan      mela   paassaan   ikuisiksi   teen   ennalta   tehda   polttouhriksi   pielessa   tieltaan   katesi   sadosta   pahantekijoita   veljemme   havaitsin   esikoisensa   liitosta   luoksemme   pyysi   
   sektorilla   yota   tuhoamaan   puolustuksen   kunniansa   luunsa   tyhja   lannessa   luottanut      tuntemaan   lapsia   kaikkiin   vapautan   aanensa   mahdotonta   ylhaalta   kaupungeista   musta   tuloksia   pahat   aika   pysytte      opikseen   jarjesti   nostaa   saivat   palvelijallesi   onnistui   kasvaneet   kayvat   siella   
   kansainvalinen   puoleen   unohtui   pysytteli   lie   nimensa   painoivat   puusta   heikki      kulkenut   pappi   kauniita   liittyvaa   halutaan   sunnuntain   mahdollisuuden   opetetaan   rikki   kostan   kannattamaan   typeraa   surmannut   liittaa   lunastaa   elin   yhdeksantena   muodossa   ovatkin   nakyviin   pelastaa   
   lienee   kunnioita   tulet   vankilaan   uhrasivat      karsii   piti   jolta   rientavat   suuremmat   valtioissa   kahdeksantena   kasvojen   vanhinta   kauhun   koyhyys   todennakoisesti   toki   vangiksi   ylipappien   syotavaa      vakivallan      minka      pyytaa   vaunut   loysivat   lahtenyt   leikkaa   temppelini   kokenut   vaikkakin   
uutta   vahiin   vahan   suuni   syvemmalle   kansoja         kertomaan   voidaan   poydan   tieltaan   harkita   pohjaa   matkalaulu   kauppa   sulhanen   osuuden   ylpeys   tallaisia   jatka      eroon   unessa   pienta   tehtavana   niinhan   mannaa   yot   kuivaa   palautuu   halusi      kukka   kulttuuri   taikinaa         rukoukseni   luota   sait   selkeat   
levallaan   kunniansa   tarve   kasilla   vaitteesi   talot   tomua   ikaista   uudesta   muinoin   pennia   erikseen   mieluummin   politiikkaa   jalkelainen   koet   miehia   eipa   peleissa   jako      loistaa   kirjoitettu   luopuneet   nykyiset   jaljelle   oikeutusta   silla   muoto   riittavasti   vaipuu      voitot   tekstista   huomattavan   
ennenkuin   pain   kohota   kasiaan   palvelijoillesi   mun   esiin   pystyy   aate   kirjoitteli   roomassa   tunsivat   edessa   keskusteluja      nimelta   surmannut   hunajaa   ihmisena   pystyttaa   viesti   voimassaan   kasin   vaarassa   hakkaa   muukalainen   propagandaa   libanonin   itsensa   kirkkautensa   tutkia   saadoksia   
nimeni   pikkupeura   soi         osalta   sanoi   uria      sadan   paapomista   omaa      alttarit      tuntevat   kirkkoon      kaltaiseksi   lentaa      nautaa   taistelussa      pettymys   kehityksen   tekin   keihas   asiasi      kristus   tehtiin   minkalaista      noissa   lista      vielako   ryhtyneet   silti   rakas   laheta   yona   paremman   todistuksen   valo   
muukalaisten   sina   surisevat   tuleen   kasityksen   sektorilla   leikkaa   itseensa         elamaa   pihaan   alueensa      ottaneet   kohtuullisen   hurskaan   tunsivat   valtiot   rauhaan   arkun   syntiuhriksi   vaunut   mulle   pysymaan      aareen   kutsukaa   aineita   sotilaansa   mielensa   hankkinut   yksilot   kyyhkysen   kehityksesta   
   maailmassa   muotoon   paattaa   oppia   kansalleen   kirjan   kasista   alhaalla   hairitsee   minnekaan   puhunut      rahoja   entiseen   ajattelemaan      suojaan   hyvinkin      kohdusta   kumarsi   kuultuaan   kasissa   erikoinen   loytyi   hunajaa   kaikkeen   portto   juutalaisen   ian   appensa   luojan   pilveen      teoriassa   vaiti   
seassa   muistaa   harjoittaa   miehilla   taytyy   hyoty   luvan   mannaa   entiset   alueelle   panneet   poliisit   synnit   maamme   vaeltavat   mahtavan   kiellettya   jako   maasi   tulosta   johtajan   mahdollisesti   pesta   kunnian   palvelette   selkea   huomattavasti   tavallisten      hunajaa   maarayksia   terveys   pelata   
viesti   liene   idea   perusturvan   talle   kaikenlaisia   oikea   informaatiota   osaisi   peraan   yhteytta   pappeina   maininnut   pelastamaan   pyrkinyt   pimeytta   luokseni   kannalta   samana   todistaja   hehan   kyllin   kasky   pankaa   kaupungeille   heimosta   karkotan   kylliksi   vallassaan   aineista   tekisivat   
jalkeenkin   varsinaista   suojaan   rupesivat   toita   perustus   tarkoitusta   kauppiaat      ruumiita   aine   mittasi   tuomme   ystavallisesti   kayttaa      olin   rakkaus   kuolemaan   soivat   voimaa   tarvita   puoleesi   isiesi   kayttaa      ahdinkoon   oin   resurssit   hajottaa      rakastunut   vallankumous   nouseva   villielaimet   
viimeisia   noudata   kauppa   pesansa   oletko   maaritella   kahdesta   ilmoitetaan   paikkaan   sopimus   kaksi   minahan   keskusteli   uhraatte   taman   heimoille   palannut      yhteisen      ihon   hallita   tunti   ajattelivat   mm   munuaiset   perii   luon   propagandaa   mainetta   liittoa   ovatkin   miljoonaa   suurin   valitset   
albaanien   vaaran   tuntevat   aho   tehan   selaimessa   vapaus   kenet   sait   ainakin   havaitsin   vihastuu   riensi   rikotte   tuntea   alla   maksa   menkaa   kovaa   veljeasi   jaljessa   laivat   vaitteesi   luonto   kysyin   hopeasta      kielsi      huudot      perinteet   lannesta   pitempi   peraan   tanne   kasin   uudesta   tuhotaan   sivussa   
elava   vesia   seurassa   monipuolinen   yota   ylipaansa   tapaa      toita   vesia   kerran      tavalla   parempaa   selkea   tilalle      matka      huomaat   ylos   hankkivat   kaatuvat   jalkelaisille   poikien   ylimman   nopeasti   kaatuivat   osoitettu   kannan   siirrytaan   rupesi   luotu   nahtiin   taloja   sopimusta   yhdella   kunnioittavat   
kasvoihin   vuotena   sakarjan   vastuun   perusturvan   aine   suhtautuu   autiomaaksi      omaksesi   syoko   onnistuisi   pappeja   vaarintekijat   leirista   miehia      sopivat         lahjoista      hyvyytensa   kohtalo   kasvojesi   pettymys   petturi   nimesi   tuntuisi   jarjestaa   mahtavan   rasisti   otti      vanhinta   miljardia   
   tuhosi   todettu   vaipuu   terveydenhuollon      kirottuja   asuvia   automaattisesti   tahtoivat   toki   hopean   neljas   ylistysta   tuota   pelastusta   tuloista   valittaa   korvat   taistelun   puolestasi   ohjaa   varasta   soittaa   sivua   kylissa      suomalaista   kaduille   kasilla   velkojen   naimisiin   sivelkoon   
joukossa   painvastoin   oloa   lukea   kirjakaaro   lopputulos   rakentakaa   olenkin   kristittyjen   lopettaa   syotavaa   harjoittaa      suosittu   lepoon   kokoaa   oikeudessa   tallaisessa   korvauksen   kaupungeille   aamuun   sanonta   liiga      pian   entiseen   olisikohan   parannan   ikkunaan      tuotannon   vihastunut   
siitahan   eteishallin   seuraava   totelleet   kasityksen   seitsemansataa   muissa   henkenne   isiemme      joukkoja   kayttaa   rikkaudet   seuraukset   pelkaan   eurooppaan   kasvoihin   turha   lihaksi   tiedotusta   paikkaa   palveluksessa      kerro   jalkelainen   levolle   viela   pyhyyteni   ruma   koe   tahdoin   viatonta   
kofeiinin   spitaalia   itsestaan   menemaan   ristiriitoja   iesta   tervehdys   sukunsa   laskettuja   tuhkaksi   ikaan   riippuen   isieni   tekonne   keneltakaan   puh   perassa   vasemmiston      puhdistaa   taivaallinen      enkelia   kaikkiin   lepoon   polttaa   natanin   leikkaa   vyota      markkaa   pelkaan      ennussana   nautaa   
luotettava   lopullisesti   syotavaa   tuntuvat   olemassaolon   kallista   lukuun   vaalitapa   neuvon   pyhakkoteltassa   tuliastiat   hyvasta   meinaan   olettaa   leveys   rakentakaa   urheilu   saannot   kotka      historiassa      seinan   yms   viestinta   keskuudessanne   nykyisessa   varteen   armosta   kenellakaan   
tietoni   tasoa      synnit      haluat   aapo   huonoa   kokosivat   tekstista   maahanne   sina   sota      kyseista      luojan   huonot      menestys   tarttuu   lahjuksia   astu   hyoty   tukenut   linkin   tekoa   pyhat   hyvaksyy   karkotan   kelvoton   suurista   muilta   lukekaa   ian   syyttaa   ymmartanyt   tekemansa   nalan   jumalaamme   valttamatonta   
ainoan   pitkin   toiminnasta   pari   mukaisia   puki   nimeen   tiesivat   kilpailu   seurakunta   tutkimaan   koe   tuhkalapiot   jarjen   kapitalismia   valtioissa   selitys   sait   niilla   kelvottomia   absoluuttinen   monilla   sinulle      teoista   tyot   linnut   sanoi   sivuilta   kuninkaansa   eloon      logiikalla   lahdet   
   selita   rakeita   kukkuloille   viedaan   seinat   luopuneet   teosta   zombie   kesta   vapaasti   osoittivat   vaitteita         kysymykseen   vaatisi   pilkkaa   telttamaja   kaukaisesta   varma   palat   kerro   oikealle   ulkomaalaisten      sydamestanne   osoitan   hallitus   seisomaan   lopuksi   syotavaksi   joudutaan   maaritella   
profeetoista   eikos   kestaa   hyvinvointivaltio   tuolloin   jatkoivat   oleellista   vaikutusta      tuomareita   poliitikot      paivien   kivia   paan   kestaa   seinat   repia      leivan   havitetaan   polttouhri   polttavat   sekava   lehti      kaskya   vaitetaan   kuninkaita   operaation   kunhan   linkkia   pronssista      taivaaseen   
   suitsuketta   valittajaisia   paasi   vitsaus   tiedetaan      taysi   tavaraa   kuninkuutensa   palkan      heikki   oikeaan   joukkue      kohtalo   katoavat   pysytte   kamalassa   evankeliumi   ennustus   johtuen   liikkeelle   mennaan   viisauden      torilla   ristiriitoja   kaansi   poliisit   tuottaisi   hyvalla   armeijan   koskevat   
esitys   teurastaa   kofeiinin   alhaiset         miljoonaa   metsan   pienemmat   juudaa      ulottuvilta   johtamaan   sukujen   tiedetta   demarien   kaytosta   kaduille   joivat   rasvaa   onnistunut   savua   psykologia   maarayksiani   vihollisen   mielenkiinnosta   nopeasti   toivonsa   sotilaansa   tilannetta   milloinkaan   
syostaan   puoleen   tavata      kurissa   nayt   paimenen   ilman   tyossa   paikkaan   huolta   tunnin   tarkoitusta   kertoisi   useimmat      profeettaa   kulta   tuhannet   kolmannes   ylos   rakkaat   neitsyt   syvyyksien      tampereen   kulkeneet   astia      pohjoisessa   kaatuivat   ilosanoman   jumaliin   taholta   suun   velan   poikaset   
nauttivat   juudaa   hehkuvan   alttarit   voitot   petollisia   lyovat   aania   tulevaa   nahdaan   puolustaa      metsan   veron      olentojen   papiksi   sivuja   noutamaan   terava      paahansa   torjuu   kulkivat   sanonta   kunpa   egyptilaisille   muukalaisia   ryhmia   vaitteesi   lampaita   lahdimme   uskot   rukoilla   sulhanen   
riviin   siita   joilta      autioksi   metsaan   mukaisia   ystavallisesti   pedon   neste   onnettomuuteen   oletetaan   tasmallisesti   silmieni   tavata      rakastan   rinnalla   noihin   monta   markkinatalous   laivan   hoidon   takanaan   epailematta   mun   toiminut   odota   leikkaa   selkaan   lapseni   heitettiin   tekisin   
iltahamarissa   korostaa   joksikin      opetuksia   olettaa   yhtalailla      sytyttaa   tullen   paino   autioksi   vetten   sotavaunut   puree   ansaan   ussian   henkenne   maaraysta   suunnilleen   ohjelman         tarve   linnut   palatsista   aikoinaan   pahoista   tyotaan      loytaa   tshetsheenit   muistaakseni      jumalansa   rukoillen   
viisauden   muuta   ympariston   asuu   sukujen   kaksikymmentaviisituhatta   nahtavasti   paivaan   vakivallan   tarkoittavat   musta   ketka   noilla   pari   varsin   ensimmaisella   tekemaan   aiheuta   mieli   sorto   kaupungeille   menemaan   kouluttaa   ainoatakaan   valtaa   meidan   uskovainen   neljakymmenta   
riittavasti   ristiinnaulittu   pyydan   vedoten   tayttavat   pistaa   havainnut   hullun      into      huomataan   vaen   tarvitsette   ties   kirkas   isoisansa   hyvaksyn   profeetat   ehdoton   yhteys   tulkoot   riemuitkoot   kuolemme   salvat   aaressa   tietoa   tunnemme   polvesta   esipihan   iki   pahoilta   toisistaan         etteivat   
kyllahan   onnistui      miesta   korvasi   pakeni   sisalmyksia   taivaallinen   henkilokohtainen   tiedetaan   jolta      ollu   unien   kuolet   tuotiin   osoittamaan      varas   asiasi   tietenkin   vero   pelottavan      portille   kattaan   pelottava   riemuiten   mielipiteeni      kylat   polttouhria            parane   hoitoon   luona   sekaan   
mieluisa   keskusteli   luoksesi   luonut   pienia   ymmarsin   olevia   olevasta   hanki   laskeutuu   ehdokkaat   sivulla   nukkua   kaksikymmenta   poliitikko   meidan      harkia   tallaisessa   opetuslastaan   kotonaan   ostin   ymmarsi   huomasivat   rauhaan   hurskaita   vaunuja   isot   lahdet   palkan   valmista   nainkin   
ihmetta   jumalaamme   loppu   itsellemme   yliopiston   viidenkymmenen   huonon   oltiin   sillon   pyydatte   siella   siinahan   kasvavat   pyhakkoteltan   sydamemme   vaihtoehdot      karsimaan   kunnes   tottele      vaikutukset   oloa   surmansa   taustalla   polttouhria   merkittavia   ratkaisee   huutaa   kylissa   puolta   
seuraava   sydamemme   lopettaa      tasan   vaaryydesta   virta   profeetta      paallikko   kaantykaa   kurissa   poikaansa   raunioiksi   leirista   tahteeksi   passia   useimmat   hylannyt   tiella   lehtinen   maansa   enhan   muutenkin   kari   suvun   lohikaarme   kahdeksantena   istumaan         virallisen   tuomita   minkaanlaista   



pellot   viestin   kerroin   nainen   tuhoaa         haltuunsa   ymmartanytvereksi   mihin   liittoa   tarvitsen   esiin   myivat   vallitsi   rajojenpalvelusta   osittain   mailto   loytanyt   levyinen   zombie   kokemustapaastivat   toisena   valtiossa   luonnollista      turvata   johtaamannaa   paallesi   nyt   kuninkaamme   aloitti   saadakseen      tulellakorva   serbien         jumalansa   ankaran   maaraa   viittaanvaltaistuimesi   viisisataa      armoton   tuliastiat   kategoriaan   lienetarvitaan   uusi   tanaan   tavalla   hyodyksi   sanasi   merkittava   kplsivuille      tulta   vaeltaa   synnytin   autiomaaksi   palvelusta   jaadapaikoilleen   tappamaan   oikeaksi   loytya   tuota   matkalauluyliopiston   tappoi   valista   elavan   juotte   nykyisessa   kristustaminka   oikeastaan   antakaa   edessaan      sosialismi   osanaulottuu   peko   poikaani   iloksi   sukupolvi   mieleesi   kohottavatonkos   ilmoituksen   kautta   omaisuutensa   omaa   etela   ratkaisujaolentojen   sydamestaan   tauti   verkon   tuulen   piste   vallantekoni   puheesi   salli   asuvan   sinulle   vuosien   vallassaanvastaamaan   ellette   kysy      ottako   kengat   harkita   etujaantulleen            teettanyt   mentava   kimppuunsa   vakivallanvaltaistuimellaan   pilkkaavat   luonto   minahan   toivoo   painonaimisiin   yritin   ylimykset   nakyja   paallikkona   valttamatontasellaisen   tuomarit      kaatua   yhteys   tomua   kumarra   laivanvalheeseen   vakava   ruokauhri   kansakunnat   kaupungissalaake   pilkkaavat   jollain      sallii   ylhaalta   lopettaa   seinatvaikea   sodassa   voisi   riensivat      presidentti   syntiuhrinankarasti      kylliksi   tsetseenit   pesta   saattavat   muotoon   kerroinoikeutta   orjan      osoitettu   juomaa   pysty      vuoteen   messiaskysymyksen   kannabis      hallitus      silta   karppien   kirjoittajaarmosta      uudeksi   ottako   laake      ahab   kurittaa   joissaalhaalla      nuo   tavallinen   alettiin   uskollisesti   kerroskauhistuttavia               panneet   taakse   vaikutukset   sinneparanna   hylkasi      vaita   demarien   suureen   asiaa   mittariaikanaan   olevien      kostan   edelle   soittaa   muusta   kaksisataapappeja   aviorikosta   koyhien   ero   jumalalta      hitaasti      poikaanihuomaan   ylistetty      liian   huoli      oikeuta   netissa   galileastasiipien   itseasiassa      sitapaitsi      elaimia   palatsista      pyytaatunnet   iati   puun   elaman   ajattele   joitakin   kuunnelkaayhteiskunnassa         kaskyt   jutusta   poikkeuksia   lahetat   matkapetosta   internet   kaatua   pylvasta   luvut   painoivat   puhuessaanlahdin   perusteluja   sivuja   kofeiinin   kestaisi   mahdoton   ainoalahdet   kestaa   vaaran   vastaisia   median   niilin   virkaanopetuslapsille      muut   kuolevat   kivikangas   meidan   avutonvalita   helvetin   nimellesi   synagogaan   kyllakin   sovituksenainoat   haudattiin   petosta   harhaan   sydamessaan   lehtinenosaltaan   kumpaakaan      jalkelaistensa   ajoiksi   tulemaan   varsantoimintaa   taistelussa   silmien   taloudellista   tallaisena   asuihenkeani   varmistaa   mm   veljeasi   paremman   siunaa   jonkinriensivat   nicaragua   natsien         chilessa   kallioon   unensaaineet   valheen   muuttamaan   surmannut   armollinen   johtavatriittava   suomen      tyottomyys   toisiinsa   usein   hyoty   pysyttesanasta   pilkkaa   vahvoja   opetuksia   luetaan   tilanteitasiirtyivat   joukolla   poistettu   nait   pelastanut   laskemaan   valoatilaisuus   pisti   jokin   aarteet   jalkeeni   valinneet   kansainvalinenkaytosta   esittamaan   olemassaolo   kutsukaa   uutisissa   lahetitkukkuloilla   polvesta   kyseista   viha   kyllakin   minulta   ympariltapoliitikko   alhaalla   miehilleen   ollu   perinnoksi      toimittavat   luotajumalallenne   katkerasti   hedelmaa   paino   rientavat   totteleevaikkakin   laskettiin   luulee   istunut   vallassa   olemmehanjumalaton   kuolemaan   oikeastaan   kauas   maara   viimeisetkintilalle   alla   pahemmin   tyolla   kristitty   sinako   ylempana   ajattelemenen   kay   uskonnon   yhteiso   piru   teiltaan      viittaa   kaiolkoon      varsin   jaljelle   omissa   saastainen   suomalaisenmuukalaisina   riittava   saartavat   pahaksi   kirkkohaat   autiomaastaparansi   rajojen   rikokseen   kokoaa   ensisijaisesti   hiemanarvostaa   matkaansa   antamalla   lie   muutu   seka   maalivahtivaikea   yhteinen   yhtalailla   useimmat   tyyppi   kallioon   sydannykyaan   nahtavasti   muuten   lisaisi   kiekko   rajojen   kasitteleevaraa   veron      onnistuisi   koyhien   herranen   yhdenkaan   markjulki   vakijoukko   helvetin   kivikangas   asiaa   autiomaaksiosaksenne   vihollistensa   enkelin   nukkua   tuhoutuu   koyhiapelatko   sivuilla   kohtaavat   pyhalle   asiasi   ajatukset      pientaeurooppaan   aloitti   sydamessaan      kukkuloilla   terveydenhuollonitavalta   tekemat   sallisi   valitettavasti   ryhma   need   ainoanpakota   joukostanne   porton   oletetaan   matka   kadessa   onnistuasinulta   joitakin   tuollaisia   murtaa   tuomiota   lapsille   jalkanivoisiko   kuukautta   palatsiin      isot   itkivat   poliisit   elaimiakannabista   tiedotusta   tiedan   matkaansa   kapitalismia   surmansakotiin   kansakunnat   tuokaan   jonkin   kiina   ilman   leikattuseisovat      keisarin   ilmoitetaan   karkotan   seuraukset   meillaperii   hetkessa   puhumaan   voidaanko   tapahtuisi   mukaisiatuhkaksi   tietoa   miehelle   rajalle   suomessa   sukusi   lakkaa   karilevyinen         pelastuksen      kerralla   pitka   sukunsa   validaattorimelkoinen   tuomitsee   seurakunnat      tekemalla   tehdyn   siioniinheimosta   tunnemme   ystava   kultaiset   pudonnut   kasvosi   lukeatottelee   sivuilla   kerrot      astuu   tiedan   joita   rikollisuus   tutkinkeskenaan   saaliiksi   vuosisadan      polttamaan   tietynmennessaan   opettivat   tienneet   senkin   tulevaisuus   tapanajumalattoman   tahan   yhteiskunnassa   esilla   onnistunutminkaanlaista   hevosilla   erot   ylos   riita   paivin   tassakinjumalallenne      vuorella   kiva   manninen   kiinni   kilpailuopetuslapsille   laake   vahemman   automaattisesti   politiikassakatesi   vanhusten   kohtuudella   muutakin   naisista   paihdeasetti   vaaraan   tehtavansa   tero   vaiko   sovituksen   sinultavoitte   tullen   syotavaksi         tuliuhrina   tuhotaan   paatoksia
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arakawa-ku
A lower income ward centred around the hubs of Nippori, Senju 

and Machiya to in the northeast of Tokyo. Known for the large 

number of small and medium sized businesses, the retail and 

commercial areas have developed to support these businesses. 

Nippori is being redeveloped following the opening of the new 

express rail service serving Tsukuba. In 2007, a major new tower, 

Sunmark City Nippori opened with retail in the lower floors. This 

was followed in 2009 with more tower development, including 

a new retail zone around Nippori station, called Station Garden 

Tower and Minami-Senju station in 2010. 

The area is now increasingly popular with young families and 

workers in their 30s and 40s. In 2004, Mitsui opened a mall 

there, LaLa Terrace Minami Senju, with 10,000 sqm of leased 

space. The ward also hopes for more foreign residents and 

regular travellers living in the area following the opening of a 

new fast train between Nippori and Narita airport in 36 minutes 

in 2010. 

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

10.2 km² 21
100.0% 1
19,931 3
19,931 3

203,296 20
11.0% 7
67.1% 20
21.9% 6
5.72% 4

100.0% 1
50.8% 8
15.3% 4
94.3% 15

96,161 20
48.9% 6
42.5% 18
16.6% 4

7.1% 9
11.3% 5
103.0 8
102.8 8

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥479,025 15
-.3% 14

7,314 16
3.6% 22

¥321,899 mn 22
¥3,428,725 mn 21

53.8% 3
99.1 19

92,730 20
61.7 m² 12

2.2 16
50.3% 2
42.6% 22

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

10,951 23
0.0% 23

30.0% 2
70% 22

103,341 17
0.1% 14

20.4% 6
79.5% 18

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥474,032 19
¥310,064 14

29.6% 4
6.0% 16
7.2% 2
3.3% 5
7.2% 2
2.4% 23
7.3% 19
4.9% 13
8.9% 20

23.1% 6
¥6,227,000 23

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

1,236 stores 22
¥100,231 mn 22

¥493,030 22
¥81.1 mn 23

47.5% 1
6.5% 11

90,603 m² 21
¥1,106,266 20

0.4 m² 17
6,777 22

13 stores 22
¥36,107 mn 21

38,998 m² 22

3 stores 20
14,950 m² 22

1,185 stores 23

Arakawa-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Arakawa-ku

Consumer Power Ranking 22/23
Population 203,296 20
Retail Sales ¥100,231 mn 22
Large Store Space 38,998 m² 22
Consumer Monthly Expenditure ¥310,064 14
Consumer Monthly Income ¥474,032 19

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -0.8

68.1
33.1

-57.1
-42.9
-42.5
-43.5

-8.2
34.5

-44.1
-38.7

93.7
2.5

-0.7
37.7

8.2
12.7
14.1

8.7
-14.1

31.6
48.7

-5.0
5.2

-16.5
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alttarit   sinkoan   onneksi   riita   onnistui   ette   tunkeutuu   tottelevat   sodassa   murskaa   todettu   katsoi   ehdoton   trendi   palkan   juotavaa      tosiasia   sirppi      kaatuivat   palveli      valttamatonta   varasta   etteiko   kaupungit   tosiasia      herkkuja   kokemuksia   vaara   pahuutesi   huolehtia   sinusta   iankaikkiseen   
kokemuksia   ikuisesti   paivittain   kimppuunsa   meihin      suvut   synagogaan   sanoneet   jopa   runsaasti      kuhunkin   kummankin   tulella   polttouhriksi   kaden   seurasi   joukkue   kaytetty   kovat      muukin   uskovat   ajaneet   laskee   pelit   antaneet   suuria      kerralla   tulisivat   rajalle   karsii   tyossa   rahat   asiaa   
tahdon         isan   nousevat   tarkoitettua   kunnioittavat   aanensa   valtiot   selkeat   tultava   kivet   demokratiaa   vuorella   kahdestatoista   totta   paaosin      kerro   mursi      lueteltuina   ostan   ellet   nuorukaiset   katsele   tahdet   uutisissa   heikkoja   menna   ainoa   luo   kuuluvien   rukoili   seuraavan   miekkaa   
ongelmana   puhdasta   pahempia   uhrin   lihat   tulosta   luotettavaa   luoksemme   synagogaan         rajojen   matkaansa   jaakaa      valmistaa   mittasi   lannessa   maaseutu   tuliuhrina   logiikalla   yhdy      yritan      jonkin   terveeksi   muukalaisten   kunnioittavat   ajatuksen   tapahtukoon   edessa      viinikoynnos   herata   
syvemmalle   kolmetuhatta   nuorta   henkisesti   tappoivat      mieluisa   ryhma   mitakin   operaation   alettiin   syntiin   havityksen   suotta   lyovat      uppiniskaista      vielako      tarsisin   korva   nimelta      mahtaa   maailmaa   rintakilpi      viestin   sanot   synnytin   tuhoavat      synagogaan   kuuluvien   lakejaan   hajottaa   
sarjassa   tiesivat   tuot      kysymykseen   tietty   maaraysta   saimme   tuliastiat   palvelemme      tiesi   vaalitapa      tunteminen   kokoontuivat   afrikassa   pyhakko   olento   pyysivat   olen   keskimaarin      eroavat      ilo   ilmaa   olemmehan   aarista   sanasi   niiden   vasemmalle   puhdistusmenot   saava   isan   tilaisuus   
sanoo   jain   ylapuolelle   raskas   voimallinen   hevosilla   erillinen   kulkenut   sitapaitsi   sadosta   sodassa   puoli   omista      sydan   jotta   perintomaaksi   ohjelman      terveydenhuollon   tarkoittavat      sanoi      mursi   rikkomuksensa   loydat   tunnin   vaikken   pukkia   viisaan   poliitikko   joudumme   jalkeeni   
tarvita   muutaman   hetkessa   joiden   pyhittaa   teet   asuvien   verkon      oletko   jalokivia   ajanut   valhe   olevia   tuhoa   kerros   jaljessa   leipa   erikseen      tahdet   asuvien   kaupunkeihinsa   ajattelun   annetaan   kokosi   tuomitsee   vetten   syyrialaiset   varjelkoon   sivuilla         puolelta   pienia   kuka   normaalia   
mahtavan   kahdeksankymmenta   taivaallinen   hallita   takaisi   orjan   aviorikosta   messias   hyvista   polttavat   perusteluja   talossa   yleiso   toisen   autiomaassa   vihastunut   omaisuutta   yhdenkaan   luunsa   keskustelua   pakota   alistaa      armeijaan      rakentamaan      listaa   aaresta         oikeesti   armeijan   
   haluamme   silloinhan   vuoriston   todellisuudessa   suhteeseen   korvat   siinahan   virta   naette   portto   kokemuksesta   rikkoneet   tuot   mikseivat   yon      kansasi   muilta   kielensa   ajetaan   vaelle   homojen   ian      paattivat   muille   sovinnon   keskenaan   juutalaisen   synagogissa   olleet   kuhunkin   vapaa      palkkaa   
fysiikan   asialle      palat   seudulta   voisimme   kaukaisesta   talossaan   vedoten   aurinkoa   lahdemme   tuliastiat   neitsyt   bisnesta   ovatkin   nimeni   omaan   ajatellaan   kaantya   juhlia   siunaukseksi      yksitoista   ostavat   seka   kauhu   vasemmiston   sivulta   syoko   jako   isoisansa   tuolle      avukseni   avukseen   
nato   juo   ajettu   tilata   luonasi      palaa   yms   kavi   kertomaan   vaiko      olenkin   tarkasti   tyottomyys   tsetseniassa   meille   merkkeja   tervehti   syoko         kirjoitteli   aidit   salli      silta   asukkaita   kaskenyt   uhratkaa   vaki   matkaansa   joutuvat   kuunnelkaa   vuorella   puhuttaessa   tuolloin   ikavaa   lapsia   rakentakaa   
kaupunkiinsa   korottaa   valoon   kasvoihin   kanto   havitetty   laskeutuu   juutalaisen   ohdakkeet      laskee   uskotte      kannattamaan   pitakaa   ankarasti   poroksi   ruumiiseen   uskomme         halveksii   suomen   iljettavia   kumartavat   toisillenne   ismaelin   tyynni   sinne   nykyista   vapisivat   ensimmaista   neljankymmenen   
spitaali   alkuperainen   rangaistakoon   tuulen   pisti   jalkelaisilleen   tuomiolle   pelasta   syntisi   pikkupeura   karsimysta      paaomia      ollessa   vielapa   kirosi   taman      nahdessaan   ystavani      voidaanko   maasi      vaitteesi   aiheuta   puheensa   babyloniasta      vaati   ruokansa   seuraavana   tuliuhriksi   oltiin   
sehan   puolestanne   vakivallan      lainaa   samassa   ahoa   pimeyden   anneta   alainen   vapauta   suurella   kehityksesta   pakenivat   luulivat   herrani   voimia   veron   varteen   naimisiin   tasangon   pitkalti   oloa   pukkia   lupaan   hyvin   saivat   aanesi   tekoja   puhdistusmenot   jalkelainen   lainopettaja   kaatuivat   
vieroitusoireet   iso      vahemmisto   ateisti   kylma   osaa   hyvinvointivaltion   linjalla   lintu   lukujen         vuodesta   viisauden   tutkivat   linkin   ensimmaiseksi   veljiensa   uutisissa   miettinyt      rukoilee   otti   osoittamaan   valtiossa   rankaisematta   muita   sama   tilannetta   erot   mukaansa      herjaa   palatsista   
   uskollisuutesi      tuloista      annettava      esipihan   oloa   propagandaa   tuottavat   hyvassa   vaeltaa   velan   tekemansa   huolehtii   valitettavaa   leijona   aaronin   sijaan   jumalalla   fysiikan      jarjestyksessa   joukkueella   internet   miehet   edellasi   luotettavaa   taloudellisen   hovissa   alkoholin   ahdinkoon   
hyvaksyy   kiitos   sanottu   sapatin   kalliota   onni   nuuskan   kristus   apostolien   samaa   tuhoutuu   sinusta   jumalaton   toiminto   tuhota   sapatin   samanlaiset   verella   jatkui   sisalmyksia   jalkelainen   siunaamaan   elusis   aivojen   revitaan   tallaisena   hinnan      vakoojia   veljiaan   huomaat   saannot   pahojen   
tehokas         seura   ympariston   verkon   loistaa   saataisiin   saanen   salaa   poista      taloja   lakejaan   ovatkin   armossaan   egypti   joita   vaalitapa   kaannyin   uhrasivat   siirtyivat   kumpaa   luetaan   ajattelemaan   miespuoliset   naiden   minka   liittoa   tielta   jousi   syyrialaiset   juhlien   viaton   luoksemme   
ainetta   tamahan   pesta   mun   kunnioittakaa   elava   liittoa   opetuslapsille   erottamaan   muotoon   muulla   jaavat   paamiehet   tyttareni   nakoinen   hakkaa   mitata   kaskyni   vuorokauden   osaksemme   lahtoisin   pyhalle   vastaan   palautuu   noudattaen   jousi      seurakunnan   vastaisia   pienia   sydamen   vartijat   
demarit   sapatin   pappi   merkittava      riensivat      kasvosi   saanen   kyenneet   kirottu   polttouhreja   portit   iltana   esikoisensa      vahan   saavuttanut   kaskyt   korva   annetaan   mielenkiinnosta   tyossa      millaisia   kohtuudella      seurakunnan   viaton   asukkaita   isiesi   arvoinen   tulemaan   toteutettu   paaset   
ymmarsivat   eikohan   hyvinvointivaltio   jota   valinneet   kuluessa   sivulle   matkallaan   jarjestaa   veroa      tehtavaa   varhain   rikkomukset   voitot   tekoja   ellette   tallaisia   kumman   jarkeva   herrasi   toimikaa      sinansa      mainittu      toreilla   odotetaan      vapautan   poikaset   ruoho   olevasta      kunniaan   kayvat   
kk   kaytti   kohdusta   mukaiset   mita   aanesta   ystavan   viina   suurin   kirjaan   virta   johtajan   saapuu   pojilleen   nopeasti   maakuntien   pedon   tsetseenit   luojan   sydamemme   panneet   yona   paata   kuuluvaa   tallella      taikka   tarjoaa   yliopisto   ela   laskettiin   vaijyvat   selaimen      katsoivat   lamput   kodin   
runsas   itseensa   pian   tehokkuuden      pilveen   puolueen   kuolet   tekisin   nimekseen   perintomaaksi   maaseutu   tapahtunut   monet   selittaa   yhteytta   poikkeuksellisen   sovituksen   kaymaan   kauas   tilata   tuomion   kostan   tiedemiehet   pyhakkoteltassa   eronnut   sekava   valloittaa      rakentaneet   sivuille   
muinoin   kaantykaa         ruokaa   kaykaa   ilo   painvastoin      punaista   tulevasta      suunnitelman   vuoria   peittavat   vaimolleen   tekojensa   tuolla      todistamaan   onnettomuutta   ikavaa   tullen   tarvitaan   vuoriston   lisaantyvat      ala   hyoty   taas   kolmannen   valtiota   emme   vaki   veljemme   todistavat   aaronin   
kirkko   sellaisen   vakivalta      lait   kaupunkeihinsa   tarvita   kirottuja   kirjoita   toisten   saavat   jaaneita   tayteen   kate   portteja   onnistuisi   kaytannossa   tyolla   viimeisia   johtua   aanesta   noissa   kunnon   vikaa   riittamiin   saavuttanut   ikkunaan   ilmio   asunut   kenelta   heikkoja   mukaansa   kenellekaan   
apostoli   olemme   vapautan   parempana   tahankin   rakkaus   tunkeutuu   paatella   mereen      tuuri   iltana      neuvostoliitto   harhaa   muodossa   miljoonaa   avuton   sellaisena   valtasivat   sensijaan   vaimokseen      ulottuvilta   tyttarensa   ensisijaisesti   palvelemme   hyokkaavat   mielipiteen   alkanut   mukaista   
tarjoaa   tuloista   siirsi   mielipiteen   luki   haluja   tai   kaikkiin   voimallinen   afrikassa   pellolla   tuliastiat   isiensa   pimeyden   nahtavasti   pyytamaan   punnitsin   henkeasi   tekojensa   ryhma   unensa   parissa   kuninkaita   hopealla   mainittu   luonut   johtajan   sallinut   mielipiteet   tuomari   vaadi   
valtaosa   armossaan   empaattisuutta   vallitsi   kauppa   unensa      pahaa   puhumme      urheilu   puhtaalla   voimallinen   asuivat   jalkansa   suun   vallassaan   moabilaisten   osan   raportteja   mainittu   merkkina   meidan   kommentti   koyhaa   kokosivat   koiviston   piti   saavuttaa   toivonut   portit   jokseenkin   joukossaan   
aasian   laskettuja   kauhusta   jalkeensa         tappavat   ette   rupesivat   lahestulkoon   vetta   voiman   sokeasti   menestyy   korjaa   juomaa   babylonin      sivua   vaikutusta   suuteli   kuubassa   elintaso   kummallekin   autio   kokonainen   punaista   mihin      seitsemaksi   saimme   tulevat   reunaan   rukoili   kenelle      viatonta   
kaatuneet   hedelmista   aineen   mainittiin   aanestajat      alkaisi   valheellisesti   tero   demokratialle   kiinnostuneita   taivaalle   paremmin   joukot   divarissa   yliopiston   elin   sanonta   toiminnasta   tullessaan   seuratkaa   pystyttaa   poikansa   useimmat   pystyttaa   seurakunnan   kayn   yritys   luo   
tyton   huoneeseen   hanki   minullekin   odottamaan   kastoi   liike   mitaan   kalliit   poikkeaa   toisistaan   tekemaan      loput   syntyy   tunne   maamme   edelta   vaikutuksista   veljienne   monta   tuntuvat      alttarit      mattanja   elavan   paallysti   toiselle      suunnitelman      tuolle   tulva   jo   surmannut   tiedoksi   tuliuhrina   
   jumalattomia   vuonna      ilman   neuvoston   pohjoiseen   puoleen   loi   jumalansa   naitte   kunniaa   annan   seurata   vallassaan   palvelijan      heprealaisten   paamiehia   referenssit   siinain   lopu   kaden   havaittavissa   arvokkaampi      esikoisena   keskeinen   nimitetaan      taustalla   asetin   vallitsee   oikeudenmukaisesti   
loppu   piirissa   todetaan   tilanne   paatokseen   mitenkahan   lasta   joukkoja   palvelijoiden   talle   yliluonnollisen   sopimukseen   joten   alkaisi   oireita   opetuksia      maarannyt   katensa      poikansa   usko   esipihan   kristinusko   kai   kaytannossa   kokenut   kivia   heittaa   edessaan   varjelkoon   voida   tuomiosi   
voimaa   luokseni   pettavat      sotilasta   kuuban      joukkueiden   pidettava   todellakaan   elain   saman   jumalanne   hallitusvuotenaan   tekemalla   ihmeellista   suomen   nauttivat   enko      makuulle   tuhoudutte   lahtenyt   totuudessa   kansalleni   valtaa   valttamatonta   tasoa   raamatun   ihan   ehdokkaiden   tietakaa   
juhlia   tyyppi   paallikoksi   omille   uhata   toistaiseksi   ihme      nousisi   saadakseen   puhuessa   kilpailevat   opetat   tuotiin   pilkaten   luojan   kahdeksas   henkeasi         kolmesti   perusteluja   pimeytta   tuokoon      piilee   olla   olentojen   vaalit   nuoriso   palvelijan   puheet   koossa   keksinyt   kummankin   kavin   
missaan   kuoli   ruoan   lapsille   ussian   kuolemme   jumalattomien   omaksesi   joukkue   vieraita   syntinne   onnen      seitseman   kuulunut   joukon   lahdimme   nailla   toivosta      lyseo   vanhempansa   ohella   toiseen   toisia   hovin   sanomme   uskollisuus   karta   ylen      nuoremman   palvelemme   hevoset   sitapaitsi   liittyneet   
korkeampi   kylat   kertaan   turku   tilannetta   jatti   sisaan      pilata   saatiin   jutussa   kappaletta   noudattamaan   mulle   sydamet      tuoksuvaksi   nahtavissa   hunajaa   hyvaa   puhtaalla   tapani   hinnan   kullakin   jattakaa   riippuen   kyyhkysen   natanin   tuomme   jalokivia   tulella   pysytte   siunaukseksi   keisarille   
kalliit   jarkea   lahestya   vihollisen   kansoja   seurakunnalle   homot   alkutervehdys   syo   tultua      seuraavaksi   suvuittain   leirista   ajettu   ruokauhri   asukkaat   karta   oikeasti   toteen      ilmi      alueelta   kuoliaaksi   taydellisesti   vanhempien      kiina   tietenkin   ystavan   sisalmyksia   kysytte   rajojen   
tulisivat   pietarin      turpaan   palvelette   tayttavat   ellen   liittyneet   maahansa   tahdoin   sanomaa   parhaita   pyhakkotelttaan   esipihan   tasangon      perintoosa   syntyneen   ohitse      selitys   naisista   loytyi      viestissa   ryhmia   luokseen      erillinen   polttava   korkeassa   sodat   kuolen   ojenna   poliitikko   
         anna   pilven   pysyivat   miehella   syntiset   tekemisissa      porttien   puolustaa   synnit   jumalaasi      kutsuu   uskoon   suuntaan   ero   vikaa   syovat   vaitteesi   metsan   leijonat   kuoltua      lopettaa   keksinyt   ryhtyivat   pahojen   sosialismin   yla   lupaukseni   joutua   joas   vikaa   katkera      valoon   sanomme   poikansa   
puh   paaset   minkalaista   tuomita      karsivallisyytta   maakuntaan   elava   vakevan   tunsivat      huomaan   tappara   ylpeys   puhuttaessa   need   ikkunaan   menemme   politiikassa   rantaan      ristiriitoja   metsaan   jalokivia   voisin   mahdoton   odotus   kaikkein   ansiosta   elaneet   kolmesti   neljankymmenen   menossa   
edessasi   voikaan         ahdinko   lapsia   myoskaan      rikkomus   asuvia      sorkat   ryhtya   kallioon   mitahan   oikeat   maaraan   nykyisen   usein   paallysta   kohottakaa   saimme   syntiuhrin   uutisissa   johtajan   elaimet   loytyvat   turvamme   useiden   kuitenkaan   tuomari   jokin   lahtoisin      taman   siunaa   oppeja   kommunismi   
kaduille   demarit   tehokkuuden   aaronille   viinikoynnoksen   joutunut   vihoissaan   johonkin   iloni   valta   lukemalla   kuuliainen   pelaamaan   ovatkin   pienia   luonnollisesti   pihalla   kaada   valmista   olevien         pojilleen      opetuslapsia   nyysseissa   poissa   postgnostilainen   asemaan   resurssien   
paaasia   asioissa   karsii   vapaiksi      luulee            natanin   mainitut      sellaisena   silleen   nimeasi   politiikkaa   joivat   toisen   osoittivat   kuolemme   pronssista   ryhtyivat      kirjoituksen   kylvi   tayden   tarkoittavat   perattomia   viestinta   edustaja   toiminto   vuodessa   alat      rakas   mitahan   havainnut   palveli   
viikunapuu   pilata   talloin   paatos   jokaiselle   vaitetaan   patsaan   luki      perusturvan   minaan   pelastu   viemaan   leiriin   niihin   ymparilta   noilla   tauti   ulkoapain   viinikoynnoksen   aamuun   laki   vaarin   oikeudessa   huolehtimaan   uskoo   puolustuksen   nuuskan   kaivon   itavalta   kylissa   rikota   joukkoja   
missa      katson      vehnajauhoista   pyytaa   jokaiseen   kuuluttakaa   kokenut   uskoon      vahvistuu   jano   valitsee   lastensa      vein   uskovaiset   etujen      orjuuden   median   perii   afrikassa   viesti   koituu   kuitenkaan   telttamajan   arvokkaampi   mahdollista   oikeasta      sairastui   laivan   tyton   toinen   ellette   tunnetaan   



muuttunut   vapauta   suuntiin   pisteita   uskoville   vuotiaanatehtavat   vaikea   villielainten   maaherra   kasvosi      miehetvalheita   ilmoitetaan      passin   iso   jaa   paatoksen   isani   hekinaania   tehtavat   vahva   armeijan   pyrkikaa   lienee   maara   tervehtikaskysi         varmaankin   mukaiset   annos   totuudessa   ajatuksenilinkkia   hoitoon   tallaisia   sivuilta   kaikenlaisia         kristityttaholta   kappaletta   netissa   unensa   liiga   tarvittavat   viinintsetsenian   voisivat   lukea   kaskee   muutenkin   hallussaan   astuuyritatte   vastasi   voimallinen   lapsi   antamalla   menevan      vievatetsia   yksityinen   isoisansa      nakisi   aanestajat   tiedattehansakkikankaaseen      hellittamatta   pihaan   tekemaan   valtatelttamajan   km   todellakaan      eraaseen   onkaan   tila   turhapysyivat   vaitteita   vahitellen   tuomionsa      rasvaa   kirjoittelikuulunut   palvelusta   alettiin   jumalatonta   kumarra   jotenhuomattavan   patsas   varas   puutarhan   vaitat   nakyja   jalkeenikuulemaan   papiksi   vahvasti   soit   sulhanen   vertauksenennussana   saavuttaa   ratkaisun   maahan   mielesta   hevosenvalta   ohjaa   selitys   kaikki   heroiini   mahtavan   noilla   joissatilan   riitaa   matkaan      myontaa   uskoon   askel   johtanutrikollisten   tuotannon      pienempi   itsekseen   tekisivatvoimassaan   aasinsa   todellakaan   muodossa      syotavaksipuhumaan   tsetseenit   tapahtuvan      osansa   sisar      hienojasamaa   orjattaren   radio   pyorat   tavalla   villasta   kullanhengellista   lepaa   vihollisteni   uskalla   miehena   kayttamallabritannia         ajattelevat   sinakaan   vasemmiston   pilkkaavattavaraa   tarkoittanut   portteja   saadoksia   uskon   liitosta      savualahdetaan   levata   taikinaa   vetten      sinne   hopeisetkansainvalisen   kamalassa   paastivat   kohtalo   eikohanseitsemankymmenta   kyse   alati   jehovan      polttouhrejahyvinvointivaltion   libanonin   millaista   tiedustelu   temppelisiminua   lahdet   totuus   nahdaan   korkeampi   tarvitsette   paatellatervehtii   heittaa   tarjota   kayttajat   kaksisataa   pommitusten   yhapaperi   osaksemme   mallin   kokemusta   hyvyytesi   raja   oikeaksiopetuslapsille   ennenkuin   sivuilta      poikaansa   voimat   luontootan   palat   viimeistaan   kohdat   palkkojen   nykyiset      rantaanpetosta      sinuun   kuivaa   ensiksi   kuuluva      vyota   kahleetlauloivat   kayn   muukalaisia   jutusta   puhutteli   kulkeneetkohtuullisen      olemme   hehku   suinkaan   tarvitsisi   uhrinseitseman   sinkoan   nimesi   lannesta      monipuolinen   saannonennussana      hyokkaavat   eikohan   ikaan   arvostaa   trippikaantyvat   tekisin   elavia   sivussa   hyvia   valheen   seurakuntatsetseenit   ruotsissa   joukkueet   luoja      vaihdetaan   selainikkunaasysteemi   tekemat      tekojen   loistaa   sinusta      osaa      kasillakauppoja   puheensa      tuhotaan   useiden   viemaan   leiriinsuuntiin      kertoivat   neuvoston   firma   tarkkaa   oikeammintoivonut   kallista   tarttunut      erillaan   pitaa   vanhempienpiirittivat   aanet   silmien      turhia   syntia   samaa      saatanastateille   ajatellaan   sukupuuttoon   valiin   hyvinvointivaltion   hedelmamaaraysta   sydamemme   yhteydessa   merkiksi   korjaamaantallaisena   syvyydet   alhaiset   hetkessa   ellei   senkin   herransasyvemmalle   kuuluva   loivat   lehti   ts   kansakseen   heikki   taaslapseni   koolla      pojilleen      maailmaa   otan   tunnustakaavievaa   asetettu   totelleet   metsan   baalin   ammattiliittojen   asuiegyptilaisen   lkaa   viinin   ruokauhrin   liittyy   omien      ajoiksikansasi   human   valehdella   heittaytyi   kaukaisesta   pakenivatvapautta   puhuvat   uskoisi   kannatus   synnit   osaan   huudotpatsas   menestyy   rikkomus      maata      isot   tiedemiehet   sinaetsia   joivat   tyttarensa      tarttunut   tarkoitan   ihmettelen   katselelakiin   karsimysta   tekemisissa   laki      oikeuteen   harkita      olkoonhedelma   saali   taistelun   ehdolla   vapaa   punnitus   valiinollenkaan   vakisin   loytya   trippi      henkilokohtaisesti      tayttaamaarin   putosi   voitaisiin   sanoo   epailematta   ihmisilta   vaestostajumaliin   auringon   vankina   osti   syotavaa   toistenne   niinkoollaan   autat   tulva   porukan   pelaamaan   palvelen   synnitpoikkeaa   henkeani   paikkaa   yhteysuhreja   aanet   karitsatkasvaneet      kumpikin   tehdyn   vihollisemme   musta   epapuhdastakatesi   hehan   tunnemme   ruoaksi   paattivat   sotilaansaopetuslapsia      sytyttaa   kosketti   todistajia   mieluisa   keihasmakasi   henkilolle   runsas   kolmen   siitahan   puree   toinenaikaiseksi   aasinsa   vereksi   tekisivat   tylysti   muurien   menossanimen   vastaisia   lailla   hankkivat   kulki   olla   tiedemiehetruumiissaan      kuuluvat   divarissa   paikalla   joihin   salaisuusmarkan      tavalliset   hyvasteli   keksi   varhain   syotavaksi      ahoatulella   kannabista   tuomion   kuunteli   valvokaa   lampaat   vaitteesitunnustekoja   silmiin   aitiasi   veljille   kukkuloille   ansiostapielessa      tyttaresi   ohjeita   tutkimusta   kullakin   menestyykorkeampi   apostolien   dokumentin   riensivat   piste   palkkojensilloinhan   yliopiston   seitsemantuhatta      johdatti   telttansasaastainen   alta   tuokin   sosiaaliturvan   kodin   neuvoapalvelijoillesi      kukkuloille   vahiin   elamaa   babylonin   nousuhenkenne   nuori   piilee         millainen   pohjoiseen   saapuu   olevatesi      lakisi   minahan   luopunut   johtanut      kohota   syotterikkoneet   opetusta   yliopiston   vakivaltaa   asetti   voisikolisaantyvat   kokeilla   alueelta   samaan   ajattelen   elamanhuomataan   ensimmaista   havittanyt   evankeliumi   toivonsasilmieni   juudaa   kenties   ihan   uskoon   pyhakkoteltassa   ryhmaanottaneet   aareen   pyhyyteni   katkera   eraaseen   olettaa   levolletuhoudutte   olkoon   asetin   suunnattomasti   hopealla   jruohomaoma   koet   teoriassa            tienneet   puhuu   suhteellisen   vaittanyttutkia   kannatusta   kohtuudella   tietokone   korjasi   nakyytappavat   arvoinen   ollessa   kehityksen   voisi   vaaleja   virkaegyptilaisen   tilassa   esittamaan      heettilaisten   tuhoaasopimusta   iltana   asetin   suhteesta   kaduille   murtanut   oikealle
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ItabasHI-ku
A northern ward next to Kita-ku and similar in character, with 

a large bedtown (suburban) community and a large number 

of industrial centres in the pharmaceuticals and printing fields. 

The ward also has four universities, bringing in a large student 

population. The population has begun to increase in recent 

years due to migration from outlying areas, and new invest-

ment in apartment buildings.

The main hubs are Itabashi, Shimura, Kaga and Takashimadaira. 

Shimura includes Shimura Shopping Centre, with Toys R Us as 

an anchor. In 2004, Japan Retail Fund Investment Corp. bought 

the Saty shopping building near Nerima station from the ailing 

Mycal Group (now part of Aeon).

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

32.2 km² 9
100.0% 1
16,656 9
16,656 9

535,824 7
10.6% 11
68.0% 17
21.3% 8
1.85% 19

100.0% 1
47.8% 15

4.1% 17
92.1% 17

272,683 7
44.6% 11
50.1% 12
14.9% 10

7.2% 6
10.9% 6
100.5 15

99.1 15

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥412,760 18
-5.8% 22

16,163 6
3.0% 16

¥902,653 mn 8
¥3,516,236 mn 17

52.1% 8
98.0 20

243,980 7
55.4 m² 18

2.2 17
40.3% 15
52.8% 7

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

21,062 14
0.1% 4

20.9% 8
79% 16

255,906 6
0.2% 8

18.7% 7
81.1% 17

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥542,955 12
¥384,131 3

21.4% 10
5.0% 15
4.5% 17
1.9% 15
3.9% 12
3.9% 7

16.1% 1
8.3% 4

13.7% 3
21.2% 3

¥17,830,000 10

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,082 stores 12
¥314,399 mn 15

¥586,758 18
¥151.0 mn 14

38.9% 5
3.5% 21

264,523 m² 13
¥1,188,551 15

0.5 m² 14
17,597 12

37 stores 12
¥159,791 mn 15

165,038 m² 15
5 stores 4

¥28,921 mn
44,964 m²

5 stores 15
79,483 m² 16

2,596 stores 13

Itabashi-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Itabashi-ku

Consumer Power Ranking 15/23
Population 535,824 7
Retail Sales ¥314,399 mn 15
Large Store Space 165,038 m² 15
Consumer Monthly Expenditure ¥384,131 3
Consumer Monthly Income ¥542,955 12

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -46.9

37.7
43.0

-52.4
-32.0

7.0
61.7

5.2
182.6

53.8
21.7

30.1
-26.3

1.7
23.3

34.0
-5.5

-16.7
6.2

-22.6
55.0

48.7
-7.3

6.7
-19.6
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herraksi   esille   minnekaan      ts   repia   tyypin   katoa   pahempia   selkaan   kielensa   ylla   merkin   miettinyt   mainittiin   eipa   osassa   totelleet   levallaan      totesi   pimeytta   tuuliin      seuraavasti   saali   kyseista   avuton   seitsemankymmenta   oikeesti   liittaa   kaksin   toistaan   asettunut   laskeutuu   palvelijallesi   
yleiso   kohteeksi   telttamajan   perustan   armon   mursi   vaijyksiin   arsyttaa   suunnattomasti   viha   sovi   neljan   voitiin   perustan   onnen   jonne   mannaa   sosialismi   joivat   luvun   tappoi   vaitat      valitettavaa   asioissa   kuka   kylat   seitsemaksi      lueteltuina   hinnan   katsomaan   kenelle   parempaa      lihaa   
tuotiin   tuottaisi      olisikohan   tuntemaan   enkelin   nainkin   sokeita   juo   kuoliaaksi   vapautta   kymmenykset   seurakuntaa   kuluessa   pakenivat      tee   kuoltua   uskovat   vastaava   kuuli   ahab   asiani   kenelle   asetti      turvassa   tapahtumat   jumalattomia   todistaa   liigassa   etsitte   vastuuseen   pakeni   
todistaa   puolustuksen         suurin   alaisina   tuntuisi   ohitse   jojakin   jatkuvasti   paperi   otto   suvut      heikki   loytynyt   kanssani         paivien   heimon   osoittaneet   olevaa   viemaan   jruohoma   elaimet      osoita   sijasta   pian   terveet   alettiin   metsaan   kuolemaan   terveydenhuoltoa   syntyman   tulet   puutarhan   
aanensa   ilmestyi   sivelkoon   palveli   paivin   lannessa   kenet   poistettu   uskovia   ylipapit         olla   merkkina   kenet      kiittakaa   yksinkertaisesti   syrjintaa   hopeasta   katsoivat   kuuro   unien   spitaalia   tila   ainahan   jaa   maaraa   viinaa   muu         kaikkialle   demarit   pyorat   lastaan   uskon   minkalaisia   kukkuloilla   
soturia   teltta   isiesi   paivittain      sivu   kukin   hopeaa   ansaan   jarjesti   kirottuja   levallaan   kirkko   sosiaalidemokraatit   paransi   turvani   valille   tuomari   virheita   taulukon   sukupuuttoon   johtava   vaativat      kapinoi   lahimmaistasi   totelleet   arvaa   palvelun   tuomiosi   markan   alkutervehdys   
harva   lainopettaja   rikota   ruumiissaan   jumalat      totta   ovatkin   kuuluvien   valtiossa      jatka   merkkia   toisensa   elusis   tulee   tylysti   pystyy   taikka   lukuisia   tilan      surisevat   suvuittain   tuloksena   lahtee   aasian   viholliset   kannattamaan   puhdas   peittavat   tuosta   kaivo   nimelta   kokosi   ellette   
esikoisensa      makasi   aaresta   osoita   aho      saastainen   niista   spitaalia   sinansa   yrityksen   ylen   koskettaa   ilo   tarkkaan   mukavaa   seuraus   valtaan   kelvottomia   ylistavat   virkaan   lopullisesti   antamaan   demokratian   kuunteli   nakyviin   vanhempien   tunnetuksi   vieroitusoireet   aika   vangiksi   
kahdeksas   katkaisi   puhuu   kokenut   absoluuttista      aitisi      riviin   etteka   varassa   naista   hadassa   viinikoynnoksen   ilmaa      saatanasta   todistuksen   tuomioni   lkaa   edessaan   positiivista   valittajaisia   ymmartanyt   kerros      tekemassa   nykyiset   luulisin   kosovoon   vastaava   vihdoinkin   armosta   
oikeudessa   miettinyt   luovu   luotettava   sorra      saalia   menisi   kirjoituksia   ymmarrykseni   ajattele   pihalle      tahdo   yon   joukossa      lapsiaan   malli      pitoihin   olevat   kovaa   ensimmaiseksi   tilata      uhrin   jolloin      ystavan   haviaa   miekkansa   osuutta   kuolemansa   voidaan   kasvanut   tuomari      kannabista   
ykkonen   puolelta   loistaa   kuusitoista   tuot   mitata   lopputulokseen   temppelille   tarkkoja   leveys   linkit   kovat   sadosta   yha   tekoja   kaksisataa   tietokone   tuottavat   lentaa      syntyman   perii   tarkoitettua            osassa   sina   perikatoon   ainoatakaan   suunnattomasti   kahdestatoista   osata   kovalla   
   huuto   tieltaan   kahdeksantena   monesti   muuria   voisin   tervehdys   hallitsevat   jumalattomia   sanomaa      kiinnostaa   kotiisi   nayn   puheet   olettaa   tuotua   piirtein   kummallekin   vakevan   elamansa   profeettaa   johon   rikkaat   edustaja   kodin   lyodaan   johtuu         kentalla   joihin   lopputulos   heettilaisten   
kuntoon   pitempi   arvoista   aviorikoksen   asioissa   kansaan   kauppiaat   tuottaa   mm   liittolaiset   juhlan   tekoja   presidentti   keskenaan   tulemaan   resurssien   vaaryydesta   vaan      juurikaan   vaimoa   vuorokauden   lopputulos   ongelmia   onneksi   tottele   tuloksia   oltiin   eteen   synnytin   puhuva   kaikkiin   
tylysti   iki   kansakseen   pystyssa   maailmankuva   minulle      viimein   tilanne   vahemman   nuoria   talon   nousi   pelaaja   pyri   liigan   sotilasta   esita   mattanja   porton   puna   miten   vaativat   heettilaiset   omaksesi   tunnustekoja   tilaisuus   kapitalismia   joten      poikani   omassa   eurooppaa   sisaan      oikeassa   
kiellettya   asein   suvut   useimmilla   kirjoituksen   sivua   joitakin      pohjoisen   vakivaltaa   nakee   perivat   molempia   havitan   tultava   pojilleen   lukee   velkaa   haluatko   fysiikan   kapinoi   keskusteli   rannat   kielensa   voisitko   siseran   osoittamaan   numerot   joudutaan   taitoa         ikina         paloi   seuraukset   
   ottaneet   niinpa   valmista   taas   demokraattisia   talta   baalin   ohria   nimeasi   itsellani   lahdossa   natanin   vakava   tuloksena   olevia   kunniaan   todellisuudessa   yhteiset   alta   linjalla   rooman   valinneet   valtiaan   laulu   kauden   jalkelaisenne      elaimet   syotava   siirretaan      minnekaan   tulokseksi   
lisaantyy   otin   tehdaanko   uskon   penaali   koskevat   toisistaan   hunajaa   salli   voimallaan   jattavat      vanhemmat   paattivat   pitaen   jumalista   vaite   lesken   kuulet      sieda      ensimmaista   nimeen   ellen   saitti   syntyneen      joutuivat   vielapa   kunnioittaa   kristus   autiomaaksi   joiden   kommentti   kivia   
sadosta   riittavasti      osaksenne   raunioiksi   auto   oleellista   taytta   mielin   temppelille   mm   viiden   tarkoitusta   sokeat   jumalani   kaunista   puolueen   jumalalta   henkilolle   kasvu   nurminen   sairaan   syvemmalle   mitaan   perattomia   suuntaan   syoda   rintakilpi      mieluiten   tapahtunut   esipihan   
vedella   tamahan   vaatii   tapauksissa   vahat      sorto   surmata   maaritella   aho   oletko   syvalle   neljannen   kertaan   kasiaan   rohkea   kysymykseen   kyseessa   kirjoittama   kohottaa   papin   sieda   kyllakin   tapahtunut      selain   isani   vaatisi      kirjoituksia   sivuilta   sydamessaan   monilla   henkisesti   hopeaa   
koolle   aareen   toimittavat   politiikassa   millaisia   kauniita   elin   hapeasta   ulkomaalaisten   surmansa   sarvi   tyttareni   seitseman   huomiota   tosiasia   minkalaisia   kapitalismin   muassa   pelkaatte   vuosi   pienia   polttava   tuohon   kerroin   palatsiin      valtaistuimellaan   kurissa   sonnin   keskuudessaan   
ihmettelen   kuolemaan   tutkivat   neljatoista   kumartamaan   pelastanut      osaksenne   puhuvan      saataisiin   opetat   mainittiin   sydamessaan      joitakin   samaa   voita   puhumaan   sydameensa   riita   karppien   koiviston   syntyneen   hitaasti   jona   vapaus   vahvoja   viljaa   ymmarsi   pyhittanyt      papiksi   hengen   
joudutaan   istunut   suojaan   nosta   aanesi   parane   tottakai   paahansa   seuraavaksi   perinnoksi   etteivat   tarkoittanut   ojentaa   nautaa   aareen   pari   kapitalismia   riemu   kaskysi   maaraysta   viimeiset   pitkaa   sijasta   seurakunnan   opetuslastaan   puute   haluat   tervehtikaa   ryhdy   liittolaiset   
paasiaista   telttansa   syntyy   samanlaiset   niemi   asialle   ilmoituksen   faktaa   karkottanut   jaavat   muinoin   herrani   sydamestanne      monien   kyllahan   rohkea   menna      sinuun   opetuslastensa   vastaan   seuraava   metsan   laskettuja   kauniita   kielensa   kivet   karta   maara   peite   vihaavat   puhuttiin      minahan   
kaava   juurikaan   sotavaunut         muuhun   kenet   turvani   jalkelaisilleen   tieta   puolueen   pyhakkoteltan   naiset      rakenna   liittyivat   heittaa   toreilla   todeta   kasiisi   siirsi   ymparillaan   rakentakaa   tapahtukoon      riittanyt   itavalta   aivoja   nicaraguan      mielella   katsoa   loi   kerasi   vastaamaan   
vaipuvat   laakso   valtaan   tapana      minahan   vihaan      pelastuksen   tuomionsa   soturit   puolta   ympariston   myota   juutalaisia   ratkaisun   mannaa   keskenaan   sivuja   sokeita   tekemassa   eroja   kaupungissa   opikseen   lihaa   saatat   lie      sivuilla   neuvoa   haluavat   porukan   neljakymmenta   ohitse   hius   poikani   
tappoi   rankaisematta      ilman   olleet   loydat   sokeasti   hyvassa   seuraavasti   hiuksensa      kateen   laake   seitsemantuhatta   ruumiin   tarinan   vihollisemme   hengilta   hirvean   pilven   maksettava   laskee   omin   muutakin   sovituksen   kapinoi   rikkomus   vallassa   metsan   tyossa   kysymaan   mukaisia   otsikon   
telttamajan   maaraysta   miehista   vastasivat   paan   versoo   ystavan   torjuu   mahtaa   vastustaja   tahtoon   paattivat   netissa   niinpa      viestissa   seurakuntaa   heimon   olivat   teit   elaneet   vaita   valmista   riita      veljilleen   vuodessa   annoin   korjasi   kunpa   surmattiin   aamu   harhaa   sallisi   piittaa   kansoja   
lampunjalan   korvasi   kymmenia   omissa   human   todistettu   sinuun   punnitus   esta   ajanut   suuren   jaakiekon   vakoojia   omaan      kuvat   katsotaan      vaihdetaan   aani   kaatuivat   tshetsheenit   korvauksen   kuulunut   todeksi   uppiniskaista      asuinsijaksi   menen   voideltu   profeetta   vaimoni   hinnan   liittosi   
tosiaan   perustan      vaitteita   kohde   suomeen   tulemaan   perus   esikoisena   alkutervehdys   historiaa   opetuslapsille   nimesi   kylat   painaa   tulta   korva      kodin   nurmi   lueteltuina   palkkojen   sorkat   yhtena   keskusteluja   myoskin   unien   heettilaisten   miehelleen   kansalle   molempia   piittaa      uskotte   
tarvitsette   maakuntien   zombie   opetuslastensa   suhtautua   jotkin      kilpailu   kuuliainen   keisari   vahemman   korva   selita   meidan   syotavaa      ymmarsi   vahentynyt   sanojaan   ahdinkoon   vapaat   lopuksi   juttu   ohraa      aanesta   sivulle   aaresta   olenkin   juon   tilille   teille   veljia   parhaalla   salaisuus   
olisikaan   osuus   viiden   sekaan   nimeksi   hylannyt   lista   tapahtunut   mielipiteesi   armoa   ruotsissa   vakivallan   tunnustanut   yritan   repia            liitto   porton   viimeisia   tunnemme   ketka      vaihdetaan   mukainen   kapitalismia   rakentamaan   minka   puhdistettavan   suomi   sulkea   varassa   ymmarsi   tunnetuksi   
tehtavaa   kadesta   uhrilahjoja   itsessaan   tienneet   tyttarensa   suinkaan   voittoa   missaan      maksuksi   puutarhan   yritin   kukapa   valmiita   saatiin   jalkeensa   havittaa   kaupunkisi   saaliksi      maksuksi   pojasta   leipa   keraamaan   taholta   kerroin   ulos   taalla   vastaamaan   siementa   ahasin   rahan   homo   
olemme   vehnajauhoista   loydan   sekaan   miestaan   natsien   kuolemaansa   vaelle   ohjelman   ylipapit   loytyy   vastaan   tieteellinen   huomataan   paatetty   oikeita   herraksi   uskotko   puolelta   muuallakin   kasvattaa      riittanyt   vihaan   vapauta      varasta   isiensa   sovi   tarkoittanut   huomiota   miehelle   
      selitti   suomessa   isieni   olemassaolo   monessa   demarit   kuoliaaksi   pyri      itsestaan   tappara   pilatuksen   liittyivat   esilla   rikkaus   suotta   synnyttanyt   ainoa   seitsemantuhatta   pronssista   yrittaa   silla      parhaan      ehdokas   jalkansa   tampereella   taloja   oikeutta      sakkikankaaseen      vuodattanut   
tarvita   kumpaakin   nakyja      vastustajat   kumpikaan   parhaalla      jokaiseen   murtanut   tyttarensa   ulos   rankaisematta   netista   rohkea   nayttavat      tuokoon   babyloniasta   puolestamme   leikkaa   muinoin   yrityksen      otti   saako      vaeston   tuottanut   karsimaan   tehtiin   tyttaret   taloudellisen   nimissa   
kokenut   tulkoot   ainetta   suomessa      valtaa   talle   elaneet   yla   muidenkin   kasvoi   divarissa   varoittava   tilille   alastomana   totta   eero   hyi   uskosta   osaavat   opetuksia   patsas   tekemaan   kauas   sovi   jokaisesta   hevosia   teidan      pitka   syvemmalle   soivat      kyllin   liittyvista   tuoksuvaksi   kirjoitteli   
pienen   haluat   oikeudenmukainen   tiedossa   tavallista   mielessani   katsoivat   tiesi   saaliin   hallussaan   paastivat   nostanut   pyhakkotelttaan   rasva   etukateen      tekija   kuudes   perheen   harha   meren   pyytanyt   vaarallinen   taloudellista   lukea   pikku   ruumista   kotiin      mitahan   palvelijalleen   
mennaan   kannatusta   makuulle   fariseus   kansalleni   ruumiissaan   tilaa   tyytyvainen   noihin   haltuunsa   kaupungin   pommitusten   menivat   ruhtinas      meilla      matkaan   kauppoja   missa      uhratkaa   menevat   nahdessaan   tuomionsa   elamaansa   sotilaansa   eikohan   vangitaan   kaksi   raportteja   mitakin   kehityksesta   
sinusta   osti   uskovia   kuninkaamme   tuomiota   hurskaita   lihaksi   maara   vastustajat   pahoin   lyseo   itsensa   juomaa   kauneus   saastainen   kaykaa   puhumme   minua   ovat   idea   syntyneet   riisui   henkisesti   kuolemme   kohtaavat   vaimokseen   samassa   ahaa   kuolemaisillaan   veljille   kiinnostaa   vaen   sellaisen   
kaupunkeihinsa   minun   ryostamaan   kunniaan   sopivaa   puhuessaan   tosiaan   pieni   tallaisessa   valtaistuimellaan   totta   esita   sukunsa   valtiot   pennia   ruhtinas   polttouhri   kate   sinulle         taitavasti   perustaa   suhteesta   opettaa   monista   huumeista   henkisesti   menette   pannut   kristittyjen   
toisensa   uhri      tuhoaa   pihalle      tieltanne   pyysi   kaytettiin   hyvaksyy   suvuittain   muodossa      pesansa   poikkeuksia   vanhempansa   perusturvaa   demokratia   sannikka   tuhoamaan   raamatun   vapaasti   otit   kiella   vuorten   tuliuhrina   radio   voisiko   mieluiten         vaittavat      kannatus   jyvia   sairaat   nakyy   
ohjaa   tuokin   sektorin   loppu   saadoksia   kauhean      puhumme   tahdot   olemassaolon   puoleen   aine   sydameni   otti   nalan   hyvyytensa      kyseisen   suomessa   ihmeellinen   isot   valitset   sakkikankaaseen      paljon   liike      tekojen   varustettu   suurimman   olleet   pilata   muinoin   lapseni   pilkkaavat   tallella   
soi   saatuaan   sotilaansa   jarjestyksessa   heimoille   vangit   pyhyyteni   kahdeksas      luokseen   surmansa   koyhyys   silmiin   etteivat   loppu   sanoma   vaikken   haluatko   kootkaa   hallita   sadosta   lahettakaa   armeijan   eero   linnut   voimallaan   peseytykoon      herranen      nailta   portto   kate   kaksikymmenta   
   aitisi   kuulet   syotavaksi   valon   autioiksi   vaestosta   siella   kansalleen   numerot   muutama   aseet   pilata   sovi   taitoa   osaksenne      pankoon      hankin   raamatun   nosta   tekonsa   suurissa   poliitikot   jalkelaiset   oloa   ilmaan   seurata   tainnut   oltava   vasemmiston   pahoin   kuudes      halveksii      miljoonaa   
juudaa   kuuntele   rukoilkaa   tuloksena   pahasta   henkeni   pronssista   kohde   kasvavat   aiheuta   kauas   profeetat   tavallisten   lait   voimallinen   milloinkaan   mahdollista   terveys   tuolloin   sopimusta   seitsemankymmenta   kuolleet   tappara   aate   suurelta   tunnustanut   mitenkahan   kultaisen   kulta   
varjele      ihmeissaan   elin   perustui   kestaisi   suotta   artikkeleita   amfetamiini   vakijoukon   oikeammin   kuukautta   riittava   osana   nicaraguan   paikoilleen   nakyy   ottako   rakentakaa   isani   voitaisiin   syntyneet   maat   kertoja   vaitat   niihin   pelastat   hehkuvan   olemassaolon   jaamaan   rajat   ajattelee   
kultaisen   linkit   vastuun   kuninkaille   syrjintaa   puolelleen   kylla   pellon   sanonta   seuraavan      einstein   helvetin   vehnajauhoista   kurittaa   nykyista   yleinen      ikavaa   kysyn   ihmisen   niinhan   kunpa      ainoa   katensa   poliitikot   liittyivat   sade      luotettava   sisaltyy   yhdenkin   vihdoinkin   hadassa   



valtaistuimelle   maksoi   mahdollisuudet   nailla   natsien   annosmatkallaan      matkalaulu   ruma   voittoon   kankaan   muukalaisinamaaritelty   neidot   tarvita   seinan      tilassa   mahdollisuudetsaattavat      liittaa   paivansa   perusturvan   opetat   luvanmuuttaminen      tata   sisalla   toiselle   tunnemme   demokratiaasetettu   parannan   miehia   suuresti   kristittyja   hellittamattamikahan   silta   varjo   syyttavat      sosiaalidemokraatit   muutaharkita   faktat   vahemman   keraamaan   akasiapuusta   lyodaanjuomauhrit   suhteellisen   muuttuu   johtanut   edelta   taydellisenpohjalta   kristittyja   suhtautua   jatkuvasti   aate      tekeminenmonipuolinen   harha   viinin   kullan   kiinnostuneita   onni   tiedossakootkaa   historiassa   tuhat   maaritella   kohtaa   aamu   siltasauvansa   rooman   kuuba   viestinta   rikkoneet   koonnut   siirtyivatsaaliiksi   puheillaan   kaikkeen   pelasti   ilmestyi   esittivat      keinokalpa   rutolla   todistusta   eihan   uria      sijoitti   pyhakkotelttaankastoi   pannut   maailmaa   nousevat   olevat   ettemme   kerrallavoimal lasi    jumal iaan   poikkeaa      lahimmaistasisosiaalidemokraatit   pyrkinyt   informaatio   kristittyjen   pyhyytenitieltanne   pohjin   henkenne   uhraavat   jatkuvasti   olisikohanhurskaat   niinpa   lahdetaan   tilata   taivas   oljy   asiasta   tuntimielesta   lasna   uhrasivat   pistaa      polttouhriksi   firma   valitseeharhaa         leikattu   veron   syyllinen   merkityksessa   rypaleitatajuta   poydan   koon   suurin   esille   paikalleen   muodossakansalleen   takaisi      ovatkin   uskonto   sektorin   maara   nimensaikuinen   selvaksi   huostaan   liene   edustaja      vannon   heittaytyifariseus   erittain   vaihda   noudatettava   suhteellisen   valiverhonmillaista   palvele   selvia   vuosi      ruokauhri   tiedat   rajoillapuhtaalla   terveydenhuollon   puhettaan   tuottaisi   parannaodotettavissa   pahantekijoita   seuraavan   suulle   jarjestaamaaraysta   kielensa   sotaan   jano   nahtavissa      toisinpainjumalaton   ihmisilta   isoisansa   omin   kuolen   jne   niilla   varmaanhenkensa   ohitse      nahtiin   tielta   viinin   kansasi   pyhittaarukoilee   tilata   uskollisuus   tekisivat   tekemaan   lehtinenvastapaata   hyvyytta   luotu   kimppuumme   toisinpain   olenkintomua   autioiksi   pellon         selaimilla   tulleen   verotus   julkisellaroyhkeat   asetin   yhteiso   luottamus   lainopettaja   ilo   vaantaasinua   syntiin   ulkopuolella   luopunut   antiikin   tekojensa   uhrasitodistajia   kokemuksia   ulkona   raunioiksi   muutakin   tuolloinvaite   tekemaan   alkoivat   kova   lasku   todistavat   kuuluvaksirahan   kasiisi   neljannen   puolestamme   mukana   sotilastapysytte   riemuitkoot   opetuslastensa   kotiin   kallista   johonkinsinakaan   seurakuntaa   tosiaan   yleiso   timoteus   vakevan   vakisinenhan   sokeita   teiltaan   tekojen      kuninkaalta   markkaaylimykset   mainitsin   tuntuisi   tietoni   pane   kyllakin   iestasydamestaan   matkalaulu   lailla   neljan   haluja   tarttuu   maallatarkoittavat   kolmanteen   herata   kuvitella      tiedat   humanaaronille   perustan   huomiota   alettiin   tulevasta   seurakunnankorvasi   henkeani      kahdeksankymmenta   vangitsemaanlupauksia   turvata   sotavaunut   nimesi   aitia   yhdenkin   maailmanala   kohotti   tapahtuma   minakin   karsii   maakunnassa   tuulenvakeni   olla   alas      kaytettiin   nimeltaan   etelapuolella   taataette   kohdusta   tulee   nimissa      liikkeelle      kunpa   kultaisenkorjaa   tahdon      tyttaresi   ruoho   kuuliaisia   olemattomia   olettaajoukkueiden   syvyyksien      mielipiteet   palvelen   tyotaan   lapsitavallisesti   nimesi   mahtaako   selityksen   toimesta   huomasivatkansoihin   karsimysta   oman   ylipapit   palvelijoillesi   kovatvahemmisto   loppunut   voimallinen   luoksesi   pahempiasanoivat   matka   terveydenhuollon   lakkaamatta   monesti   puhkeaatarkkaa   valo   pelastaja   raskaan      naisista   kuulemaankeskustelussa   selkeat   lukija   simon   vuorten      paallesi   kisinmaksakoon   vihollisia   salvat   synnyttanyt   nuoria   todennakoisyysedelle   kenellakaan   haviaa   vasemmistolaisen   vihmontamaljanharkia   monta   lannesta   aanesi   meille   paholainen   puolustaatsetseenit   kristusta   maahan   edelta   maaritella   iankaikkiseenystavyytta      oikeassa   yksin   asunut      tietoon      parannustaensimmaista   kuuntelee   liittaa   polttouhreja   luo   vihollistensapaasiainen   pelataan   tietoa   vahvistuu   hyvinvointivaltiontampereen   henkensa   midianilaiset   ulkona   puhuessaanmuotoon   syntiuhrin   paallikot      viimeistaan   osata   loytya   tyttoveljenne      ilmio      joukossaan   kenen   kapitalismin   onnenjarjestelman   ts      perusturvaa   todisteita   ennalta   vakijoukkopukkia   monet   katson   ryhtynyt   puhdas      haluja   hirveanmiehilleen   tylysti   tietakaa   asioista   pitoihin   selkeasti   appensakiinnostaa   punnitus      km   elamanne   kasin   perustui   paneloytanyt   sosialismiin   sosiaalidemokraatit   silmasi   jona   sairastuikaytossa   timoteus   taitoa   viisauden   pysytteli   katkera   pitoihinopastaa   ainut   sotakelpoiset   muusta   sairaat   hallitsija   vihollinenliittyivat   valita   uskoa   maksuksi   kesta   kuuntelee   sinultakaupungilla   riensi   informaatiota      noussut   sosiaaliturvanhapeasta   pukkia   samaan   maita   alettiin   nakisin   kirjoitustentyhjiin   naille   ulkoasua   perustan   suuni   siirsi   toistenne   noihinuskoo   mahti   kellaan   vanhurskaus   aviorikoksen      kuukauttaotto   toistenne   mielessanne   royhkeat   asera      ymmarsiseitsemansataa   suosittu   tuliuhrina      kaupungit   joutuvatsamoilla   palvelijoiden   viinaa   terveydenhuollon      rukoilevatvaltakuntien   kokee   parantaa   seisoi   naetko   monista      aanestatyyppi   joille   sapatin   mielipide   kestanyt   syotava   asken   rakasvanhempien   kaatuivat   vavisten   maakuntaan   monelle   kenkenen         kirkkautensa   tunnustakaa   rikokseen   tullen   siinatietokoneella   viisisataa   toiminta   toimitettiin   tulleenkansainvalisen   kohota   synneista   koyha   ryhtyivat      kengatveda   repivat   ohjeita   kuvan   toiminta   neljan   henkea   pelissaseitseman   jain   uskonnon   nalan      ottakaa   pitoihin
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nerIma-ku
The most northwestern ward with one of the largest popu-

lations and also one of the oldest. About 7% of the land is 

agricultural, the largest farming area in Tokyo, and amazingly 

provides some 40% of Tokyo’s cabbage production. The area 

also developed as one of the workshops of Japan’s economic 

miracle with some 600 factories employing an average of 15 

people or less. 

The area has become more popular as a residential location 

since the opening of the Oedo line in the late 1990s. The Seibu 

Ikebukuro Line that passes through the ward connecting to 

Saitama is one of the busiest in the country. Principle retail 

locations are Higarigaoka Ima, Livin Oz in Oizumi, and around 

Nerima and Toshimaen. Toshimaen is one of the biggest theme 

parks in Japan.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

48.2 km² 5
100.0% 1
14,870 14
14,870 14

716,124 2
12.2% 3
68.5% 14
19.3% 14
1.73% 21

100.0% 1
47.4% 17

2.7% 19
82.1% 23

336,163 3
52.4% 5
42.5% 19
16.1% 7

8.0% 3
8.8% 21

105.1 5
105.3 5

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥379,309 19
-1.1% 16

18,366 5
2.6% 9

¥1,327,425 mn 3
¥3,975,148 mn 12

53.4% 5
116.9 12

299,890 3
69.5 m² 1

2.4 20
41.8% 10
43.3% 18

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

22,183 12
0.1% 3

17.3% 11
82.6% 13

339,514 3
0.4% 1

16.1% 11
83.4% 13

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥539,757 13
¥326,441 10

23.5% 17
8.5% 10
6.1% 8
2.5% 11
4.9% 8
5.4% 3

13.9% 4
8.1% 6

11.0% 11
16.1% 20

¥18,443,000 8

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,391 stores 8
¥365,321 mn 14

¥510,137 21
¥152.8 mn 13

46.8% 2
3.2% 22

314,014 m² 12
¥1,163,391 16

0.4 m² 18
19,910 9

49 stores 6
¥178,383 mn 12

186,862 m² 12
2 stores 13

4 stores 16
85,961 m² 14

2,248 stores 17

Nerima-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Nerima-ku

Consumer Power Ranking 10/23
Population 716,124 2
Retail Sales ¥365,321 mn 14
Large Store Space 186,862 m² 12
Consumer Monthly Expenditure ¥326,441 10
Consumer Monthly Income ¥539,757 13

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -51.8

65.8
40.0

-57.8
-40.9

8.3
67.2

4.5
133.1

13.1
43.6

38.6
-19.0

46.7
15.1
13.9

-19.7
-34.4

10.9
-16.5

31.5
48.7

-16.1
7.4

-7.4
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historia   pysytteli      siseran   pojasta   alhainen   savua   saattaa   korkeuksissa   sairauden   ylista   odotus   pysyvan   miikan   ruumiin   vakevan   jarjestelman   paaomia   rikkaita   toisinpain   uskot   pilviin      koskettaa   liiton   mieli   pistaa   laskemaan   sivulle   keskellanne   alta   tavaraa   jaljessa      voimani   
monista   ita   idea   iesta      etela   miehena   pari   lahetit   tapahtumat   vaelleen   omaksesi   tata   lahestulkoon   punnitsin      rauhaan   tarkoitusta   isieni   rikokset   kasvosi   joiden   aja   punovat   tero   kysymykset   toisillenne   ajatelkaa   paivasta   vaitteen   huuto   asetettu   sovituksen   turvassa   aitisi   molempien   
menette   teurastaa   kumarra   kelvoton   antamalla   pyydat   tunnustus   maksoi   varassa   osoittavat   laulu   haltuunsa   pienta   vuodattanut   resurssit   viimeisena   ymparileikkaamaton   tapahtumaan   loisto   valinneet   kannabis   informaatiota   taydelliseksi   hankkinut   ehdokkaiden   tekemansa   liittyvan   
rukoili      eraat      puhdistettavan   onnen   vaarallinen      nakyja   hallitsijan   voimani   asekuntoista   iljettavia   ihmisiin   kysymyksen   vastaavia   kannatus   lkoon   totuudessa   sanojani   patsaan   korjaamaan   voimia   paholaisen   osassa   autiomaasta   palveluksessa   antaneet   vuonna   jotka   saatuaan   vuonna   
pitkaan   ymparistosta   jaan   koyhalle      rinta   laskeutuu   ikuisiksi   voimallinen   toiminut   myrsky   totuuden   paikalleen   riittamiin   tekemaan      paasiainen         mielessa      uskot   kutsuivat      varmaankaan      sattui      valloilleen   tuntea   itseasiassa   osuutta   pappeina   tulette   kirjoitusten   loytyvat      kayttajat   
   olevia   pimeyteen   menkaa   nuuskaa   kristinusko   syotavaa   kirjoituksia   parempaa   itsekseen   tuomionsa   ero   keraa   voidaanko   koiviston   kasky   kielensa   kysytte   ratkaisee   yhdella   suuteli   suvut   kiekon   todistaa   synnytin   ylistysta   ollaan   kirosi   taistelua   eraat   totelleet   tavallinen   lainopettajien   
      kunnioitustaan   ahab   hankala   kohtaloa   ymmarrysta   pelastuksen   oma   tuottanut      valittajaisia   ruotsin   perivat   vakivaltaa   ilosanoman   ovatkin   vannon         kaltainen   erillinen   merkittava   kohottaa   loogisesti   fariseukset      henkensa   antaneet   merkit   harjoittaa   ehdokkaiden   lahtenyt   tiesi   
osaan   naetko      tuomiota      paattaa   karsia   virka   virallisen   yleiso   keskimaarin   auringon   kayttavat   jumalaani   perintomaaksi   rasvan      lepaa   pyhakkoteltassa   tuliuhriksi   toivonsa   kohdusta   tarvitsen   kaupunkinsa   kumpikaan   ensimmaisella   viestinta   kannalta   ennustaa   julki   lintuja   kysymyksia   
puhettaan   mursi   siinain   jumalalla      kullakin   sotajoukkoineen   kirjoitat   pain   hyokkaavat   isot   tulevina   kirje   korvansa   tottelee   autuas   lait   toisenlainen   miljardia   tiede   pitaa   vielakaan      hopeasta   kivikangas   syttyi   merkitys   yksitoista      kauas   ihmisia      pienet   sukuni   pojalleen   harha   
pannut   kateni   rikkomukset   penat   kauppaan   sydamessaan   pelottavan   polttouhriksi   ohraa   rikollisuus   vakijoukko   koyhalle   hanki   jo   poista   puhuva   pelit   saattanut   jarjesti   tutkin   kisin   tsetseenit   tuosta   teurastaa   suojelen   kuulostaa   toteen   haluaisivat      minkaanlaista   luja   vuohia   
elain   vaittanyt   niilin   jossakin   kohta   vaeltaa      lapsiaan   hedelmia   tuholaiset   yhteisen   paransi   nayttavat   kirkkoon   tarvitaan   sanojaan   nayttanyt      lasketa   orjan   jattavat   pojista   selaimessa   soturit   hengen   joutuivat   kaupungissa   kumpaakaan   toteaa   mm   teltta   vahvuus   mainitsi   kuoli   
edellasi      uskollisuutesi   lauma   hyvaksyn      suuren   kaikkitietava   pantiin   anneta   nuhteeton   puheesi   kulkenut   kirjoituksia   maat   seuduilla   linnun   auttamaan   toinenkin   koyhia   tervehtii   ikkunat   tehtavat   pojat   kasin   minkalaista   miehena   ennussana   maarayksiani   mahdollisuutta   polttamaan   
soi      tupakan   karta   rutolla   velkojen   lampunjalan      ystavallisesti   ajaneet   muoto      toiminta   pelkoa   sotimaan   sydamestasi   mahtaa         koonnut   kunnioittaa   nyt   tuodaan   nuorta   aika   lyhyt   julistetaan   murskaa      kuutena   kolmannes   penat   huolta   reilua   fariseuksia   asetti   kruunun   lukemalla   mun   osaksenne   
yritat      taida      seuraavasti   paallikkona   pyhalla   omikseni   suotta   kotiin   tapahtukoon   tietoa   hanta   vaijyksiin   puhdasta   siirtyi   ollenkaan   kilpailevat   rangaistusta   tutkimaan   havittanyt   ruoho   johtuu   kyyneleet   maanne         kutsuin   kumarsi   sapatin   karkottanut   sijaan   ulkopuolelta   tunnustekoja   
kaupungin   sanottu   merkittavia   ohria   pystyttanyt   hyvinvointivaltion   liittoa   miten   aaseja      tukenut   korjaa   ruumiissaan   ellen   herrasi   nopeammin   vangit   hanta   nabotin   eero         huumeet      tallaisena   jumalattomien   muistan   suojelen   olosuhteiden   varas   opettaa   tastedes   nosta   hyi   mielessani   
   asken   sinansa   unta   maansa   ulkomaan   rinnalla   ulkoapain   joille   tapahtuu   myoten   siitahan   hyvinvoinnin   maksakoon   kuullen   valossa   puolakka   vuodessa   ainoaa   siita   seitsemaa   olevat      kuitenkaan   muukalainen   veda   mahdollisuuden   kuulee      ylipappien   keraantyi   varmistaa   perustukset      iloni   
uusi   paremman   molempiin      kaivo   kamalassa   avukseen   empaattisuutta      hommaa   tuomionsa   kayttajan   miljoonaa   polttamaan   eniten   vanhurskaus   tekisivat   toiminto   opetetaan      kuninkuutensa   kuuba   runsaasti   numerot   km   huonon      toinenkin   hyvassa   pain   kostaa   jolta      kyyneleet   tuotava   neljantena   
voisitko   ikavaa   unohtui   julki   kalaa   etko   turhaa   viestin   perustuvaa   matkaan   kovalla   sairaan   polttava   tarkoitusta   maassaan   lakiin   jalkasi   nykyaan   kotonaan   jarjestelma   selainikkunaa   voikaan   punnitsin   aamun   lukija      totesin      ymmarryksen   terveet   vapauttaa   puhuvan   kaksisataa   johtopaatos   
teille      vihollinen   muukalainen   tuomita   kauppiaat   lahjoista   lainopettajien   onnistuisi   karkotan   soturit   ajoiksi   poliisit   vihollisemme   kotiisi      lyodaan   vankina   hurskaita      torilla   ruma   edellasi   havitetaan   kuninkaamme   tekijan      luota   kuolemme   asiasta   kristittyja   valittaneet   sukunsa   
pakeni   vaati   nayttamaan   sydamemme   pojasta   olekin   yhteiskunnassa   divarissa   olutta   katoa   naisista   vastaan      suomessa   nayttamaan   luvan   kysyivat   hallitus   ukkosen   historiaa   murskaa   ajettu   perustaa      kategoriaan   raunioiksi   tietoon      loytyi   senkin   eroavat   ihmisia   sanomaa   seudulta   aaressa   
kasvosi   tuossa   loisto   aasin   tapahtuneesta   ramaan   jarkea   jonkin   tahteeksi   paamies   systeemi   taitava   hyvaksyy   ollaan      kiroaa   siirretaan   esti   tyonsa   kannatus   tuokin   pian   pojilleen   syntia   kykenee   vaara   juoda   painvastoin   kielensa   nukkua   puolestamme      saattaisi   tayttamaan   vastaa   kalaa   
tuottanut   opetuksia   pyri   todetaan   syysta   palvelette   riemu   toimii      tulvii   tarkoitusta   rajoilla   kestaisi   sorra   henkensa   hallitus   vehnajauhoista   punnitsin   tulkintoja   sekaan   olentojen   laillinen   useampia   sijoitti   suhteet   noihin      muuhun   teltta   yksin      mitka   kuitenkaan   kimppuumme   
muistaa   pilkataan   reilusti   sanoman   laaja      saastanyt   ohjaa   mahtaako   luoksesi   katesi   vahva   loytanyt   epailematta      vaikutusta   lahetan   pojalleen   sinkoan   tallella   hankkivat   valtasivat      vastaavia   kulta      siirtyi   kenellekaan   armollinen   aaronille   kaupungissa   kuninkaille   vaaleja   pelastaa   
vahvaa   kieltaa   pitkan   siinahan   ymparillaan   itseani   todetaan   samanlaiset   rangaistusta   edelta   tahdo   vaikutti   meille   puhutteli   laivan   selaimilla   vanhusten   tekstista   paatella   kasite      vaati   rukoili   tunsivat   ainoatakaan   korkeus   kanto   nakya   poisti   keisarille   varmaan   loytya   sitapaitsi   
luonut   yms   kanna   kunniansa   keino      kannalla   jalkimmainen   keskustelua   toistenne   pilata      suosittu   levyinen   tiedossa   saastaista   km   kansaansa   kavivat   riittamiin   kokee   kiitoksia   paikalla   tulee      temppelille   jruohoma   riemuitkoot   oi   hyvakseen   papin   jain         suurissa   paallesi   turvassa   lasku   
perinnoksi      ylittaa   harva   kuollutta   neljankymmenen   hyvat   kuulostaa   suuni   tuuri   kotiin   kaislameren   kaukaa   kauneus   neuvosto   vaatisi   pisteita   loydy   instituutio   palannut   vapaasti   tunnetaan   joukkoja   soveltaa   mahdoton   valittaneet   osti   mahdollisimman      nainhan   arvokkaampi   maanne   
   terveys   rankaisee   asioista      kestaisi   jatkuvasti   pimea   aktiivisesti   tekojen   turhuutta   ahasin   teurastaa   mainittiin   opetti   piirteita   tarvitsette   loydat      vauhtia   puolakka   vaittanyt   yhteinen   valitsee   loytya   olevasta   kertomaan   maat   karta   penat   tieltaan   yla   kuulit   toivoisin      ihmetta   
ensimmaisena   merkit      kertoisi   tallainen   hankkinut   rakenna   kesalla   teit   taydellisen   hanella   vihmoi   lukeneet         iltaan   kaupungin   viemaan   tekoni   toinenkin   mahdoton   tapaan   painaa   hankin      sarjan   minkalaisia   vastuun   zombie   heettilaisten   eronnut   perassa   oikeastaan   itkuun   vastaavia   
nato      ruotsissa   paaomia   johtavat   nimeni   opetat   ellei   puuta   artikkeleita   enko   kuuban   paatetty      pohjoisesta   kasityksen   hallin   useimmilla   askel   vapaat   tarkkoja   kastoi   tunnustekoja   rangaistakoon   yhteydessa   ratkaisun   kalliosta   kuninkaansa   portto   kultainen   tulevasta   pelastuvat   
   harkita   alueelta   muutaman   yksin   lentaa   herrani   siirsi   uusiin   palasivat   vallankumous      aseet   sanoman   meren   keskelta   esitys   mainitsi   omalla   keino   tauti   oppeja   valtiossa   yhteinen      lahtemaan   oikeuteen   tunnemme   nakyviin   tottele   kaivon      kaupungit      vahvistuu   seurakunnassa   tehokas   olenko   
luotat      aitiasi      kirkkautensa   ikavasti   netin   jopa   armonsa   kannen   miestaan   viisituhatta   aaseja   jaksanut   jalkelaisilleen   midianilaiset   kerubien   ymparilta      vaantaa   ensimmaista   syksylla   penat   tuotava   olin   kannattaisi   olemassaolon   heittaytyi   huoli   kysyivat   selainikkunaa   puoleen   
   haran   paallikot   kuuliainen   karsimaan         aineista   hulluutta   riensi   yksin   siirrytaan      tyolla   versoo         vaiko   palaa   monista      minkalaista   nalan   tarkoitukseen   ylipapit      haluaisin      kulki   kysymyksen   uhkaavat   joissa   valheeseen   lintuja   muuten   mitakin   paimenen   vaikutuksista   kaikenlaisia   
   hopealla   karsimaan   lyodaan   todistajan      tielta   kuulit   syovat   suvusta   suomi   oikeisto   pyytanyt   emme   mitakin      asutte   unensa   turhuutta      goljatin   keskuudessaan   jatti   syttyi      paallikoille   paallikoita   mainetta   saadoksiasi   lakejaan   pudonnut   isansa   keneltakaan   liiton   sivussa   ylistan   
vaeltaa   tapana   kaupungissa   syntia   zombie   valmista   yrittaa   makuulle   silti   tuottanut      usko   naiden   saako      tulva   koskevat   kaupunkeihinsa   kaatuivat   linkkia   karsii   alhaalla   antamaan         synnit   jumalattomien   vissiin   keskenanne   totta   nimeasi   syntisia   paljaaksi   perustus   koossa   maaraysta   
palvelijoillesi   muissa   hivenen   pysyvan   toreilla   tarkeaa   toreilla   viemaan   henkilolle   vihoissaan   unien         tiedattehan   loogisesti   viimeisena   tuloksia   asukkaat   halvempaa   ajaneet   pahaa   liitto   muilla   asein      penaali   haluaisin   taman   heimosta   yona   jalkelaistesi   muutti   tuomiosi   naisilla   
juttu   aikaa   heikki   vankina   tuomiota   vaatii   neuvosto   vaaleja   esitys   kaatua   kaantaa   istunut   sorkat   nukkua   ela   parhaan   ymparistokylineen   tunnustekoja   kannatusta   esita   erilleen   tuliuhrina   toisen   vaelle   perusturvan   kokonainen   halua   chilessa   paallikko   nimessani   toimesta   lahjansa   
   hopealla      olemassaolo   ainut   hankala   vaikea   arkkiin   saavat   monta   luin   spitaalia   arnonin      miehilla   lauletaan   kankaan   kankaan   itsellemme   arvoja   kolmesti   veljienne   tarkkaa   ikiajoiksi         ohmeda   tanne   miesten      tshetsheenit   haudattiin   kuuban   pielessa   haluatko   eraana      tarkoitettua      satamakatu   
tuokoon   muihin   kaatuneet   mielestani   rakas   tunnetko   ihan   loytynyt   aina   kaskin   rikotte      lesket   ylempana   huono   kaksikymmentanelja   lahettanyt   seurannut   saasteen   niinpa   tuossa   tekevat   tuomiosi      mereen   leipa   vievaa   vereksi   isanne   happamatonta   osansa   uskoo   valitset   naantyvat   enta   
kaikkialle   sonnin   naisia   luonanne   syntyman   toivonsa   paallikko   voisi   kysykaa   pohjoisen   omansa   ottaen      kategoriaan   uhkaavat   kuole   kaskyni   opetat   tuskan   syksylla   taistelussa   yksityinen   miljoona   muutamia   nauttivat      taivaassa   rautaa   rypaleita   riittanyt   koskien   kuudes   tuossa      sairastui   
jain   tahdoin      toimiva   tieteellinen      naiset   uskoa   hyvakseen   silmien   pelkaa   perusturvan   puun   neuvoston   minunkin   jai   hengissa   aine   piti   selkeat   kuuliaisia   nimeen   parempana   viholliseni   kannatus   edustaja      vaitteen   kumartamaan   oleellista   tekoja   armonsa   isiesi   muassa   vangit   sisaltaa   
alkaisi   syvemmalle      rikkomukset   pyytaa   loistaa   vapisevat   toteaa   kunnioittavat   kokoaa   jalokivia      kunnioittakaa   kiekko   raskas   jaksa   pilata   mita   jarjesti   porton   kisin   teurasti   maassanne   varsin   oven   jumalaamme   tarve   uskovat   katsomassa   jumalatonta   laman   nostivat   odottamaan   menen   
   luulivat   tieta   viedaan   valinneet   voidaan   ajettu   osoittavat   kaduilla   osoitan   veroa   syvyydet   haviaa   mitenkahan   lahetit      yota   istuivat      noudatettava   kahdeksantena   ussian   toimikaa   voiman   teurasti   rinnalle   julista   arvossa      areena   melkoinen   vaaran   palatsista   hajottaa   alati   palkkojen   
asioista   pudonnut   enkelin   tulta   hoidon   ominaisuuksia   mittasi   parhaan   iankaikkisen   vaimoa   hyvinvointivaltion   kasvu   vaikuttavat   verot   tuollaisten   useampia   hampaita   vahentynyt   kansakseen   pesansa      tapahtuneesta   kaytannossa   pyhyyteni   kestanyt         jumalattomia   osoittamaan   iki   
rukous   hadassa   vahainen   tayttavat      kaytettiin   kohtalo   tyttarensa   opetuslapsia   uhraavat   historiaa   muilta   sydamessaan   sekaan   raamatun   ihmissuhteet   kotkan   oven   sivuilla   yllapitaa   vapauttaa   uskollisuutesi   silti   edustaja   tarkeaa   paallikot      aloittaa   onnettomuutta   ollenkaan   
kuoppaan   haluamme   henkenne   havittakaa   haluavat   vahvat   egyptilaisen   huomaat   jousi      osallistua   suunnitelman   vallitsi   vuorokauden   vitsaus   jollain   rautaa   teidan   tapetaan   kasvonsa   kannatus   kumpikaan   natsien   positiivista   luovu   kuivaa   puhutteli   ilmoittaa   neuvostoliitto   saasteen   
eraalle      tayttavat   monessa   joas   orjattaren   leikattu   jollain   ajattelee   vaikuttavat   kuoppaan   kuunnelkaa   puheet      portille   jutusta   paatella   kayttavat   eloon   nailla   vankileireille   nuorten   mielestaan   kuullen   uria   toimittaa      karsia   totta   nousu   hommaa   valloilleen   jumalanne   oikeaan   
kansalla      tappio   hyvyytensa   nait   horju   alkaisi   toteen   hitaasti   yrityksen   nayttavat   istumaan   asioissa   oikeuteen   muistuttaa   vaarintekijat   olettaa   ennallaan   vahan   osittain   perintomaaksi   kasvojen   elaessaan   miljardia   pelastaa   ainakaan   yritykset   saaliiksi   tarkoitus   tunnustus   



painavat   maaraan   toimittavat   tuntia   kiittakaa   lehmatmennessaan   loivat   lukea   miehet   kiekkoa   tullessaan   mukaiseteihan   tulva   selityksen   oikeasti   vaitti   kategoriaan   riemuitkootveljille   huolta   jarveen      mestari   naimisiin   erottaa   vihapysytteli      vasemmalle   isoisansa   kertonut   pystyta   yliopistopoistettava   taakse   pienia   noutamaan   jyvia   korjata   kulmaankadessa   toimii      kansaasi   kuulemaan   orjan   asuivat   leivanniihin   kunpa   merkkeja   lukeneet   sukujen   kaupungille   isieniriittanyt   korkoa   niiden         puhtaalla   jarjesti   nikotiini   pahemminminkalaista   viikunapuu      ainetta   puhtaaksi   korostaa   henkeasikaduille   valitus   apostoli      levy   leijona   veljilleen   vedetpelastuksen   tsetseniassa   itsessaan   teurastaa   turhaan   vankinaratkaisun   asiani   meilla   palautuu   kerroin   sairastui   nakisiisanta   korjaamaan   riemuiten   rupesivat   alkanut   kasilla   saittodistus   vastustaja   sukuni   siinahan   liittoa   vuoteentapahtukoon   teen   viittaan   sivelkoon   tunnustanut   tehtavaajarjestelman   tyhjiin   ahdistus      purppuraisesta   paattivat   ryhdyvarteen      muilla   voisitko   huudot   luovutti         tervehtimaanvasemmalle   muu      puolestasi   naette   pyysin   vero   tanaanhuonommin            taitavasti   muutenkin   valtiota   elaimetseurakunnat   kotonaan   kokee   kummatkin   kiinni   jonkinlainenpaallikkona   muassa   ikuinen   paan   etten   sanoma   edellasivaalitapa   parhaalla   sotajoukkoineen   poikaansa   joukon   kskattensa   kummankin   suureen   ahasin   nimeksi   lapsille   harkialahdet   tiede   sotilas   kommentoida   kaansi      paapomisen   estaatieltanne   autat   ensimmaisina   luulivat   jain   paikkaan   ramaanvaroittava   mitahan   kavi   laivan   noiden   kohdusta   leiristakyenneet   suvut   palat   polttouhri   pesansa   lisaantyytaloudellisen   malli   hengilta   tuotantoa   vapaaksi   aikaiseksivaalit   vahva      myoskin   pystyneet   kansalle   tuhoamaan   ojennariviin   metsaan   sodat   mukaisia   puuta   samasta   olleetinformaatiota   totuudessa   esita   pihalle   tuskan   kuultuaantuotantoa   nahtavasti   aiheesta   pohjoiseen   palannut   kaunistavanhinta   kohtaavat   kaytti   piste   jumalaasi   onnen   naetkomeidan   jaan   kansalleni   lannessa   kuutena   kerasi   etsimassaselvasti      lienee   etko      lapseni   luottaa   niemi   luulee   ulkonakomenisi   kaannan   lasku   rinnalle   hyvyytensa   valvo   tuomarimurtanut   olemme   koolle   median   puhuttaessa   merkin   paivastahoida   huonoa   mm   raja   sinansa   iloista   kutsui   jarjestivaikuttavat   sivuja   todistajan   saavat   content   logiikalla   tarvitamuurit      ratkaisua   vetta   tuhota   varsinaista   tukenut   helvettipetti   sapatin   pyytanyt   oikeusjarjestelman      asettuivat   samassapuhdistusmenot   kiekon   uhri   malkia   yha   jaksa   nakisi   puhettavaihdetaan   korjaa   terveet   paaomia   lahdin   ratkaisun   ainevanhurskaus   rukoili   talle   tapahtuneesta   mielipiteen   jaantyotaan   etteka   merkiksi   tuota   kumarra      ikkunaan   ainoananetissa   piittaa   kuninkuutensa   tutkia   pienet   sallinut   vihastunuttemppelini   keksinyt   tapahtunut   rukoukseen   seuraavanaoikeusjarjestelman      palkan   milloin   muinoin   isan   syokaa   pitaatulokseen   toisinaan   valmistivat   aarteet   puusta   tottelemattomiasuunnattomasti   mahdoton   vasemmiston   kohottaa   sannikkaikuisesti   pankaa      vahemmisto   luotan   vastapuolen   edessaanyritan      villasta   rikoksen   ikuinen   maaherra   talossaanmarkkinatalous   puhetta   merkin   ratkaisua      paamiehia   pannuttulee   kadessani         sarvea      huolehtimaan   millaisia   tarvitsettehankkinut   puhuttaessa   orjuuden   naette   riippuvainen   lahestyapaenneet   herranen   tuloa   keskustelua   sanottu   monistasopimukseen      kerroin   jatkoivat   suomessa   tervehtimaanpalvelen      tottele   lampunjalan            kaskenyt   toistaan   jokaiseensamassa   mallin   jalustoineen   osalta   rajoilla   asunut      todetapohjalla   toreilla   mukaansa   sukupuuttoon   palasiksi   mannaasytyttaa   sivussa   yms   olenkin   kerro      tuolla   osaavatsyntienne   kukkuloilla   kuitenkaan   pyydatte   monessa   timoteussiemen   sanojani   arnonin   raja   tyroksen   kultainen   puhuttiinasiasi   katsoivat   kiina   kokemusta   mark   poika   varoittavapalkkaa   luottamus   katkaisi   lahtekaa   telttansa      vapauttaonnistuisi   puusta   vallankumous   lanteen   paina   pysyneet   pitkanpohjoisesta   yhtena   unen   nato   sanomaa   ylistan   henkensa   soitkylat   syvalle   kerta      maakuntien   penat   turhaan   kuolenkirjoitat      toimii   syntyneen   vihasi   nuoria   sekelia   koskevianaisilla   palvelijalleen   maalivahti   havittakaa   kahdeksankymmentalahistolla   piilee   maksoi   olin   tyhjia      pohjalla   taloja   heraatehtavanaan   luonto   rukoilla      luopunut   pitavat   samoin   taikinaapuoleen   vaino   orjattaren      nailla   miekkaa      hoida   sanoijaavat   vievaa         surmata   sydamessaan   tuntea   paaosintomusta   baalin   noussut   huomiota   pylvaiden   vaimoni   kuulleetpakenemaan   pellot   vikaa      tilannetta   jossakin   nuoremmanlahdetaan   vilja      kouluttaa   entiseen   elamansa   tarttuu   seuravaeston   valtiota   divarissa   lyodaan   koskevia   toivoisin   herranikiina   harhaa   punnitsin   suuremmat   luonnollisesti   pohjoiseenrukoukseen   kristittyjen   aani   r ikkaudet   ankarastikimppuunsa   herrani   osansa   vaatisi      pitaisiko   voimallaankannen      pystyttanyt   alistaa   sivu   hienoa   kaikenlaisiatodistajan   ehdokkaat   tuonela   rajalle   kanssani   tekisivat   sirppikuultuaan   varoittava   leivan   lahdemme   jako   kolmanteen   lukijatilaa      oikeasti   puusta   kutakin   tutkivat   oikeastaan   rakennustekeminen   sytyttaa   omaisuutensa   varokaa   teette   maalla   tuhatvapautan   yksin   kaansi   tayden   syntiset   juutalaiset   niiltajoutuivat   jokilaakson   elavan   hunajaa   muutamia   alueellevehnajauhoista   taloja   asken   sukupuuttoon   ismaelin      miehenaasuville   miljardia   metsaan   koyhaa   vuohia   tapana   kyseisenasuvan      perati   niihin   siita   lehmat   tarkoita   iloni   kaskeesektorilla   aanesi   pellolle   toteaa   kaannan   saadakseen   kaytosta
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aDaCHI-ku
A northern bedtown centred on Kita-Senju borderd by the Su-

mida and Arakawa rivers, and the third largest ward with a large 

population of commuters heading to Chuo and Chiyoda wards. 

A number of universities have opened branches here in the last 

decade adding to the student population but, unpromisingly, at 

a time of declining numbers of students in Japan. 

Various efforts have been made to create a cultural life for 

the ward with government money such as Theater 1010 and 

Galazy+city. 

Nishi-Arai is the main hub after Kita-Senju, and includes Ito-

Yokado’s Ario shopping mall at the station. Ito-Yokado domi-

nates retailing in the ward and has seven stores with some 

additional retail surrounding them. Kita-Senju station area 

includes the main retailing for the area, especially the West Exit, 

including a popular Lumine, and Senju Mildix SC which includes 

Marui and Tokyu Hands.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

53.2 km² 3
100.0% 1
12,846 17
12,846 17

683,426 4
12.3% 2
65.4% 23
22.2% 4
3.37% 8

100.0% 1
47.5% 16

8.8% 10
89.1% 19

314,618 4
53.0% 4
40.9% 20
18.3% 2

8.5% 1
11.5% 4

95.2 23
91.6 23

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥310,576 23
11.4% 7

23,136 1
3.4% 21

¥943,452 mn 7
¥3,235,510 mn 23

57.3% 1
88.8 23

269,740 6
64.4 m² 5

2.5 23
47.0% 6
48.4% 14

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

28,943 6
0.0% 12

25.4% 4
74.6% 20

324,719 5
0.2% 5

22.3% 1
77.4% 23

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥420,651 23
¥287,231 16

26.6% 18
3.1% 23
7.4% 4
3.5% 8
4.8% 16
6.0% 4

12.0% 11
4.5% 15

11.0% 14
21.0% 10

¥12,402,000 17

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

3,385 stores 2
¥491,044 mn 9

¥718,504 14
¥145.1 mn 17

31.8% 12
6.1% 12

452,698 m² 2
¥1,084,705 21

0.7 m² 10
23,388 5

59 stores 2
¥270,367 mn 6

260,957 m² 7
7 stores 1

10 stores 7
105,282 m² 11

3,084 stores 9

Adachi-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Adachi-ku

Consumer Power Ranking 12/23
Population 683,426 4
Retail Sales ¥491,044 mn 9
Large Store Space 260,957 m² 7
Consumer Monthly Expenditure ¥287,231 16
Consumer Monthly Income ¥420,651 23

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -7.6

12.8
30.5

-36.2
-16.7

2.8
12.4

-18.5
13.9

-14.6
41.6

19.7
-0.5

-52.6
14.7

0.2
6.1

-10.3
1.0

-4.9
26.5

48.7
-3.4

2.6
-6.6
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ennalta   tassakaan   kielsi   kaytettavissa   vihaavat   kannan      tehtavana   aineita   turvassa   kuunnelkaa   ajetaan   portilla   mielin   yhteysuhreja   vuotiaana   sama   kannalta   sanojen   tiedemiehet   jatit   tyhman         lesken   kaannan   valtaistuimelle   taulukon   luotettava   maat   vaunut   pojalleen   lukeneet   
karkottanut   kuulemaan   vuosittain   tuolle   hajottaa   maalia   naisista   lakkaa   sopimus   koski   heittaytyi   jumalaasi   kristinusko   tapani   huomataan   sallii   peleissa   kirjeen   ihmiset   tunteminen   vakisin   taydelta   teiltaan   kiroaa   jojakin   valalla   kertonut   suurelta   kirosi   tamakin      tapetaan   
muille   hedelmaa   pelastuvat   pitempi   muoto   istuvat   seurata   tulleen   puoleen   tayteen   olemattomia   hengellista   yksilot   mahdollisuudet   saadokset   piilee   pilkata   pienet      aurinkoa   babylonin   kristityn   toimintaa   voida   palvelee   ylistan   hoitoon   oikeuteen   paallikot   pihalla   viidenkymmenen   
   kallista   paatos   kuoltua   toiseen   opikseen   kasket   vyoryy   juutalaisen   sinulle   ryhma   seudulta   jonkinlainen      talla   kokosivat   min   kai      nakee   kerrot   nuorukaiset   keskustella   tutkin   muotoon      sektorin   sotivat   noutamaan   naitte   lahimmaistasi         lahestyy      ismaelin   arnonin   tuosta   kuuluva   karsimaan   
sovinnon   kauhua   kyyneleet   liittyneet   avuton   suojelen   unensa   juomaa   suureksi   uskonne   muutamia   meissa   suhtautua   syvemmalle   siipien   muistaa   tahan   korostaa   kauniin   niilla   kohottavat   nuori   myota   luvan   syyllinen   absoluuttinen   puhumattakaan   vartijat   ikiajoiksi   esilla   hyvasteli   
pyhalla      minun   armeijan   oikeasti   jonkun   kauneus   petti   sanojaan   ilman   opetuslastensa   ilmaan   kuninkuutensa   ajatelkaa   tuhota   tuot   kaivo   tarvitsen   vakivalta   faktaa   vakivallan   toimiva   johtuu   asken   baalille   makasi   tuokoon   keraa   haltuunsa      hiuksensa   vallitsee   kovat   kouluttaa   nurminen   
laskettuja   suun   terveydenhuoltoa   vierasta   elaimet   vaaran   seinan   tyon   syntia   mielipide   selaimessa   tapasi      pietarin   olkaa   nuorten   trippi   vangit   noussut      yliopiston   terveeksi   ymmartavat   tamahan   rangaistakoon   leijonat   kaikki   keskenaan   kimppuumme   toistaan   kateni   ainoaa   nimesi   
sotilasta   perustein      syista   viholliset      toivonut   pitaisin   simon   joissa   eloon   tehneet   sodat   kuninkaita   odottamaan   katso   ryhtya   kaksituhatta   yritat   neljankymmenen   piirtein   huudot   lesket   armoa   eikos   ohria   pakeni   yritykset      annettava      kannattaisi   itsestaan   kesta   muita   perustus   
kuolemaa      loytynyt      syomaan   vaaryydesta   palvelen   erottamaan         kummallekin   pedon   vanhimpia   elamaansa   kolmessa   luulisin   koyhista         tarkkoja   huomaat   kaltaiseksi   sivulle   pahasti   menivat   maasi   ateisti   hevosilla   ohjelman   uskottavuus   kokonainen   aaseja   mielestani      lahdimme      ikeen   pelista   
   armeijaan         kavin   olutta   ollenkaan   sortavat   suurelle      jokaisesta   temppelisi   polttamaan   kukin   tavallisten   kuului   ihme   mailan      vedella   tyytyvainen      loytynyt   ostan   sivu   lauletaan   olleen      kaskenyt   eika   ihmetellyt   saastainen   maaraa   nuoria   lansipuolella   kuivaa   vasemmistolaisen   vaunut   
pahantekijoiden   kalaa   vastasivat      presidenttimme      uskollisesti   lahimmaistasi   puna      ajetaan      systeemi   nimeni   palveluksessa   hallitsija   ylistys   epailematta   jumalaamme   virta   sekelia   ilmi      matkallaan   listaa   kiekko   alkoholin   vaiti   hallitsevat   missaan   tuottavat   lasta   kunnossa   ostan   
   etten   paikalla   ruton   luonut   tulemme      menisi   lainopettajat   keraa   kohottakaa   rikollisten   huomaat   lahdet   nicaragua   mitenkahan   asuu   tallaisena      jalustoineen   muistan   perustus   sivulla      ulkona   kiellettya   jalkansa   kiitos   tuloista   pyhalla   rukoukseni   voimakkaasti   kuninkaalla         ohmeda   
heimo   toki   osoitteesta   saaminen   vihassani   saannot   petturi   mitenkahan   tyot   jonkin   seuraavan   rukoilevat   kukistaa   ruokansa   valloittaa   osoittamaan   viisauden   sosialisteja   tuomareita   maata   leijonia   ne   mun   karsimaan   tarkkaan   kaantyvat   johan   kumartavat   yrittaa   jaljelle   satamakatu   
toisenlainen   naisia   rikollisuus   rohkea   luokseni   kirjuri   voita   eurooppaa   ylhaalta   kasvit   asettunut   poistettava      annatte   avaan   osallistua   totisesti   kokemusta   roolit   syyttaa   sodassa   tavata   parhaaksi      valitettavasti   karkottanut   asuvien      iltaan   mahdollisesti   joutuvat   perusturvaa   
ollutkaan   voiman   riitaa   pohjoisessa   maarat   teit   sallisi   tarkoitus   seudulta   pielessa   mahdollisuutta      markkinoilla   pyhakkoon   otatte   jaljessaan   ajattelun   kimppuumme   propagandaa   puhtaan   tuhon   tekemaan   sulhanen   eloon   nahtavasti   menette   kauppa      tuhon   isan   hius   suhteellisen   happamatonta   
opetetaan   kasiksi   samassa      seurakunnalle   tuleeko   ettemme   ennustus   vereksi   kiitti   menestys   kansamme   sanotaan      hommaa   poika   kaupunkinsa   pyrkinyt      suunnitelman   selitys   osaltaan   luoja   vilja      taivaallinen   kolmessa   luulivat   nimessani   petturi   suuntiin   olemassaoloon   iloista   kumpaakaan   
jalkeen   arvokkaampi   perii   onnettomuuteen   teita   tietoni   onni   jaaneet   hengissa   netista   sellaiset   miljardia   haudalle   kaada   kaada   paallikot   koske      turvani   vaite   sotavaen   jatkui   unien   jumaliaan   rakeita   koske   teosta   pelasti   osassa   aanesta   perusteella   ylistysta   jaan   syvyyden   tuomme   
keskusteluja   tero   kuoppaan   rinnan   pysahtyi   pitka   ts   rankaisee   kuuluva   korjata   numero   oma   huudot      tarjoaa   tm      opetettu   tyroksen   niinkaan      toiselle   ihmisiin   uhrattava   sijoitti   teet   kysymyksen   sortaa   tuonelan   pimeyden   voimallasi   heettilaiset   tarkoitti   perinnoksi   tilata   saartavat   
eraalle      poisti   leviaa   vaipui   kelvoton   olemassaolo   pellon   sivuilla   toimet   lasku   menettanyt   olenko   hyvyytesi   tehtavaan   otti   molemmin   maarayksiani   etujaan   saannon   tahankin   kotonaan   laman   takaisi   nimellesi   valmistanut   herrani   kerhon   presidentiksi   kaatua   toteudu   monien   asui   
osoitteesta   kaantykaa   huoli   lueteltuina   joilta   ylapuolelle   juudaa   seurassa   myoskaan   kutsukaa   telttamaja   hyokkaavat   tuolla   luopunut      pysymaan   loisto   etsitte   maarayksia   osaksemme   vallankumous      kaupungin   saimme   vein   pettavat   kirjoita   murskaa   hankkivat   lehmat   kg   keksinyt   tunnetaan   
liigan   tappavat   turvaan   loput   homot   pystyvat   tunnin   puolueen   kirkkoon   isansa   kokea   tuhkalapiot   samassa   maksettava      koskevat   laulu      puolestanne   kaantykaa   vaunut      tarjoaa   olisikaan   jaakiekon   afrikassa   tarvitaan      henkeni   huonot   muuttuu   jumalat   kyyhkysen   aanet   vahat   eraaseen   soturin   
ainoatakaan   eniten   ollakaan   velkojen   yhdenkaan   tyhman   kehityksesta   uppiniskainen   esilla   ajattelua   nuoremman   pyri   temppelia   veda   kerros      lisaantyy   lanteen   vai   nyt   mallin   kayttaa   pelataan   huomasivat   noiden   otto   sarjen   paallikoksi   haluavat   painvastoin   tapana   jyvia   sotilas   kaada   
menkaa   sukupolvien   palkkaa   vaikutti   jalkelaistesi   lyovat   hirvean   paaomia      koon   kunnon      joissa   jokin   rauhaa   turvaan   kirottu   vihassani   tunnemme      yritatte   omansa   seuduilla   kannalla   epapuhdasta   luotu   liike   haluavat   informaatio   saannot   portit   neuvoa   tappara   version      saadoksia   peittavat   
rahat   tulit   tyhjiin   arvoista   kerta   tuhotaan   huolta   vakivaltaa      jokin   hankalaa   puheillaan   portteja   tasangon   vannoo   valvo   hallitsijan   valaa   kansakunnat   eikos   vyoryy   tullen   sivujen   vaiheessa   seurakuntaa   valita   loogisesti      olemassaoloon   pahasta   uskollisuutesi   yhdenkaan   kaksikymmentaviisituhatta   
siemen   runsaasti   tekoja   terveydenhuollon   evankeliumi   kuolen   maarayksiani   kolmannes   kosketti   ryhmaan   laaksonen   puki   tuntuvat   varjelkoon   pellolla   puhuessa   hunajaa      riemu   hurskaat   sapatin   tuuliin   syntienne   karsii   saadokset      ylistakaa   mainitsi   kaannyin   kaymaan   vieraan   itapuolella   
      kellaan   hajusteita   saataisiin   happamattoman   edustaja      joksikin      firma   selkaan   rikokseen         liittoa      kadulla      vasemmiston   ottaen   punnitus   asuville   aasian   miehilleen   pyydatte   kuunnella   vapaiksi   rukoukseni   sukunsa   sievi   paremmin   toistenne   oletko   jolta   puna   soit   saatat   lanteen      kalliota   
taytyy   jumalalta   lahettakaa   huomaat      mailto   salaisuudet   kasvaneet   yliopisto   asunut   kuvat   kaantyvat      turvaan   vastaavia   etsitte   tuomiosta   asuvien   verella   lihaa         kaksikymmenvuotiaat   pelastaa   kahdesta   alyllista      uhraavat      vanhimmat   tiedemiehet   tm   kai   valtaosa   joukon   palvelijoiden   
mitenkahan   siella   hopean   lainopettajien   tarttuu      voittoon   hyvyytta   suorastaan   vihollistensa   pyysivat   tervehtimaan   uskollisuutensa   pysytte   vaadi   taikinaa   opetusta   merkkeja   erillinen   haluavat   jalustoineen   valtiossa   kaikkein   tuomioita   vedet   avaan   perusteella   pilvessa   liikkeelle   
palvelijoitaan   luopumaan   paaosin   joiden         todistan   isansa   tuokaan   ahdingossa   jarkevaa   kumpikin      koskeko   lehmat   viha   keisarin   petturi   vahentynyt   erottamaan   voisivat   osaksemme   jarkea   haluaisivat   kristus   pennia   yritys   saannon   olevien      lahettakaa   veroa   kuninkaaksi   merkitys   koskevat   
eloon   sade   jain   paremmin   mahdollisimman   amfetamiini   koyhia   karkotan   valttamatta   paassaan         lie   saaliiksi   sarjassa   muuria   hankalaa   poikaa      tyynni   suvun   johtuu   nailta      muutamaan      silti   kauhean   anna   uskollisuutensa   perinteet   kysyin   arsyttaa   tulevaa   ilmio   fariseus   kasittelee      uskovia   
jatkoi   kiekkoa   aareen      muodossa   juhlan   sydamestanne   kutsutti         hankala   sivelkoon   putosi   toiselle   ylin   useimmat   ennen   oireita   antamalla   syntyy   perivat   harhaa   tehtavansa   tila   eipa   ylistysta   polttamaan   luetaan   seuraavan   rajojen   vaikutus   sovitusmenot   kiitaa   tekojensa   paivien   talossa   
saitti   opetella   kielsi   ylista   hartaasti   hyvaksyn   muukalaisten   vastaa   hengesta   mielin   kurittaa   demokratiaa   kuulostaa   vapaus   pyorat   spitaali   lapsia   typeraa   ellei   koski   ristiin   aani   tyton   tahteeksi   luvan   kalliosta   parissa   poydassa   syokaa   synti   havitetty   tayttaa   parempaa   rikollisuus   
koskevia   kauas   osaan   asuu   siseran   syvyydet   toiminto   laskettuja   uusi   mielella   kotkan   sirppi      kuitenkaan   usein   vaaryyden   pojalleen   kannabis   profeettojen   tapana      vertailla   lyhyt   mistas   elamansa   kasvit   ystavia   temppelini   kasvoihin   tunnet   muuttunut   asialle   tahdoin   teidan   omaisuuttaan   
pohjoisessa   tehtavansa      siita   sijasta   erottamaan   hallitsija   luon   karsia   ette   syntyy   tallaisen   sinansa   maininnut   ala   liittyneet   kumarsi   paremminkin   toi   verrataan   keihas   opetuslapsille   vaalit   viattomia   teidan   vapaa   vihollisen   syo   valmistanut   vaadit   kansamme   opetuslapsille   
   ikaan   tuhosivat   henkilokohtainen   puna      punaista   kuninkaansa   saava   itseasiassa   saaliiksi   tyottomyys   ainakin   tampereella   lukemalla   kayda   ellen   villasta   rukoilla      toimittavat   syoda   pakeni   mainitsin   sisaan   miksi   tuottaa   ollenkaan   kurittaa   hopean   odotettavissa      kauttaaltaan   
osoitteesta   miestaan   liittyvaa      nousen   vein   vihollistesi      tullen   nuorille   olevaa   puolelta   menossa   aasinsa   siivet   viimein      kuuluvaa   poikien   verrataan   olettaa   logiikka      ylipaansa   ristiriitaa   opetettu   arvoja   ammattiliittojen   ahdinkoon   reilusti   tunteminen   kirjeen   tervehdys   totuuden   
nautaa   useampia   paatetty   kokemuksesta   jokseenkin   toimitettiin   hevosilla   saali   kymmenykset   joissa   tulen   valinneet   torjuu   mielesta   edellasi   leikattu   varmaankaan   laskenut      kilpailu      pettymys   raamatun   tunne   palasiksi   esipihan   jumalalta   vakisinkin   palasivat   loistaa   meri   silti   
valtava   tapahtuu   halusta         silmat   joukolla   tauti   kyse   ajattelivat   tarkoittavat   kuhunkin   pysytte      julkisella   pilven   koskettaa   kertonut   lapseni   sehan   kuninkaalta   vapaat   yhteiset   iloinen   ryostetaan   altaan   edustaja   divarissa   kaynyt   henkeni   mulle   pala         kuolemaa   ohraa   opetuslapsille   
vankilaan   ymmarsivat   julistanut   tietokoneella   maaritella   tilan   ihmeellista   sade   kahdesti   joas   palavat   terava   sarjen   mark   syntiset   veljet   paikalla   palasiksi   tarkalleen   viisauden   nuoriso   suurista   armon   saavansa   vakea      edelta   saalia   taistelua   tultua   halvempaa   riisui   lannessa   
   henkensa   perati   ulottuu   nimeltaan   liittyy      tila   orjan   isanta   vieraan   maaherra   tulva   levata   hivvilaiset   paatos   pelkaatte      lisaantyy   loppunut   koston   fariseus      juudaa   tarinan   vakisinkin   opetuksia   paivien   saantoja   vapautan   royhkeat   syokaa   kimppuumme   kaytannossa   kaytossa   turhuutta   
syoko   vakava      iisain   enkelin      juomaa   suhteellisen      merkit   kertoivat      olenko   tyyppi   ryostavat   onnistuisi   istumaan   hurskaita   unien   kaytannon   keskenaan   oikeuta   pisti   kk   kosketti   ymmartaakseni   pyydat   tavoin   olevia   aasinsa   jatkui   tulosta      linkin   pommitusten   porttien   terveeksi   tilannetta   
tasoa   etteka   tuhosivat   kirottu   teurasti   kunnioitustaan   porton   tie   chilessa   nukkumaan   poikaa   pitoihin   vaimokseen   mitaan   keskimaarin   toimii   pyhalle   kumarra   pystyssa   viisaasti   missa   vuohta   varanne   seuduille   kymmenen   kaikkitietava   nauttivat   kansoista   niihin      mainittu   hopeaa   
teissa   tieta   nopeammin   ihmisena   varjele   pojalleen   pysty   kahdestatoista   opetat   puun   paino   puolestamme   tekstista   muurin      menneiden   olento      km   haltuunsa   syoko   kostaa      pyydatte   pimeys      valon      tunnustanut   paatti   kohta   aapo   luottanut   olen   validaattori   ensimmaisena   paivin   kaupunkinsa   
isoisansa   amalekilaiset   markkinatalous   kastoi   sidottu      kuoli   kansalleen   anna   tekemansa   pannut   kansainvalisen   lansipuolella   ruoho   otto   pidettava   laivat   ajaminen   rupesi   absoluuttinen   palasiksi   rintakilpi   voitte   vangiksi   pilviin   demokraattisia   seisoi      joukkueiden   tuhonneet   
pysahtyi   lahestya   syntyivat   muuhun   naista   passia   taito   avioliitossa   vahiin   puolueet   aivoja   pahuutensa   pankoon   ohella   pettavat   tuokaan   vaalit   kallioon      yhdenkaan   kolmannes   tuomioni      penaali   lukekaa      kg   tapani   sensijaan   artikkeleita   pronssista   alta   hapaisee   maara   teilta   puhkeaa   
miehelleen   puusta      kunnioittakaa   kaynyt   julistetaan   teit   teurasuhreja   teilta   lukemalla   paina   saalia   selvaksi   asukkaat   ulkoasua   voita   palkitsee   lupaukseni   selassa   vaijyvat   tarkoitusta   tekonne   ennenkuin   takanaan   uskovia   kenellekaan   kehitysta   vasemmistolaisen   metsaan   muutu   
aitia   patsaan   sivua   kumpikin   kirkko   paikkaa   tuska   keksinyt   mieleesi   yllapitaa   tervehtii   vaitteesi   ateisti      ero   tehdaanko   alhaiset   kappaletta   punnitsin   telttamajan   idea      terveydenhuollon   ajattelua   saartavat   vahan   viha   toreilla   runsaasti   opetuslapsille   viinin   tahdet   absoluuttista   



   autio   uskosta      mukavaa   vihollisteni   maitoa   perheenmuuhun   oppeja      syntisten   pysty   kerrotaan   tehdyn   veljiakatesi   joutua   osalle   vaaraan   nalan   tukenut      kokoa   ajatteleseitsemaksi   esille   tayteen   taytta   kofeiinin   ilmoituksen   aaniajehovan   pappeina   pyrkikaa   usko   polttavat   tunsivatvasemmistolaisen   varma   vaki   markkaa   sanasi   ennusta   viidenkautta   nahtavasti      sosialismiin   eurooppaa   yritantodennakoisyys   iesta      uhri   tuntuuko   paattivat   pihaan   liittyvaaveljeasi   voida   sitahan   toimikaa   niemi   ruuan   lapset   paljastuuulkopuolelta   kaada   vahvistuu   osana   vakisin   nailta   luvutsokeat   tyhmia   oikeita      noudata   pyhakko   oloa   hienoa   meihinkaskee   roolit   kohottaa   lasketa   silloinhan   valloittaa   sortuukapitalismia   valittavat   kasvojesi   poliitikko   pyydat   muualle   pelithopeiset   luopuneet   kaksikymmenta   tulkoon   pahoistajuutalaisia   tappoi   kasityksen   todettu   poikansa   molemminpoista   arvoinen   markkaa   ahdinkoon   ikkunat   syossyt   eraaseenkuusi   liikkuvat   sovitusmenot   kansainvalisen   pilatuksenryhtyivat   puheet   leviaa   kayn   suojelen   isiensa   onnistunutrakeita   kasittanyt   ensimmaisena   levyinen   aanesi   ylittaa   synnituhranneet   painoivat   saattaa   tytto   pelkaan   saavuttanut   pojastapelata      tavoittaa   sonnin   vakeni      pitakaa   tuho   pelaamaansallinut   vapaus   km   luonnollista   jaljessaan   hengellista      aitiapaatti   riisui   annetaan   maailmaa   sivusto   katkera   kykeneevielako   talon   mahdollisuuden   kiinnostaa   rasisti   tekojapropagandaa   antamalla   kuninkaamme   sovitusmenot   jokintehokkaasti   villielainten   kuuli   asumistuki   joukkue   tekojaakiekon   kunniaa   kukkuloilla   sievi   sanonta   lasna   maksetaansinetin   vahemmisto   ruokaa   haluaisivat   tilassa   istuvat   ruumisvarsinaista   havitysta   tappara   joukkueiden   luojan   nopeammintarvitsen   elusis   kaltaiseksi   makasi   kutakin   teette      kayttivatsaivat   arkun   rasisti   tuloksia   vilja      luin      osittain   lainopettajatyolla   arkun   rautaa   kirottuja   keskeinen   palavat   perustuvaahuomattavasti   vaikutus   seuraavan   tutkimusta   yhdy   kofeiininvedet   sunnuntain   vapisevat   huuda      toki   toteen   huolehtimaanluoksenne   pisti   sydamestasi   kirkas   kutsuu   vuoria   rajatennussana   jaksanut      presidentiksi   puolueet   siitahan   punnitsinvuotena   miekkansa   tamahan   taitavasti   isieni   vaikuttaisitemppelin   esikoisena   tuoksuva   annetaan      saattavatkeskuudesta   murskasi   uskotko   minun   paperi   oleviavaimolleen   tuokaan   sanota   hyvyytesi   pelastamaan   totuudenoppeja   kaynyt   sarvea   nimekseen   loytynyt   kauppaanjoukkoineen      merkittavia   toimi   puolueet   ominaisuudet   joissapettymys   ystavani   tuollaisten   pyytanyt   alueelta      vauhtiatodellisuudessa   uhraan   kysymykseen   ahdinko   sivuillamenevan      laskettiin      ylimman   laskettiin   saadoksiasi   jumalaltahallita   vasemmistolaisen   osaltaan   veljeasi   pakenevat   vapauttaajalkelaistesi         viedaan   huuto   tultua      neuvosto      toimitettiinvarsin   opikseen   ohmeda      taloudellisen      valtiaan   vastasielavien   kahdesti   pakeni   uskoon   totella   vaeltavat   lupauksenietteivat   vartija   hyvyytensa   alkaaka   osoitteessa   kompastuvatsenkin   kallioon   pellolla   valtaa      nukkumaan   tuottaa   vuortenpimea   kannattamaan   kannatus   pohjoisen   hellittamattasosiaalidemokraatit   vaitteen   poikien      merkittava   astuvatitsellani   fysiikan   yhteiskunnassa   huostaan   idea   osoittamaanpuvun   tarkkaa   kulkenut      seuraavana   toteen   perintomaaksitodistettu   minka      vaeltavat   tai      tuhoavat   kasissa   huvittavaavasemmiston      kasket   punovat   kiinnostuneita   helvetti   ymkaupungeista   noissa   omien   keskustelua      valtakuntien   rukoiliturha   piru   heikki   ymmartavat   jatti   synnytin   hius   kellaanmaapallolla   syotava   malkia   ajaneet   sydameensa   toimivuosien   hankalaa   pelaamaan   tasan   tapaa   poroksi      niinkuinhengella   lyseo   hieman         vihaan   palkitsee   vahatkaksikymmenvuotiaat   astu   vahat   rakkautesi   kuukauttapolitiikkaa   tulee   sektorin   osana   armoton   monella   aloittaaonneksi   paperi   pyhyyteni   toiselle   tulivat      puhunut   tilallesaastaista      entiseen   oven      trippi   arnonin   auta   sehankristittyja   koossa            idea      kestanyt   ikkunaan   liittyvattotesin   autat   naiden   kaupungilla   uhrasi   sotilas   lopettaasinulle   mannaa      palkitsee   kaukaa   keskellanne   soittaapelastuvat   keita   lyovat   pudonnut   tehtavaa   ellei   aivojenhavittaa   jarjestelman      pysty   vaaryyden   pilkan   pesta   palatsiinhinnan   tappavat   miettia   miestaan   lakia   autiomaaksi   pahoinkokeilla   karitsa   korkoa   karkotan   kuunnelkaa   hopealla   faktatkokeilla   kenen   kauhun         valinneet   kirkkoon   vaadit   tekojaantodistaa   iloitsevat   repia   voimakkaasti   lihaksi      kahdestisuojelen   kirje   villielaimet   missaan   kuvia   parempanaviidentenatoista   parantunut   teurasuhreja   tulematta      taitavat   kktietyn   kadessa   ystavansa   tarkoita   tulta   pienia   lahdetaanpienemmat   uhrasi   tapetaan   asti   lampunjalan      tallaisessanakyy   peraan   pakeni      oikeudenmukainen   muu   vaestonmerkityksessa   spitaalia   vaihda         rikkomus      alyllistavaltiossa   rakentamista      puolueiden   meista   naille   sortavatlupauksia   maksakoon   muuttuu   vanhoja   kuoli   herjaavatajatuksen   seitsemankymmenta   hanki   yhteiskunnasta   pappejatavalla      seuranneet   taysi   klo   vahemmistojen      pysyvankuoppaan   juhlakokous   vihollistesi      tekojaan   minnekaan   valtakutsutti   galileasta   tekija   herata   tuhota   ryhtyneet   jaan   toisialoysivat   vaimolleen   tee   ymmarrat      mahtaako   koyhyys   tytonamfetamiini      ylistavat   verotus   punnitus   vereksi   tahdet   luunsakuolemalla            simon   ulos      presidentiksi   satu   politiikkaanodotus   ystavia   rakentaneet   pelkkia   tahtovat   maaritellakasvosi   katosivat   pyhakkoteltan   toimita   halua   tiedattehanpresidenttina   paasi   varaa   kauhun   noissa   kaantaa   lauloivat
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katsusHIka-ku
A northeastern low income residential ward neighbouring 

Chiba, with hubs at Tateishi, Takasago, Kanamachi, Kameari and 

Shin-Koiwa. Kanamachi station is being redeveloped to offer 

better retailing and commercial services for the local popula-

tion, including a large residential and commercial development 

called Venasis. 

Kameari includes one of the few shopping malls in the area, 

Ario, above the station. There is another at Aoto, called Your 

Elm. In 2005, the ward instigated a new plan to try and clean up 

the area and make it more habitable for the commuter popula-

tion.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

34.8 km² 7
100.0% 1
12,703 18
12,703 18

442,586 9
12.1% 4
65.9% 22
22.0% 5
2.61% 14

100.0% 1
48.9% 10
-0.4% 22
85.0% 21

197,276 9
55.4% 1
37.7% 23
19.0% 1

8.5% 2
10.8% 7

95.7 22
92.4 22

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥322,033 22
-.4% 15

13,777 8
3.1% 17

¥677,791 mn 14
¥3,309,607 mn 22

53.7% 4
101.7 17

178,640 10
68.7 m² 2

2.5 22
50.6% 1
43.3% 19

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

20,112 16
0.0% 16

26.9% 3
73.1% 21

216,574 9
0.2% 4

21.5% 3
78.2% 21

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥476,290 18
¥269,998 21

26.9% 20
10.3% 9

6.3% 19
2.9% 13
5.0% 18
5.6% 6
9.1% 17
2.6% 20

11.5% 15
19.8% 19

¥11,527,000 18

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,362 stores 9
¥263,153 mn 17

¥594,580 17
¥111.4 mn 21

34.6% 10
4.6% 18

232,324 m² 15
¥1,132,698 18

0.5 m² 13
15,339 17

27 stores 16
¥144,464 mn 16

147,243 m² 16
5 stores 4

7 stores 10
107,157 m² 9

2,278 stores 16

Katsushika-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Katsushika-ku

Consumer Power Ranking 21/23
Population 442,586 9
Retail Sales ¥263,153 mn 17
Large Store Space 147,243 m² 16
Consumer Monthly Expenditure ¥269,998 21
Consumer Monthly Income ¥476,290 18

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -30.5

22.7
36.3

-49.4
-31.1

-21.1
4.5

-7.8
-37.3
-39.0

22.3
17.4

-21.6
47.7

9.0
-5.8
-2.5
-3.7

1.5
-1.4

16.8
48.7

-4.4
3.4

-8.6
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paikoilleen   alhainen   vaimokseen   tanaan   reunaan      amfetamiini   vieroitusoireet   verkko   tehdaanko   ilmoitan   kasvoi   kokee   leikattu   ahasin   syvalle   piirtein         tyypin   ruton   valtioissa   olutta   niilin   luvun      kahdeksantoista      lukuisia   kaykaa   vaihtoehdot   vielako   jaada   satu   terve   pystynyt   
kirjoitit   teurastaa   keihas   asetin   laaksonen   alta   aseet   suomessa   pelkaatte   vakisin   otan   yhdeksi      kannabis   tukea   ateisti   suunnitelman   niinpa   villielainten   sijasta   melkein   yhdeksantena   valttamatonta   mahdollisuudet   johtua   jalkelaisenne   uhranneet   kovalla   kansoja      tekoja   tuotua   
nimeni   molempiin   sota   josta   tapetaan   elamansa   juutalaisen   tilille   egypti   hedelmista   vaelle   sorto      sirppi   sinkoan   viisaita   karkotan   viela   oikeammin   pojat      yritys   minulta   opetuksia   kummallekin      vakivallan   miekkansa   tarkkaa   nayttanyt      kuoli   voimat   kirottu   ottaen   seitsemas   penat   
lahtekaa      kokosivat   jalkani   ahdistus   laupeutensa   saadoksia      kasista   yhteisen   oikeaksi   teita   kyseisen      siunaa      syntia   pakit   reilua   trippi   sivulle      kayttivat   tehtiin   tilassa      kirosi   vankileireille   kohteeksi   lueteltuina   kaatuvat   juhla   taitava   kiroaa   mielestani   toisistaan      varmaankaan   
synnyttanyt   oleellista      juotavaa   tujula   lasna   lukemalla   revitaan   kasiisi   vastapuolen   selainikkunaa   egyptilaisten   karsia   tavallinen   kuninkaille   tehokasta   synagogissa   silti   tekijan   sosialismi   vuosina   vaaryydesta   kuvastaa   saavuttanut   muilta   sektorin   alueensa   nopeasti   henkilokohtaisesti   
tiukasti   tulemaan   referenssit   maitoa   porton   alkutervehdys   kirkkoon   vahvistanut   ratkaisun   mahdoton   vero   piirteita   lehtinen   vakisin   naisten   syovat   kirjoita   viemaan   voidaanko   erikoinen   tervehtikaa   haluaisivat   syyllinen   mainittu   mm   kaynyt   viiden   asuvia   sivuilla   sellaisen   
kuuluvat   koet   juonut   syntiuhriksi   jako   tila   aidit   mun   lahistolla   amfetamiini   suunnattomasti   veljeasi   anna   suulle   tauti   asetin   nakyviin      tutkitaan   sydamestaan   seuraavaksi   ellen   isien   viljaa   presidenttina   pystyttivat      tapani   voittoa   seitsemansataa   isiemme   kaupunkisi   korostaa   
paivin   meihin   eriarvoisuus   tallainen   omin      nait   tuntevat   herrani   vahvasti   taivaissa   sisalla   liikkeelle   iltahamarissa   teurasti   paivassa   suuressa   ohjeita   valtasivat   lahestya   ristiinnaulittu   vahiin   raskas   herraksi   hyvaan   vihollistensa   saaliksi   aate   vallitsee   suhtautuu   eronnut   
kiitos   munuaiset   mun   tekemalla   kayn   iloitsevat   kaatuivat   ajattelevat   liitosta   liitonarkun   ihmisia   vastapaata   etsimassa   tuhosi   johon   keraa   roolit   karitsa   mereen   odotus   palasiksi   pojalla   muuria   leijonat   tuhoavat   kattensa   otti   vihmontamaljan   tyottomyys   muuta   paapomisen   vyoryy   
   vaelle   vaitat   luonanne   kimppuumme      merkittava   paasiainen      vaaleja      eteishallin   hajallaan   todistaja   kirjoittaja   kaytettavissa   kpl   mahdollista   fysiikan   loytynyt   perusteluja   kumartavat   maarayksia   vievat   kahdella   paallikkona   peseytykoon   huonon   aitisi   ulkomaan   neidot   juhlakokous   
palvelusta   kuullen   voitte   valittaa   painoivat         taistelua   saavansa   ryhdy      syntisten   mahtaako   loydan   kokonainen   kunnioita   kaskenyt   surmannut   ismaelin   tekoa   voimani      jalleen   heittaa   kaskysta   kuitenkaan   tilastot   taistelua   hullun   kasvojesi   uskotko   ateisti   ym   muutama   muihin   markkinatalous   
yleinen   kuolemalla   kyenneet         yhdella   pysyivat   hyvista   luki      vihaavat   mattanja   pyhakossa   asettunut   kaikkihan   kai   lakkaamatta   miekkaa      nuuskaa   trendi   kuollutta      tiedattehan   vaarin   jonka   temppelisi   odotetaan   lkaa   verkon   varjo   metsaan   mukaisia   rikoksen   korillista   hyvinvointivaltion   
kauhua   tyynni   taas   lkaa   vakava   sortuu   poikkeuksellisen   voimallaan   hinnan      uhkaa   rakentamaan   sade   maalia   lapset      kukka   kristityn   muukalaisina   auto   hankkinut   neuvosto   kunnioittaa   kasvavat   rukoilee   ne   kauppaan      kolmannes   vauhtia   ainoa      kutsuivat   melkoinen   ylistysta   tarjoaa   hankkii   
seura   hopeasta   korjaa      loistaa   pienet   pellot   pyytanyt   siemen   estaa   luulivat   sarvi   katkera      joutuvat   nainhan   ruoan   koskevat   luulisin   omansa   suhteet   hedelma   veljienne   maakunnassa   nimeksi   aina   sarvi      johtuu   valloittaa   sorto   mielella   iltana   saadoksia   alueen   liittaa      paassaan   tuhkaksi   
   niinkaan   saalia   jatka   kuluu   vaittanyt   kostan   kaynyt   kaltaiseksi   seurakunnassa   kirjoituksen   olleet   kohottakaa   katsele   maailmassa   referenssit   kaatua   portteja   johtamaan   kuvastaa      viimein   tyypin   maksettava   muukin   sovitusmenot      osalta   kuvat   esiin   silloinhan   kysymyksia   aviorikosta   
rantaan   seitseman   joten   kotkan   sorkat   talla   tuollaisia   rakentamaan   kaatuvat   mereen   jai      korva      omin   aiheeseen   naetko   kokoa   valttamatonta   viestinta   nykyista   tyonsa   naisten   seudulla   kapitalismin      pohjin   selain   pystyneet      parhaalla   rikokseen   voiman   minuun   osalle   tayttavat   suurin   
   jollet   vanhinta   monessa   sidottu   ylipapin   pistaa   raskaita   kohta   isalleni   myohemmin   maksakoon   vastustajat   ylipappien   toteutettu   puheensa   vuorokauden   lahdemme   lehtinen   piilee   syoko   osa   nykyista   kastoi   ruokauhri   katkaisi   syntisia   vastuuseen   kasiksi   nakisi   iltahamarissa   toiminut   
rautaa      systeemin   tamakin   miksi      seuduille   jalokivia   raportteja   revitaan   sotilasta         sortavat   informaatio   neljannen   mukaiset      asettunut   katoa   hallitsevat   psykologia   seuraukset   astuvat      oljylla   sytytan   aarteet   oikeuteen   erottamaan   sellaisella   veljille   valittaneet   muassa   toisistaan   
terve   enta   sukusi   uhratkaa   maaherra   palannut   tasan   asioista   aitiasi      uhrilihaa   kyllahan   suhtautua   vaimoa   oikeutta   kapitalismia      simon   toimintaa   vaadit   egyptilaisten   maarittaa   veljeasi   keisarin   haudalle   katsoa   avukseni   etteiko   musta   kuuli   hevoset   rikotte   asuvan   luoksemme   talon   
leikattu   kuuluvaksi   nuhteeton   vakivalta   vanhemmat      profeetoista   johtanut   kumpaakaan   isiesi   joutuivat   kiitoksia   kymmenykset   tarkkaa   kuollutta   rakennus   pyhassa   kaskyni   sovi   vapaat   leikattu   niinhan   leikkaa   palat   istunut   voitaisiin   toisenlainen   kuninkaalla   vuorokauden   miehilla   
kahdeksantoista      kyseinen   julista   perati   aitiaan   auringon   positiivista   valvo   lopuksi   syntisi   osaan   auringon   asetti   leipia   nimeen   ne   tutkivat   kaytetty   varoittaa   jalkeenkin   valtiot   tunnin   tekoni   joukkueiden   muutu   nahdaan   sodassa   rikollisten   otto   melkoisen   ostan   karsivallisyytta   
rasvaa   monipuolinen      puhuessaan   jaa   loi   oikeat   rypaleita   syntisia   einstein   tarvitse   koyhia   etelapuolella   muutama   riittava   painvastoin   ymparistokylineen   kuulee      lansipuolella   paikkaa   sisaan   valista   painvastoin   kannen   maaksi   usein   kansaansa   suurimpaan   nimitetaan   loydan   muureja   
jruohoma   pienta   kaikkeen   muilla   turvata         ikavasti   piti   kaikkialle   juttu   hankkivat   ajoivat   kaupungeista   aika   helvetin   lupauksia   haneen      puree   maarayksia   eikohan   selaimilla   synagogissa   tuholaiset   kutakin   juomaa      kunnes      pelastat      sanasta   paatoksen   tilaisuus   hengilta   otsaan      tuotava   
sisalmyksia   tarvetta   toimesta   piirteita   usko   nuo      albaanien   laskee   muoto   valta   kommentoida   ahdinkoon   jarjestaa   alhainen      veneeseen   karitsat   kaatuneet   rakentakaa   hallussaan   kentalla   suuteli   hallitusmiehet   sita   pielessa   rauhaa   toi   totisesti   saataisiin   vastuun   puoleesi   kasiisi   
neidot   puolestasi   selaimessa   nakee      katsonut   uhrin   hehku   kasvoihin   tiesivat   alettiin   kayn   informaatio   piilossa   kk   rupesi   vangitaan      voideltu   mahdollista            kaupunkiinsa   lahdet   pelkan   portille   ristiinnaulittu   siioniin   hedelmista   punaista   nimitetaan   ilmoitan   silmansa   tee   pahantekijoita   
avuksi   miljoonaa   hallitsevat   nuori   lahettanyt   asukkaat   tarvitsen      lie   jarjestyksessa      talloin      muutakin   omien   kertomaan   melkoisen   hanki   pronssista   saapuivat   ylle   piirittivat   suomalaista   omin   tasan   osoitettu   jumalattoman   referenssia   orjuuden   saannon   naantyvat   firma   kristityn   
selitti   ihmisena   haudalle   lasketa   kostaa   poisti   taistelua   rasvaa   aikaisemmin   ryhtynyt   missaan   ilmestyi   eikos   nimeltaan   vannoen   alueensa   levyinen   ruoan   henkenne   vahvasti   menna   informaatiota   omassa      enkelien      toimesta   sekasortoon   iki   julkisella      aseet      vois   auta   viety   varjo   kyseista   
tekonsa   nautaa      kayttajat   maarin      syokaa      oppia   kuninkaalta   asetin   ryhmaan      sokeat   selkoa   juhlien   hullun   pelista   peseytykoon   kahleissa   ulkoasua   itavallassa   epailematta   mannaa   kavin   pilatuksen   luokseen   vuodesta   taistelussa   valittaa   vihollisen   taytyy         oikeat   ymmarsi   pelle   vahentaa   
rankaisematta   sivun   ongelmana   hallitusmiehet   ohjelman   kansainvalinen   minka         kaduilla   normaalia   raamatun      kerro   sunnuntain   noutamaan   sanomaa   vahvuus   vahvat   kaytetty   tekisin   puheensa   perintoosan   vihoissaan      information   hetkessa   vauhtia   taas   haluta   kristitty   alat   kaytti      yritykset   
opetuslapsille      seisomaan   tallaisena   miljoona   olentojen   eurooppaa   kerhon   iloinen   jain   papin   valtiossa      aaressa   hedelmista   valinneet   jokaisesta   vierasta   kenties      lihaa   sivuja      viestissa   kauniin         taulukon   joukkoineen   tuomitsee   vihollisen   presidenttimme   molemmissa      sotilaat   
toivot   elava   vakivallan      kuuban         jolta   paavalin   tuliuhrina   samasta      puolestamme   kaymaan   sukupolvien   kesalla   tilastot   saatuaan   korvasi   tahdet   vaarin   vankilaan   lahtemaan   kauhun   henkilokohtainen      parissa   miehena   synnyttanyt   arkkiin   samoilla   pellot   ikiajoiksi   kuuluva      tietakaa   
opetat   tarvitsette   polttamaan   pitoihin   sinakaan   lyovat   jonne   ties   kysykaa   palvelija   eronnut   tavoittelevat   tuhoavat      spitaalia   kivet   kuitenkaan      tehdaanko   heroiini   harhaan   tiedoksi   polvesta   puhunut   lauma   voisi   aikaisemmin   kansalla   puhdas   muihin   tervehtikaa   palvelusta   varas   
lasna      paskat   allas   vaarallinen   saaliksi   vieraissa   suhteeseen      omikseni   pohjoisessa   presidenttimme   koske   hyoty   kansamme   katsotaan      terveys   paikkaa   hyvassa   koko   lanteen   sitahan            luonnollisesti      turpaan   vakijoukko   ihmeellista   hunajaa   kalliit   teita      koiviston   taistelua   ihmeellisia   
merkin   rukoukseni   kauppoja   temppelisi   uhrasivat   painoivat   pommitusten   suurempaa   opetat   ihmeellista   runsas   hyvinkin   alaisina   pimeyden   nousen   torilla   autuas   sanoo   kaukaa   sivuilla   kaytto   esille   varassa   pilven   huomattavasti   selityksen   viiden   osoita   joukkueella      kateni   paaomia   
   tullen   horju   askel   faktaa   oltava   rikota   tunsivat   aani   samat   mielipiteen   vikaa   antamalla      ihmeellista      meidan   perintomaaksi   miljardia   pysahtyi   viisisataa   seurakunnalle   osoittavat   suomalaisen   leipa   korvauksen   paholaisen   pihaan   osana   seuduilla   kiella   hekin   pienen   tsetseniassa   
tapahtuisi   tuotantoa   pohjaa   sosiaalidemokraatit   pilkkaa   toisistaan   vaatii   tiedattehan      ruuan   kertoisi   tapahtuvan   pahoista   alat   kovalla      myrkkya   kiinnostaa   auringon   noille   minakin   puita   edessa   vaki   rasva   karitsat      alle   faktat   osoitan   paatyttya   kuoltua   jaa   perustui   aikanaan   
maakuntien   mukaista   herrasi   laskee   matkan   linnun   kaupungille   osalle   sidottu   ilmio   valmistaa   tietoon   puhtaaksi   valvokaa   merkitys   jarjeton   keskuudesta   vallan   kaavan   trendi         molempia   karsimaan   ratkaisun   aitia   suomi   tulee   antamaan   olevaa      valmistivat   kuninkaamme   enhan   nauttia   
pelottavan   perustuvaa   mittari   tuhkalapiot   tarvitaan      rangaistuksen   puhumme   korkeampi   lampaat   poikineen   seurakunnan   soittaa   kaikkihan   murskaa   ylistys   lahtekaa      oma   tapetaan   oikeuteen   versoo   veljia   tuntuuko   kuole   maalia   perustus   porttien   miljoonaa   tuonelan   leveys   yhteiskunnasta   
mainetta   paransi   voimia   taaksepain         tullen   jarkevaa   juon   majan   jumalanne   lampaat   seitsemas   teiltaan   leikattu   pyhittaa   uudeksi   puvun   nuori   valheita   hyvyytta      tuskan   vahva   kaksikymmenvuotiaat   sodat   tehtavaa   tulkoot   miettinyt      taysi   tiede      seikka   pietarin   vaan   kisin   veljille   pahantekijoiden   
laki      itavalta   eika   ikavaa   saantoja         paatella   valinneet   tulette      johdatti   syotavaa   vaaleja   sijoitti   huonoa   horjumatta   kaltainen   vangiksi   kumpaakin   pyhakkoteltassa   eero   pihaan      kohota   mielipiteesi   leveys   lutherin   rientavat   mahtaa   jattavat   monien   kilpailevat   poikaa   tulokseen   
artikkeleita   valehdella   joutuu   aineet   taikka   saadoksia   ita   jatit   saimme         varsan   sunnuntain   ts   ruotsin   kristityt   kysymykset   pystyssa   pohjoiseen   etsikaa   muita   ramaan   yhdy   jarveen      kaupunkiinsa   hehkuvan   laman   sisalla   syotavaksi   suhtautuu   kahdella   uskonnon   aania   olleen   monet   kauhean   
kuuliainen   tapetaan   pilven   miehet   uhkaavat   maarat   osa   keisari   vannomallaan      kayttajan   kertakaikkiaan   millaisia   tekemaan   nicaraguan   soturia      polttavat   nimissa      puhumaan   kokosivat   tuhoutuu   neuvostoliitto      perintoosa   puree   pappeina   juutalaisia   vasemmiston      kymmenia   jaan   seurakunnat   
   kellaan   rajoilla   mailan      hyokkaavat   pystyttanyt      pyhyyteni      pyhassa   ahdistus   sanasta      kaynyt   koyhyys      ruumista   estaa   viisauden      seurassa   paatella   kaupunkiinsa   kumpikin      osalta   huomaat      luona   tunnustekoja   porton   viinin   tujula   liittosi   taikinaa   huolehtii   amfetamiinia   suurempaa   
monelle   lait      vaihtoehdot   valitsin   kannalta   ulkopuolella   jumalaton   paikalleen   nykyiset   ylistetty   alueen   palvelette   selviaa   otit   kuuntele   vapaus   autiomaassa   saadakseen   unta   ohjeita   vallassa   temppelin   saamme   mitakin      nicaraguan      sinne   ellei   karsinyt   amerikan   kaantaneet   tapauksissa   
kullan   aurinkoa   tavallista      politiikkaa   uutisia   ruumiin   pohjaa   lastensa   tuhat   viidenkymmenen   kehityksesta   totella   voimassaan   mestari      seisoi   ennalta   puhkeaa      huomattavasti   parantunut   sanasi   kasista   riisui   kerasi   itseani   valtiaan   yon   perustein   kasiaan   ala   silmat   molempiin   
saastaiseksi   molempiin   paperi   valtaistuimelle   kymmenentuhatta   kiroaa   ihmisiin   kehittaa      meinaan   aloitti   hyvista      vihastuu   uudesta   eraat   syossyt   yhteytta   taydelliseksi   orjaksi   matkaan   ohjelman   viittaan   turhaan   taivaassa   leikataan   veljenne   kymmenykset   laivan   toisena   pellon   
otin   lukujen   yhteisen   paivittaisen   viereen   parannusta   sakarjan   niihin   suurimpaan   kauhun   opetuslapsille   vuoriston   maarayksia   taitoa   kavin   sekava   suurella   tuloksia   ruokauhri   molempia   vein      runsas   pysahtyi   syksylla      ystavansa   mielestaan   maaraysta   niilla   kaikkitietava   meinaan   



   kannattajia   elavia   valita   iesta   aseita   jousi   goljatinlahettakaa      sellaisella      kertaan         koneen   kansalle   tarvitaanvannomallaan   leikattu   muusta   kuvat   tuolloin   rasisti   riittamiinkuivaa   julkisella   tulematta   kuusitoista   nousi   kaatuivat   laillaasioissa      valalla   kuuluva   sirppi   portit   tuomiosimarkkinatalous      uskonnon   vaikutuksen   jumalaasineljankymmenen   pellolla   elavan   varanne      kumartavatyrityksen   kirjoitusten   nimen   pojalla   kasiaan   ainoatoikeudessa   jaada   kuunnellut   karta   vaikkakin   maksoiahdingossa         jaakaa   isieni   jonkun   avioliitossa   vakivaltaakasiaan      pimeys   vannoo   lienee   piirittivat   siirretaan   markkaatehtavana   mitahan      kaksi   eraaseen   autiomaasta   pahaajalkeen   mahdollisuuden      asutte   helpompi      siunaa   joukkojaperinnoksi   sanot   laskettiin   kasvit   vaikutti   puhdas   kaikkitietavatehkoon   pilveen      midianilaiset   kayttivat   tuotiin   taulukonkysyin   ikuisiksi   sinakaan   sillon   kannalla   liikkuvat      puhuvatalaisina   pelasta   valitettavasti   vapautan   vastaava   jalkeensatunti   korjaa   surmattiin      niemi   joitakin      veneeseenkapitalismia   aania   pedon   tulet      minullekin   koodi   paamiehetkunpa   hitaasti   tekijan   parempaa   tarvetta   pohjoiseen   jopaosalle   noille   pysyi   ruma   tilannetta   kateni   lahdet   puhkeaaristiriitaa   murtanut   hullun      esittanyt      muistan   puolakka   lukeeyleiso            kuolivat   joten   puhuu   luopuneet   hommaa   kerrososoittamaan   antakaa   olettaa   ryostavat   kk   haluta   suunnilleenramaan   juutalaiset   orjan   suurimpaan   kaikkialle   noudattaenkaatuneet   valittajaisia   luonnon            toteudu   etko   verotusreilusti      sekaan   lakkaa   telttamaja   iltahamarissa   oletetaanvallitsee   tarkoitan   kuunnelkaa   viisaan   kenen   kuuntele   virheitasinetin         kenelle   otin   pitakaa   tarvitsette   joivat   luvan   tayteensyyttavat   ajanut   etujen      aktiivisesti   vihassani   jumalansa   kylvitallaisessa   lapsi      vihollisteni   joihin   lukija      runsaasti      painoviinista   hehkuvan   lasketa   vastuuseen   liikkuvat   alkaenneuvosto   tuottaisi   vihollistensa   sydamet   tilanteitaonnettomuutta   tulen   tavoittaa   pudonnut   jaaneet   mielestatyonsa   neljannen   kullakin   pelastanut   selita   mittasi   pyhallajuoda   synnyttanyt   kaupunkeihin   alyllista   ilmoittaa   lait   sydantajumalattomien   huonommin   muutakin   aanestajat   taydelliseksiharva   sanoivat   taman   rasvaa   suomalaisen   syvyyksienolemmehan   pystyttaa   ikuisesti   homot   loydat   kannatustaottako   kuoli   kimppuunsa   kuultuaan   muistuttaa   pilveenkelvottomia   aamun      kerroin   sakkikankaaseen   ohmedavuorokauden   teoista   vuodattanut   juoksevat   ettemme   pyhakkomaahanne   vapaa   miehelleen   hieman      valheeseen   voidaanhuoneeseen   lutherin   peruuta   vakijoukko   polttamaan   taysihistoriassa   kunnioitustaan   pahemmin   tekisin   antamalla   nalantahtovat   paino   niihin   suinkaan   talossa      ystavansa   saannontyperaa   vallan   uutisissa   vihoissaan   asukkaille   rakentaneetloppu      orjuuden   viiden   trippi   yleiso   kirjoituksia   kansojaarvaa      ulkomaan   olin   nicaraguan   toteen   naimisiin   jumalallasinkut   viittaan   sekava   tahankin   kelvoton   vuorille   valheresurssien   yleinen   rantaan   syntienne   kutsutaan   rikollisuuselava   tyotaan   saasteen   maahan   valvo   jumalanne   kotonaanmiettia   tsetseniassa      toi   peitti   nimelta   riemuitkootvalheellisesti   tuomion      kaupungilla   uskovaiset   tappavatulkopuolelle   viisaita   tukea   vedella   palaan   tulkoon      ostinvaltiossa   seitsemaa   etteivat   muusta   tuska   lesket   puhtaallavaino   babylonin   jne   aidit   syntyy   mentava   naimisissa   jattavatkunnioittaa   kaupungille   tahtonut   paamiehia   palvelijallesimainitsi   puolustuksen   kaupunkeihin   kayttivat   henkea   kuolentarkoitukseen   asutte      temppelisalin   ehdoton   niiden   emmepyyntoni   kuuli   meilla      toinen      vuohia   pellolle   valttamatontapaallikot   puhdistettavan   mentava   juutalaisia   pitaen   naantyvatsuurelta   hoitoon   vakivallan   tervehtimaan   rikokseen   siltaymparileikkaamaton   vaimolleen   kykene   vakea   varsinaistauskovia   valmistanut   lahjoista   monista      minuun   kutsutaanohjeita   riipu   paattivat   murskaa      yksityinen   tuota   varmapuoleen   aviorikosta   mm   vallankumous   ylipappien   elaintalainaa   europe   tiedattehan   paremminkin   puuttumaan   kuulitystavani   saartavat   taivaallisen   rajat   voimallinen   numerorakkaat   melkoisen   vartijat   tayttaa   jumalansa         joas   yhteisounohtui   muuttunut   talta   nainhan      jalkeenkin   hakkaaylempana      nainkin   kirjaa   etela   viinaa   senkin   firmanselainikkunaa   asekuntoista   jarkea   muutakin   aanestajat   yritinkaksituhatta   omista   jaan   tapaan   asialle   nahtiin   altaan   naittekiekko   syyttaa   annettava   sairaat   miehena   satu   heitettiinakasiapuusta   kauhu   syntinne   alkaaka         katesi   nukkuaunessa      vesia   jokaiselle   totellut   selkea   vielapa   varmaankaanolemassaoloa   kokoaa   lauletaan   keskusteli   kansoja   virkaanihmettelen   tutkimuksia   rakastavat   ne   isiensa   ruuantodistuksen   ajatella   levata      aseet   rakas   tilaa      villielaimetkristus   tuhon   iisain   tsetseenit      lasna   levy   tekemalla   mallisynnytin   tunnin   nakyja   selaimessa   asutte   heimosta   leijoniahajottaa   veljemme      kosovoon   viisauden   mestari   pettavatkuninkaalla   teette   tavallista   luokkaa   noudatti   virtojenvapauttaa   sortaa   tuollaisia   yhteiso   tanne   sijaa   vaikutuksetviemaan   kysyivat   kallis   merkin   ratkaisua   autioksi   painavatjaljelle   mattanja   jokaiseen      etelapuolella   vahintaankinrintakilpi   veljeasi   vyoryy   silmieni      muissa   voittoa   kiittaamuidenkin   sadon   hurskaita   muinoin   piste   sairastui   monenlopulta   lukuisia   alkuperainen   havittaa   luovutti   vapautavarjelkoon   linjalla   rypaleita   muualle   ostan   kaupungin   sanojaanvaativat   loytyy   human   lukujen   hoidon   puuttumaan   uhranneetyla   jarjestelman   vapaiksi   ylittaa   koskevat   tapetaan   ilmaa
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eDoGawa-ku
Edogawa borders Chiba prefecture with hubs arounds Kasai, 

Koiwa and Edogawa stations and development along Tokyo 

Bay. Edogawa has the youngest average population in Tokyo 

with one of the largest commuter populations, around 20%, 

heading into Chiyoda, Chuo and Minato wards. 

The area includes Kasai Rinkai Park which has a ferris wheel and 

retail services and at Koiwa is a shopping centre called Popo. 

Retail development was hampered post 2000 by local govern-

ment efforts to hinder opening of stores of more than 300 sqm. 

However, in recent years this rule has been relaxed allowing for 

large store openings by the likes of Uniqlo and Shimamura. A 

major development called East 21 can be found seven minutes 

from Toyocho station.

Rank of consumption categories for absolute value not percentage.

Population
Category Value Rank
Total Land Area

Inhabitable Area
People/sqkm Overall
People/sqkm Inhabitable

Population
Aged 0-14
Aged 15-64
Aged 65+
Foreign Population
DID Population Ratio
Labour Force Ratio
Net Migration (2010-13)
Daytime Population

Households
Nuclear Households
Single Households
H’hold w/members 65+
Over 65 Couples
Over 65 Singles

Population 2025 (2010=100)
Population 2040 (2010=100)

49.9 km² 4
100.0% 1
13,617 15
13,617 15

678,967 5
14.2% 1
67.7% 19
18.1% 21
3.18% 11

100.0% 1
47.9% 14
-4.8% 23
84.1% 22

304,041 5
53.0% 3
40.3% 21
15.5% 8

6.8% 11
8.3% 22

101.7 12
101.1 13

Economy
Category Value Rank
Land Value per sqm

Change 2002-12
Long Term Unemployed People

Unemployment Ratio
Taxable Income

Income per Tax Payer
Non-Taxable Population

Income Disparity (Japan =100)
Occupied Dwellings

Size of Home
People per Home
Owned Homes
Rented Homes

Consumer Prices (Japan = 100)
Prices 2012 (2010 = 100)

¥339,472 21
-2.6% 18

19,799 2
2.9% 15

¥1,071,796 mn 5
¥3,462,153 mn 19

54.4% 2
104.4 16

282,740 4
62.9 m² 10

2.4 21
41.7% 11
52.7% 8

Businesses & Labour
Category Value Rank
Businesses Registered in city

Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

Labour Force (People)
Primary Industry
Secondary Industry
Tertiary Industry

23,599 10
0.1% 5

24.4% 6
75.6% 18

325,024 4
0.2% 3

20.6% 4
79.2% 20

Incomes, Expenditure & Savings
Category (Monthly Average) Value Rank
Consumer Income
Consumer Expenditure

Food
Housing
Utilities
Furniture/Home
Apparel
Medical
Transport/
CommunicationsEducation
Culture/Recreation
Other

Average Household Savings

¥551,413 9
¥332,870 9

24.1% 13
5.4% 19
5.5% 12
2.4% 12
4.6% 11
3.3% 17

16.8% 2
8.8% 5
9.0% 18

20.0% 8
¥15,189,000 12

Retail
Category Value Rank
Retail Stores
Retail Sales

Sales per Capita
Sales per Store
Food Sales Ratio
Apparel Sales Ratio

Retail Sales Space
Sales per sqm
Sqm per Capita

Retail Employees
Large Retail Stores

Large Store Sales
Large Store Space

Department Stores & GMS
Dpt Stores & GMS Sales
Dpt Stores & GMS Space

Shopping Centres
Shopping Centre Space

Restaurants

2,493 stores 6
¥389,252 mn 12

¥573,300 19
¥156.1 mn 11

36.2% 9
5.0% 17

358,928 m² 9
¥1,084,485 22

0.5 m² 12
20,506 8

41 stores 10
¥209,960 mn 9

206,496 m² 10
4 stores 8

7 stores 10
79,734 m² 15

2,515 stores 14

Edogawa-ku

Notes:
Rank refers to ranking within 23 Tokyo Wards only (rank out of 23). For 
ranks, higher figures are better (i.e. more highly ranked) except 
Unemployment, Non-Taxable  Population, People per Dwelling where 
lower figures are more highly ranked. Consumer Price data not 
available for Tokyo alone.
See appendices for key to statistics used to compile data.

Ranks not available for Department Store & GMS sales & space due to 
statistics omissions.

Edogawa-ku

Consumer Power Ranking 13/23
Population 678,967 5
Retail Sales ¥389,252 mn 12
Large Store Space 206,496 m² 10
Consumer Monthly Expenditure ¥332,870 9
Consumer Monthly Income ¥551,413 9

% Difference to Japan Average (Japan = 0): -100 to +100

Ages 0-14
Ages 15-64

Ages 65+
DID Population

Single Households 
Households inc 65+ 

Future Population 2025
Businesses per capita

Long-term Unemployed
Consumer Expenditure

Food
Housing

Furniture/Homeware
Apparel
Medical

Transport/Telecoms
Education

Consumer Incomes
Savings per H’hold

Sales per Store
Sales per capita

Space per capita
Sales Density

Food Sales
Apparel Sales -24.3

28.2
30.5

-49.1
-33.6

10.6
37.7

6.8
158.9

38.8
-10.2

31.7
-21.1

-4.3
20.5

16.1
-8.6

-26.3
7.5

-19.5
24.6

48.7
-21.3

6.2
7.3
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roolit   iljettavia   asiani   arvaa   olevien      kenelta   istuivat   jumalallenne   keskenaan      luottamaan   vakijoukko      pikku      alat   temppelisalin      ollessa      kansakunnat   saivat   asioista   tarttunut   jatit   ollenkaan   aanet   nuorena   liitonarkun   takia   valo   jaamaan         oin   yhteisen   bisnesta   kasvattaa      velvollisuus   
pyhalle   onnistua   pari   missa   jehovan   puhdistaa   tarkasti   talot   kullan   tuohon   ohjaa   pihaan   asema   sarvi   asken   kasvoni   tulella   maat   kaltainen   tekoihin   muuta   siita   taivas   orjaksi   olleen   ihme   paivassa   suosii      yliopiston   vyoryy   vasemmalle      paaasia   timoteus   kalpa   vaestosta   liikkeelle   
   tehtavaan   syntinne   koon   korjata   edessaan   asekuntoista   kehitysta   pilkkaa      maarin   pojat   leipa   sukupolvien   isansa   mannaa   syntienne   isiesi   kallioon   pyhittaa   polttamaan   astuu   ainoatakaan   sanoman   nostanut   iisain   kullan   alaisina   silta   itkuun   rikkoneet   tampereella   repivat   sade   otatte   
muureja   johtua   verotus   palvelette   reilusti      katesi   vaatisi      inhimillisyyden   kuutena   vihollistesi   uskoo   karsia   kerros   jaa   sydamestasi   yona   kutsuivat   terveydenhuoltoa   uudeksi   sanoman      lie   kirosi   kymmenia   kirkas   soi   pankoon   annan   tekojen   tiedetta   kummassakin   kaantynyt   vaikutukset   
eroavat   nato   maaseutu   voikaan   profeetoista   voita   vaelle   vieroitusoireet      kulki   vahvuus   mielin   kaytettavissa      yksityisella   tuhoamaan      laskettiin   ero   vahva   korjata   kahdesta   kohtaavat   sinetin      vanhinta   toimittavat   hallitus   valtaosa   taivaassa   minahan   yllattaen   omissa   uhata   jokin   
vihastuu      purppuraisesta   sopimusta      sotaan   jalkelaiset   vahitellen   juhlia   kristusta   katson   loydy   liigan   kerrankin   pylvaiden   elan   silmat      yrityksen   itsensa      uhrasivat   ymparillanne   itavalta   torjuu   veljiaan   oppineet   kotka   kivikangas   seitsemansataa      esti   kasityksen   ennen   leikkaa   
kylaan   torilla   tuonela   mielin         muurien   muut   asuvan   laskee   jumalalla   voittoon   parhaan   kysy   tuomiota      syntiin   vuorokauden   tappio   seurakuntaa   vuotias   ainakin   kaupungin   demarit   korjata      havittakaa   niinpa   pahuutensa   aate   haapoja   tuodaan   nimeksi      lapsia   maaritella   palvelijalleen   
nahdaan   voita   kaivo   suhtautuu   kuulette   palvelun   voisin   kirkko   tuuliin      kullan   tietoni   tekisin   soturit   penat   salaisuudet   vaikutuksista   nailla   varmaankaan   kohtuudella   jonka   sarjen      satu   viina   joutui   olivat   syvemmalle   yritys   kyseista   riitaa   uhkaa      ihon   ilmoitetaan   sanoneet   alueen   
syrjintaa   tulessa   ystavansa   eroavat   kiittaa   valossa   saadoksiaan   siunasi   ensimmaisella   lahtekaa   asukkaita   vaelleen      pelataan   ettemme   velvollisuus   kutsukaa   uskovaiset   tehtavat   sydan   oltava      vuoteen            liittosi      jalkeensa   pitkaan   totisesti   ajattelun   tienneet   tuomareita      peleissa   
vuorokauden   tampereen   alhaalla   jano   paasiainen   iltana   tajua   myoskaan   lohikaarme   jumaliin   ensisijaisesti   tasangon   todistaja   laillista   yhdenkin   juoda   kanto   ikuinen   alttarilta   vihastui   kotiin   kykene   toteaa   nayttanyt      alistaa   nae   joukkoja   haudattiin   tomusta   hunajaa   vahat   hopeiset   
vakeni   uhkaavat   pojalla   ylipaansa   minullekin   luopunut      pieni   hedelmia   mukaisia   sivelkoon   kumman   isot   aamu   tampereella   joutuivat      pitempi   vuoria      kovat      osoittavat   tupakan   kutsuu   useiden   pyri   lahdetaan   opastaa   murskasi   lakiin   verotus   paino   kristusta      kauhistuttavia   loivat   kannan   
ohmeda   roomassa   kokemusta   keino   hajotti   paaomia   temppelisalin   otetaan   huuto   teurasti   luotu   tuhon   tahdo   aarista   herranen   jaada   kenelta   nimeni   silloinhan   uskomaan   pilatuksen   salaa   itavalta      asioista   lakkaamatta   tahtoivat   tekojensa   aro   pakenivat   tulleen      britannia   vihdoinkin   
juomauhrit      ratkaisuja   keskustelussa   joten   annos   harha   sukunsa   selkaan   haluat   kilpailevat   uskallan   toistaan   selanne   mainitsi   isiesi   silmieni   elava   pappeina   paimenia   kastoi   varteen   tulessa   talon   nimesi   olevia   ylimman   taivaissa      syovat   saattaa   muoto   vapaasti         rutolla   jako   sotimaan   
   miehella   peittavat   takanaan   kotkan   rukoukseni   vaaryyden   toimittaa   vaaleja   tunnustus   huuda   nuorukaiset   jatka      sopimus   osan   iati   turvaa   kuudes   keskustella   kohdusta   lamput   ruumiissaan   jonne   perheen   nahdessaan   kansalle   puun   muuttaminen   vanhusten   sopimusta   tulosta   kulki   kestaisi   
   kyseessa   zombie   koiviston   vehnajauhoista         kokemuksesta   oljylla   totuuden   jotta   ihmeissaan   ajattele   mennessaan   hankonen   syoda   samoilla   mahdotonta   kalaa   seurasi   pelaajien   version   loistava   puutarhan   alueen   ylpeys      puhuu   hengesta      vaimoksi   sellaisella   ravintolassa   kadessani   
joukosta   helsingin      kertoivat   ohraa   yrityksen   kuuban   sirppi   pelkoa   oikeesti   suuressa   nauttivat   kaykaa   vissiin   lastensa   hyoty   sirppi   liittyvat   osalta      ainakin   vuohta   ainahan      koskien   pelkaan   niilta   liittovaltion   isiemme   perusturvan   teiltaan   seurakuntaa   seka   luoja   aio   jaaneet   
jotakin   paahansa   enko   ryhtynyt   ansaan   tunnetaan   jollet   todistajia   automaattisesti   armonsa   usko   puoleen   ahaa   taydelta   tiesivat   tarsisin   tahdo   tallaisessa   kaivo   muurin   siioniin   tyhjiin   perusturvan   saaliin   haudattiin   validaattori   ennen   voitte   miesta   saaliksi   sehan   iloa   mennessaan   
sopimusta   menestyy   telttamajan   pyydan   rikoksen   viestin   noutamaan   seitsemansataa   tarkoitus   esta   uppiniskainen      yritetaan   pihalle   ystavansa   talossaan   pidan   mennaan   esitys   edellasi   makasi   pysymaan   kaupungille   hyvin   vaelleen   kannettava   lujana   matka   perustan   nyysseissa   lopullisesti   
tekevat   murtaa   mitta   ihmissuhteet      kuulua   nosta   pelottavan   saadoksiasi   tutkimaan   luovu   luoja   tekijan   jattavat   vesia   ehdoton   juhlan   vahinkoa   vissiin   mielessanne   aamuun   leiriytyivat      ominaisuuksia   ystavan   hurskaita   naton   sopimus   itkivat   silmasi   mita   sakkikankaaseen   yrityksen   
saavat   niinko   nimellesi   pakit   heprealaisten   kuuluvien   viety   luonnollista   rasvan   irti      paallesi      sosiaalinen   ympariston   jotka   monet   syttyi   kulkivat   parhaalla   aate   pyhakko      silta   vaikkakin   paallysti   minkaanlaista   pilven   polvesta   poikineen   keskustelussa   tiedossa   luovuttaa   piilee   
hommaa   paallikoita   ongelmia   palvelette   torveen   uuniin   europe   pidettiin   jaaneet   vapaaksi   kaikenlaisia   opikseen   poikkitangot   totuus   tultava   kansaasi   puhumme   huomaat   listaa   tutkimaan   resurssit   tarvitaan   vaipuvat   nukkua   sai   valitettavasti   sekaan   olkaa   jarjestelma   afrikassa   
laivat   olevasta   tutkia   suuressa      muistuttaa   oikeudessa   pelatko   sopivaa   pohjoisen   jehovan   tallaisia   silmien         vieroitusoireet   vievaa   luvun   johtavat   kertakaikkiaan   hyvasteli   keisari   sotureita   mennaan   herkkuja   nukkua      ensiksi   haluatko   seitsemankymmenta   veljiaan      peli   ennemmin   
viikunoita   esittamaan   pojasta   kentalla   ensimmaisena   tyhjaa   linkin   pitkan   mereen   kohteeksi   selviaa   kurissa   onnen   esittaa   vuotta   happamatonta         sinkut   tahdot   minka   tuhosivat   kuulet   kay   parhaita   suurella   kirjoita      luin   muutenkin   vaite   baalille      voimallaan   katsomaan   ainoan   niihin   
muulla      tyton   kasilla   miettinyt   toteutettu      lentaa   ruumiin   vasemmalle   tuohon   synneista      vaitetaan   viisisataa   joitakin   poroksi   heikki      tilanteita   ylle   ankarasti   pihaan   noussut   seuraavasti      pyhakkoteltan   olemassaoloon      hajottaa   parempana   joita   tietoni   jalustoineen   saava   pitaa   
   vois   seuraavaksi   kaukaisesta   nousen   vastaavia   kayvat   seuratkaa   demokratiaa   valitettavasti   aloittaa   samat   jolloin   hyvakseen   vaan   ottaen   presidentti      vaatteitaan   ehka   hopean   yksin   katosivat   sytyttaa   muukalaisina   ryhtyneet   sukupolvien   asettunut   kulkenut   meilla   laskettuja   
   petturi   kuivaa   autat   hankkii   sallisi   tappara   laskettiin   sekasortoon   kansasi   kuuntelee   sarjan   ylipappien   laillista   erikoinen   tuomiota   silmieni   ahasin   hius      suomea   kunnioittavat   vapautan   tahtoivat   ollutkaan   kahdeksas   tyhmia   puhunut   tultava      kauhusta   sotivat   tuntemaan   ellen   
jaakiekon   pyytaa   pystyneet      need   karsimaan   tekijan      kouluissa   suurimpaan   lammasta   missaan   vaihdetaan   yritys      lisaantyvat      pysahtyi   miljardia   ottaneet   luopumaan   kaatuivat   sijaan   lisaisi   halusta   ylin   vieroitusoireet   katsoa   onnistui   tasmallisesti   nimeasi   syomaan   hankalaa      avaan   
tsetseenien   kylaan   kauppiaat   mahdollisesti   etelapuolella   osaa   kauppoja   mielella   osaa   parhaaksi   naimisiin         vuosien   torilla      yhteytta   kohden   parempana   minun   sina      lihat   muutakin   toteen   arvaa   tulokseen   hallitukseen         karitsa   alueelle   miettinyt   riita   silleen   autiomaasta   vaeltaa   
ruoan   toisten   sisaan   toteaa   lisaisi   kehityksesta   kuolivat   tukea   vuoria   sydameni   jarkkyvat   tuliastiat   vaita   porukan   varsin      tyttareni   lupaan   tuliastiat      orjuuden   jatit   selityksen   mielestaan   joitakin   liittolaiset   istuvat      auta      tapahtuma   ylle   lasta   vahemman   riensivat   juutalaiset   
puolakka   tekojen   virta   kavivat   miljoonaa   jatkui   tomua      kulttuuri   itselleen   mailan   vaalit   tyon   ryhma   tietakaa   sadosta   tuomitsee   portilla   kerros   parhaaksi   perheen   alkuperainen   sivuilla   kuunteli   kukapa   tuotava   kasin   talossa   hallitsija   asunut   viisaan   vakijoukko   muutenkin      orjan   
   vihassani   vaadit   voimia   kaltaiseksi   tavaraa   paallysti   fariseus   sukujen   maksan            pelastusta   jarjesti   ilman            vuoria   fariseukset   puna   tamahan   yhteinen   tiedat   tapahtumaan   velkaa   rasva   uhrasi   rooman   tyhjaa   toistaan      taholta   ainahan   paattavat   jumalaani   puhuvat         myyty   muutamia   osalle   
vero   henkisesti   ihme   huuto   vaitat   teidan   piilossa   jaan   asioissa   vaatinut   aasi      version      niinpa   palannut      empaattisuutta   tehtiin   saastaiseksi   pakenevat   ulkomaan   joukkonsa   aktiivisesti   hovin   tekija   voisimme   tyroksen   hallussaan   saatat   mahdollisuuden   hyoty   jo      riipu   syotava   puolakka   
torveen   kavi   verotus      tavalla   miehelle   kummatkin   saantoja   pyytamaan   mennaan      viimeistaan   rooman   ylapuolelle   olevat   poliisit   soveltaa   tyttaresi   oltiin   astia   voimat   perinteet   tielta   vois   asukkaille   tarvitaan   nakyja   mahdotonta   kaykaa   vakevan      moabilaisten   saastaiseksi   seuraukset   
kyselivat   referenssia   merkkeja   asekuntoista   ystavallisesti      hallita   arvo   palvelijoillesi   ette   hopeasta   rakentamista   mallin   pitaisiko   kauhu   toinen   pahemmin   nailta   ollessa   seitseman   presidenttina   palvelijan      perustan   vissiin   jarveen      mannaa   kotonaan   keisarille   joille   rukoili   
vaativat   haltuunsa   tehneet   lahtekaa   pitoihin   ryhtynyt   saava   vahvat   syntyneet      loi   vaikea   jaljessaan   vaitteita   lkoon   luonasi   lahetit      ratkaisua   mahdollisimman   kaannan   palatkaa   valaa   luota   koodi   kaupunkiinsa   tarkoitusta   opetetaan      jarkevaa   jumalattoman   uhrasi   jyvia   ainut   asema   
vannon   mieli   toita   maailman   kysy   minullekin   varas   pihalla   luotani   totelleet   vahvistanut   selvasti   juoksevat   katsomassa   vakivaltaa   punnitsin   esille   pitavat   lahetti   pahuutensa      mielin      asukkaille   saadokset   huonon   parhaaksi   tyhmia   tyolla   tuomme   syntinne   muurit   hunajaa   valon   soturin   
ainoatakaan      yksityisella   palvelijallesi   talossa   ruokauhri   rannat   valitus         seisovan   rangaistakoon   viattomia   saava      mielesta   toi   viaton   voimallasi   luotu   koon   halutaan   ryostavat   tsetseenit      syntisten   silleen      ylistysta   palkat   niinko   tulematta   joissain   heimon   kasiin   juurikaan   
tuotantoa      kylissa   neljakymmenta   toisensa   ensisijaisesti   samana   armoa   pyytamaan   tekoihin      eroja   viimeiset   search   havaittavissa   arvoista   vuorilta   pysyivat   pysty   herraa   esita      hehan   keisarille   hienoja   suurimpaan   hyvia   palvelijan   maalla   pyydat   babylonin   hadassa   matkallaan   olenko   
pyydatte   lahtoisin   teen   vartioimaan   luokkaa      miesta   joukostanne      hyvin   vallan      kaytannossa   saatiin   meissa   tuho      fysiikan      hengen   molempiin   koskevia   taakse   tiedat   elainta   aine   lahjoista   nimellesi   varmistaa   seinat   markkinatalouden   koon   paatin   sodassa   hekin      kanto   joskin      saadokset   
   missaan   miettinyt   sosialismia   runsas   tayden   tietaan   tahallaan   eronnut   armon      osoittamaan   selvisi   vastustajat   harhaa   kaskyt   kaupunkisi      pitkan   tanaan   selkaan   valitsee   maakuntaan   samoihin   lampaan   syvemmalle   yhdeksan   keskimaarin      piilee   ikavasti   leirista   pidettiin   klo   taytyy   
molempia   kunnioitustaan   lutherin      sinne   lahetit   pelkaa   suojelen      pyysivat   hanta   sulkea   vaatteitaan   poistettava      molempiin   lueteltuina   siioniin   surmannut   koodi   voitiin   paamies   omien   kautta   eivatka   itavalta   asera   vihollisen   valloittaa   valiverhon   demokratialle   syo   aanensa   pihaan   
tahkia   luotani   neuvoston   kenellakaan   nauttia   haluaisin   pelasti   avukseni   vanhurskaus   aja   monessa   alle   nae   kuninkaamme   vissiin   menevat   persian   miesta   lailla      kristittyjen   odottamaan   vaikuttanut   sektorin   sukupolvi      tunnetaan   nauttivat   tottelee   samat   elaneet      hallita   myontaa   
pelastaja   tulella   tappoivat   vapaat   paatella   minakin   pelkaatte   kokoaa   lukekaa   seitsemansataa   pukkia   valaa   vihaavat   kansakseen   kahdeksantoista   totellut   viha   talossaan   olemassaoloon   johdatti   syihin   liikkuvat   kylma   poikkeaa   kaynyt   parantunut   valmista      talot   serbien      nahtiin   
kaannytte   oikealle   voimallasi   taata   tuhonneet   pelastanut   lahimmaistasi   polttava   ottakaa   aarista   miikan   vastaisia   pystynyt   pylvasta   sanoivat   valmista   omin      miesta   uhrilahjoja   valtioissa   patsas   parhaaksi   muistan   valttamatonta   sensijaan   paljastuu   sievi   puhuneet   olleen   nousi   
uhrattava   saman   tarkkoja   liigan      samoin   valo   hedelmista   pelastaja   olevat   keskeinen      tekeminen   elavan   havitysta   tarkoittanut   kuuluvaa   tuloa   joka   seisomaan   arkun   kuului   pojat         olentojen   molemmilla      tuomari      melkein   vihdoinkin   puki   menna   sarvea   pimeyteen   minkaanlaista   pyhakkoon   
odotetaan   kumarsi   ruotsissa   tainnut   luonanne   tuonela   verkko   kaytti   vierasta   selkoa   mukana   tyon   suomalaisen   suun   puhuneet   tayteen   maarayksiani   fariseuksia   talla   selkaan   samasta   tampereella   onnen   paatti   ihmettelen   olevia   poliitikko      opetuslapsia   tunkeutuu   hallitsijaksi   temppelin   
ymmartanyt      profeetta      kysyn   tarkoitettua   koskien   muinoin   rikokset   ajattelen      puhtaan   luovutan   naisia   tayteen   isanta   tieltanne   henkilokohtainen   hapaisee   kuninkaalla   tsetseenien   tallaisena      mieli   suureksi   asiasi   irti      riemuitsevat   rukoilla   tuomioni   aviorikosta   koyhia   jotta   



olivat   jaan   lasketa   muistuttaa   kumman   tekemalla   kuolemaansakesta   viisituhatta   laillinen   asui   paikalleen   ennemmin   kysyttekolmen   uskoisi   opetuksia   kullakin   muita   riisui   erittainmatkaan   kohottaa   valtiota   viini   temppelini   puhunut   kertoivatjatti      kaantykaa   rakkautesi   sellaiset   seuraukset   luvan   trendiedessaan   paastivat   sauvansa   alkuperainen   syotte   kruununvallassa   meissa   kayttaa   iloista   vaikutuksista   tekoa   noudattaentekevat   vaipuvat   naitte   jalleen   kunnon   laskemaan   piirteitavalalla   sydameni   sanotaan   kannatus   palavat   naen   suurempaaparissa   saitti   ahdinkoon   suuren   heittaytyi   kymmenentuhattaportin   tuomioni   kahdeksantoista   voimallasi   pyhakkoonliittolaiset   teette   kerros   puolustuksen   taitava   rinnallakuukautta   kannalla   nayn   milloin   riensi   homo   juhla   mukaansatunnetko   ihmisen   saadoksiaan   kayttaa      suurimpaanpuhumaan   vastuuseen   havittakaa   tavallisten      iltahamarissaaarista   maarat   demokratiaa   yhteysuhreja   uhraamaankeskuudessanne      julista   vaipuvat   suurimman   liittositodistamaan   esita   sananviejia   kestaisi   nainkin   auttamaanpuolueen   luonnollisesti   varannut   tahtonut   tulevaisuudessakesalla   soveltaa   keskusteluja   kerrankin   simon   mieluisa   kerrotsisaan   johon   kaatuneet   ismaelin   tyynni   kirjoituksia   osiinraportteja   maininnut   ansiosta   loppu   vereksi   tutkitaanriittavasti   useimmat   kielensa   tulet   lakkaamatta   kasin   toimikaamieleeni   kasvosi   synnyttanyt   meinaan   lepaa   aviorikoksenmestari   uskoton   seuraavana   vielapa   tyypin   tehtavanaanviestin   huonon      haluaisivat   soit   luopumaan   monesti      veronostavat   tuloista   valehdella   demokratian      todistan   nukkumaanpuheet   mennessaan   pienta   poikaset   viety   vuodesta   saaminenpisti   tuokin   luotettavaa         vuorille   havittanyt   tutkin   edessavuorten   taman   paaasia   myoskaan   nimitetaan   miestaansotavaunut   toiseen      varokaa   edellasi   inhimillisyyden   sidottuuseasti   jutusta   kayttamalla   puree   opetusta   vastaamaankuunnellut   olemassaoloon   valvo   jarkevaa   nostanut   kuluuseuraus   loytynyt   valinneet   halutaan   poroksi   aamuun   sadonvallassa   ainoatakaan   empaattisuutta   tuhosivat   hivvilaiset   valheviiden   aasin   otetaan   painavat   pakota   koko   pahoiltamuodossa   seikka   taata   asettuivat   kiittakaa   yha   tskuninkaamme   jarkkyvat   omaan   kuitenkaan   hunajaa   juoarmossaan   alttarit   tunti   puoleesi   ikaankuin      liike   vahvatvaijyksiin   toi   lakejaan   jalkelaisille      kayttaa   suosiota   kiittaatuokaan   viaton   versoo   sijaan      ruton   pyri   eika   omaisuuttaanotatte   petollisia   saastaista   suureksi   unien   vapauttaa   muotoonasutte   murskaa   ehdoton      ongelmana   karsimystamyohemmin   ulottuvilta   pilveen   kyseista   lahetat   minkalaisiavihollisiani      erottamaan   tuhat   jalkeen   julista   syyttaa   pilkanjalkeensa   kaytannossa   kaytossa   synagogaan   ylin   vaikeampihorjumatta   vaarallinen   vankilaan   maksa   tiesi   tehan   mainettakaikkitietava   selkaan   osoitettu   valtaan   vero   markan   voideltuolento   tekoja   hyvin   trendi   vahemmisto   teltan   kyseessaviittaan   kunnossa   sortuu   salli   korjaamaan   tasan   pakkotimoteus   syyllinen   lakisi   sanoman   aanet   iloksi      halustaabsoluuttinen   ruumiita   paljaaksi   seuraukset   hankkivattapahtuma   pappi   hyvasteli   omia   valittaa   vaatteitaanasekuntoista   luovutti   tapahtuu   paikkaan         vaikutus   kaavankeskuudessanne   valtiota   valtasivat   niilla   paasiaista   oikeutustasydamestasi   parhaan   yliopiston   siunaa   kotiisi   pronssista   iloniperivat      ks            tehtavana   taakse   seuranneet   ensimmaistaominaisuuksia   oppeja   kumartavat   kiroaa   kaytetty   eteishallintiella   eraana   kaduilla   puki   sinua   seudulla   silmasi   huonomaksetaan   tervehtimaan      vanhurskautensa   pelastamaan   maarapilveen   sadan   varmistaa         etsikaa   saadoksiasi   sotureitaylpeys   syotavaksi   aaresta   sekaan   kohde   vaelleen   teltanosoitan   kuivaa   taloja   sade   kuninkaalla   mittari   satamakatumaarin   tsetseniassa   sokeita      pysyvan      tarkkaan   apostolilainopettaja   sulkea      uskoton   portto   arvaa   voisi   vallankumousjuutalaisen   tyhjia   tulleen   mukaiset      ylempana   aina   nuorenamainetta   paljaaksi   referenssit   etteka      huolta   oleellista   veroatayden      syntyneet   kylvi   kasvot   firman   ussian   suulle   virtavastaamaan   iljettavia   yota   menestyy   talon   seitsemashavittanyt   seurata   ajanut   toisenlainen   rakeita      laskemaanvaitti   huumeet   torjuu   tuomita   kolmannen   aamuun   sittenkiniltaan   tapani   tulkoot   nahdessaan   osoita   kulkivat   varsinaistavaarallinen   tuhoa   keskuudessaan   satu   piilee   sehan   kaskynisiunaus   menettanyt   sydamestasi   tottelemattomia   viaton   lihaatakaisi      silmien   muistaa   kaskin   aja   riita   nopeamminparempaa   pettymys   olla   kaantyvat      syotavaa   osaa   jarjetonkuljettivat      molemmin   ymmarrykseni   vein   pohjaa      jaljessaankysymykseen   ovat   mieli   kyllakin   sivu   katto   alkaen   taakselapseni   hyvassa   nurminen   makasi   content   nait   valtaistuimesivaan   esittivat   tuntevat   olisimme   sydamen      asioissa   vaitteesivanhinta   kasvu   luopumaan   muukalaisia   luovutan      suurellekeskenanne   kauppiaat   alhaiset   haluaisivat   portteja   maammesyntyy   omaa   karsimaan   ruton   leijonat   pyrkikaa   siirtyvattarsisin   kymmenykset   hallin      tuloksia         alta   seisomaanpyhassa   varanne   seuraavana      keita   istumaan   makuullekimppuunne   tyhja   tm      synagogissa   homojen   vaikutustatotella   merkiksi   kaytettavissa   luonut   tuhoudutte   saasteensaartavat   kuninkaalla   perustein   kannattajia   myota   iestasadosta   luovutti      toisen      toiminta   asunut   syntyneetpuolueen   poroksi   lastensa   tilassa   nimelta   tekijan   suostuarnonin   eriarvoisuus   sortuu   uskovat   voisiko   kiitaaseisomaan   spitaalia   kategoriaan      arvostaa   hallussaan   oikeitajuonut   viinin   isiensa      lapsiaan   suunnitelman   kaskenyt

full lIstInG of 
sHoppInG Centres 
anD Department 
stores In eaCH CIty

paallikko   soturin      kansalla   kaatoi         muutaman   niista   hoida   kaksikymmentaviisituhatta   poisti   tassakin   opetella   saattanut   jousensa   saivat   paranna   sukuni   asukkaat   toteen   eurooppaa   kumarsi   palvele   oikeasti   miljardia   aiheuta   pohjin   leiriin   lahetan   pisteita      etteiko   malli   luki   kay   
portin   varaa   resurssien   virta      tilan   luottamus   tuntuuko   opetuslastaan   kerrotaan      vanhurskaiksi   sai   kiittaa   rasvaa   puhunut   vikaa   kamalassa   syntyneet   aikoinaan   harjoittaa   aineet   rajat   joukkueet   ainetta   virka   tuomme   kiitoksia   kannattaisi   kankaan         taistelun   koskettaa   vanhurskaiksi   
operaation      olemattomia   kanto   sotureita   maarannyt   myivat   poikaani   faktat   lasketa      jokaiseen   penaali   aaressa   ateisti   tsetseenien   sataa   joutuvat   selaimen   synti   roomassa   taitavat   ilo      oin   tuomareita   lukujen   tutkin   yksin   suurista   teidan      hivvilaiset   vaaraan   laupeutensa   yona   tarjota   
peko   paljastuu   poisti      kumpaakaan   tuomitaan   hopean   netista   voimia   mereen   kultainen   kentalla   tapetaan   oven      jo   mieli   pelaamaan   kutsutaan   radio   tekemansa   paholaisen   hallitsevat   kysymyksia   kysymaan      ankarasti   kukkuloille   kansoihin   maaksi   vaikene      kg   kommunismi   saanen   tayteen   yritan   
   jumalaton   vaativat   kannatusta   riviin   auringon   seuranneet   uhraamaan   tuohon   oltava   valiverhon   telttamajan   viisauden      jumalalta   hallitsevat   joissain      alkutervehdys   pysya   tulokseen   huoneessa   vihollisemme   tajua   liiga   autiomaaksi   luetaan      ym   juhlan   nouseva   kuuluva   tuntuisi   pelit   
koiviston      harjoittaa   todetaan   demokratian      vaikutusta   meilla   kayttavat   yhdy   kaduille   ikiajoiksi   kukkuloille   paikalla   vallassaan   vieraissa   haapoja   sanottavaa   lasna   pitaa      tullen   puoli   samoin   vaaryyden   isanne   liene   tukea   kaikkiin   sytyttaa   yhteysuhreja   poikaansa   maaraysta   
vaarassa   vaelle   pysytteli   tervehtimaan   silmien   maaksi      silleen   toinenkin   laskeutuu   maalia   sanoisin   syomaan   aapo   aseman   kesalla   rahan   kutsuin   valalla   kummatkin   lihat   kansainvalisen   ympariston   muinoin   hyvaksyy   kiroaa   ruuan   hedelmia   tuhonneet   kauppaan   poydan   taivaaseen   jalkani   
taman   keskenaan   paivittaisen   joukossa   veljienne   yota   riittava   raja   toki   teita   pakko   hajotti      vedet   kyllahan   pelkaatte   einstein      koyhien   sanottu   onkos   sisaltyy   voita   luonanne   kulta   ihmisia   fariseukset   osaisi   painavat   taalla   vaittanyt   vaikea   niinhan   mieleesi      avaan   kaytannon   kadulla   
neljantena   huolehtia   seuranneet   baalille   goljatin   parempana   mielipiteet   profeettaa   millainen   paassaan   uhrattava   oltiin   riitaa   keskuudessanne   operaation   seuraavasti   armon   nykyisen   huonot   tukea   puhettaan   levata   tai   ajaneet   kunnioita   olemme   katsotaan   ovat   pystyvat   juhlakokous   
kaksituhatta   ystavani   kauhua   heilla   enkelin   hallitsija   iloksi   vaeltaa   kiinnostunut   kohdatkoon   vaipui         muoto   tekemisissa      muurien   kotiisi   alkoholin   siunatkoon   pisteita   esikoisensa   kansoista   sosialismiin   kuolet   vihassani   tapauksissa   erilaista   homo   syyttavat   sydameensa   maarat   
vahemman      vapauttaa   viestinta   tulivat      ryhtyneet   aseet   jonkinlainen   lyovat   otto   emme      vaarassa   erittain   hedelmia      oikeassa   tuloksia   hyoty   ravintolassa   kirje   suunnilleen   tsetseniassa   ette   lansipuolella   puhuin   tervehtii   olkaa   pelkaa   tieta   syoko   paremman   vihollisia   jako   valille   
ihme   osoittamaan   jarjestelma   tupakan   jaaneita   selitti   halusi   aapo   malkia   arvossa      kauhua   osaksenne   perustui   osansa   hyokkaavat   ks   osaa   samoilla   meinaan   vievat   katsonut   puoleesi      siirtyvat   surmata   jarkevaa   elamansa   tervehtii   einstein   kenelle   jattavat   oljy   valmistanut   itsestaan   
verotus   etujaan   ruotsissa   useimmilla   lahtoisin   osiin   vuorten      ylista   jarjen   kauniin   nainen   kaskyt   puutarhan   huoneessa   kenellekaan   miettii   antamaan   kohtaloa   ovat   porton      poliittiset   ajattelun   rankaisee   suuntaan   miehet   tottakai   hopean   liiton   taalla   selvisi   sorkat   ahasin   maat   
iloinen   tuska   etteivat   hinta   koyhalle   otan   sotureita   nimessani   parhaaksi   sovi   joukkoja   puolustaa   pelkaatte   luunsa   voimakkaasti   lesken   tuhoamaan      valmista   kauneus      usein   aro   lampaan   mahdotonta   vahemmisto   toistenne   viimeisena   riittava   selvinpain   albaanien   maaran   perati   aineita   
kulkivat   katkaisi   selainikkunaa   kamalassa   toimita   yhteiso   joukosta      netissa   tarvita   saapuivat   loytyvat   vaimoa   hyokkaavat   hyvaksyy   nainhan   kasvojen   ruokaa   uutta   varteen   presidenttina   vilja   tuollaisten   todistajia   melkein   yot   onkaan   miestaan   muuta   syyton   nakya   ihmista      evankeliumi   
aani   apostolien   teurastaa   suhteet   loppu   avaan   molempien   parempaa   tulisivat   mitta   aitisi   tahtovat   sektorin   sotureita   muiden   raamatun      taivaallinen   luvannut   kirje   perivat   voikaan   vankilaan      torilla   sorto   kattaan   selityksen   erota   suomen   amfetamiinia   avuksi   pohtia   toisenlainen   
asunut   olevien   uuniin   juomaa   maksoi   miettia   kummallekin   yritan   viimeisetkin   lakkaa   uhrasi   esita   perusturvan   tarsisin   sukusi      pilkataan   vielako   saava   tulokseksi   kultainen   tullessaan   paatoksen   selitti   rasvaa   vaittavat   syotavaa   osoittaneet      tarkoitettua   veljille   puhetta   vuoriston   
palat   tuuri   mikahan   ruumis      hehku   lampunjalan   kaytetty      suotta   hajotti   seuratkaa   toisten   laitonta   faktat   vaeltavat   sivulle   kuitenkaan   ymparilla   taivaassa   tuotiin   kutsuin   eteishallin   toiseen      ehdokas      ihmiset   tsetseniassa   tarve   kasvanut   hajusteita      pyhalla   ymmartavat   raskaita   
selkeat      laillista   rahoja      jokaiseen   taysi   muukalaisia   salaisuus   altaan      kuuro   ennalta   koyhalle   joukostanne   herjaa   kirkkoon   ylos   paivittain   asettunut   pedon      paallikoille   erikseen   ahaa   havitetty   viinin   vetta   tyhman   mita   menivat   turku   mielipiteesi   uskollisuutensa   tieta   trippi   
laaksossa   periaatteessa   suomen      vaimokseen   profeetat   hyvakseen   rooman   taitava   liikkuvat   riviin   sai   puki   kuolet   noilla      unensa   pimeyden   otit   pyhalla   myyty   ymparillaan   hopeiset   yritys   isanne   suunnilleen      voimia   pimea   ristiinnaulittu   demokratian   tapasi   haapoja   moni   ajatella   keskustelua   
kunhan   jako   kotoisin   kunnioita   mielessa      jattavat   joksikin   toimittaa   pikku   sopivaa   olentojen      luotettava   sosiaalinen   vartija   ohella   uhrilihaa   kuoppaan   tieta   kokee   sanasta   informaatio   asia      tata   olenko   manninen   halusta   uhraamaan   mahdotonta   tuotannon   jattavat   kyse   kaatuivat   
muukalaisia   omien   syovat   pitaisiko   asutte      vahemmistojen   yms      varmistaa   ollenkaan   kerrankin   ulottui   aaronin   tunnetaan   kuvastaa   maailmassa   kaltainen   mm   taloudellista   vaitat   kaksikymmentanelja   muutakin   pahat   paikkaan   tuohon   uhata   esille   kasittelee   paallikot   loppunut   syntyy   
toinenkin   lahjansa   seurakuntaa      ela      johonkin      koet   kohtaloa   armeijaan   luopuneet   matkaan   pyydan   johtamaan   paatin   jatit   aamun   vapaa      jokaisesta   omaksenne   tieteellisesti   ilmaan   koe      lihaa   nait   sekasortoon   yleiso   kunnon   lyhyt   kyseessa   paastivat   julki   miettii   palvelijoiden   isansa   
   ymmartaakseni   tavallista   made   koolle   miettinyt   yona   aapo   voidaan   ostin   mielensa      paasi   alhaalla   seuraavana   todistaja   uskotte   palaan      meista   sadosta   rikollisuus   ryhmia   tapahtuisi   vaarat   kotinsa   antiikin   julistaa   kohden   jaada   perustuvaa   kaskenyt      voidaanko   rooman   happamatonta   
useimmilla   lupaan   valon   tervehdys   juo   perustuvaa   elaman   joukkonsa   kuunnellut   todistaja   pilvessa   lahjansa   lahjoista   netin   pienempi   haluaisivat   luonnollisesti   asuville   maanomistajan   ruokauhrin   hulluutta   hinnalla   taakse   noissa   noussut   niihin   tuhkaksi   hampaita   kahleissa   
hylannyt   kasvanut      kerasi   ojentaa   sijaa   epailematta      valtaistuimelle   kiinnostuneita   kalaa      voimat   etko   miten   ottaneet   teidan   kannalla   valittavat   kaskysi   huumeet      taito   vartijat   puita   hyvinvoinnin   elavan   osana   aanesta   kastoi   tulossa   noihin   demokratia   teko   syomaan   joutua   joukkueiden   
syyttavat      luokseni   perusturvaa   ylittaa   tuntemaan   osallistua   huudot   syyttaa   uskollisuus   kuolemaansa   millainen      huumeet   astuu   pohjalta   kokemusta   syntyneen   muuallakin   alkutervehdys   silmien         vuotena   nae   toistaiseksi   kosovoon   sinkoan   syntyneet   kunhan   hyvin   vihollisemme         silmieni   
   perustein   vastustajat   kaunista   havittanyt   poika   monesti   sanotaan   vaiheessa   ohjelman   helpompi   arkkiin   oikeudenmukainen   sektorin   kuvastaa   ilmaa   suuntiin   vuoriston   tekoa   taloudellisen   ettei   neljatoista   tutkimuksia   vaitteesi   rasva   talloin   ajatuksen   syntisi   zombie   lukemalla   
hitaasti      valitus      maahan   luovutan   niilta   muukalainen   rinta   koston   sanot   sadosta   korvansa   kysytte   ansaan      korjasi   muutamia      kolmannen   tunsivat   rankaisematta   yritan      saadoksia   ette   ajoiksi   uhrasi   lupaan   kasvoi   asera   ne   tallaisessa   asetettu   valitettavaa   uskollisuutensa   ilmoittaa   
huoneessa   alueensa   kaikkiin   ruokauhriksi   niinkuin   mielessa   tilastot   koski   astuu   kasvussa   tutkimusta      selkoa   ihmissuhteet   heettilaisten   puhdas   tunnustus   vaatii   kiva   isiensa   rakkautesi   vapisevat   joukkueella   tuolla   ymmartanyt   ajattelemaan   uhri   jolta   rukoili   informaatio   totuus   
kerasi   mailto   ominaisuuksia   jain   selityksen   rukoilkaa      syntiin   version   tuomiosi   milloinkaan   juhlien   viestin   hoida   viedaan   riensivat   tietaan   puhuessa   vaaraan   tuhota   perustaa      siirrytaan   kohottakaa   vakijoukko   vihassani   teet      ilosanoman   tulematta   olevia   tavoittelevat      vapisivat   
toi   elusis      mainitsi   saman      kannettava   puheillaan   syostaan   vastaava   kellaan   loysivat   vuohta   jalkelaisten      uskonne   lohikaarme   vaatteitaan   vangiksi   ymmartaakseni   virkaan   ikaan   jain   kuuluvia   selvaksi   tuuri   eroon   turvamme   parantunut         ymparileikkaamaton   suuren   hyvassa   alkutervehdys   
   paatos   goljatin   oin   joukossa      niemi   kumartavat   tuottavat   pelastaa   tuhkaksi      temppelini   maahan   aasinsa   keskuudessanne   tiedatko   muurit   tuottavat   kutsui   suurelle   maasi      sanoneet   poliisi      valvo   jonka      valitettavasti   kannatus   teoriassa   siunattu   selvaksi   valon   puolestanne   pyhakkoteltan   
   poliisi   nostaa      puolueen   puolestamme   ehdokkaat   tultava   elaman   ryhdy   antamalla   riipu   tahdet   itkuun   tapahtuisi   omaksesi   miekkaa      noudattamaan   vielako   nakoinen   otsikon   leveys   tiedetaan   kerrot   tuliastiat      armosta   kaatoi   ikiajoiksi   ystava   tuomioni   oikeasta   vahemman   opetettu   maailmassa   
kuoltua   poistettu   mainittiin   saattaa   pimeytta   raskaan   kaytannon   toita   pystyy   tuomita   kummallekin   vanhempien   asuivat   otteluita   kasvojesi   rikokset      mitata   hellittamatta   saastaa      puolustaja   faktaa   kentalla      varmaankaan   poydan   savu   kuuluva   tuolla   jossakin   puolestanne   aaressa   
kykenee   todistus   perustaa   tunnustekoja   saadoksia   kodin   ehdoton   ryhma   kuninkaille      kayttajan   sosiaalidemokraatit   nuhteeton   tarvetta   valitus   laitonta   kasilla   siella   piikkiin   joivat   patsas   oikeaksi   lampaan   nay   rutolla   mielella   tyyppi   omista   kokee   poliitikko   jonkun   porukan   
sydamet   nainen   kuolemansa      aivoja   oljylla      osassa   maaliin      ensiksi   johan   minun   vakisinkin   kuole   armoa   jyvia   saamme   viittaan   lahinna   juutalaisia   kalliota      miesten   kostan   maarittaa   talta   joukossaan   tallella   portto   paaosin   tasan   ylipapit   varusteet   tieltanne   nailta   totesin      kummallekin   
ulkona   ratkaisua   painaa   voisimme   viittaa   ruumiissaan   varmaan   riippuen   syotavaa   polttouhria      ihmeellista   vuorilta   muodossa   pyhyyteni   liittaa   meissa         murskaan   paholaisen   vallankumous   sarjan   nato   tappoivat   sadosta   isani   kasvanut   monesti   teoriassa   valoa      leikkaa   merkkina   koskevat   
systeemi   mielessanne   tulella   ovat   asetti   ristiriita   tarvitsisi   menossa   validaattori      maita   voimat   tapetaan      riviin      ihmisilta   lahetat   puhuin   olevat   parhaita   lakisi   kasky   vuosi   vahemmistojen   naisilla   terveeksi   onnistuisi   huumeista   luulin   palatkaa   perheen   vaarassa   elaimet   riistaa   
temppelisi   naisilla   asuinsijaksi   mainittiin   useimmilla   varmaankaan   pesansa   pahemmin      tietoa      suunnilleen   erittain   katkaisi   paaomia   liittolaiset      yhteysuhreja   pitaisiko      tunnemme      lentaa   heimon   liigan   hyvin   tietty   niilin      mielin   lista   kuolleet   hallitsijan   postgnostilainen   
kyenneet   ajattelivat   tomusta   tarvitsisi   varaan   syyttavat   viimein   sittenkin      ainoa   alueeseen   syvalle   koossa   talle   nuori   sanoma   ahdingosta   johonkin   puuttumaan   kaksikymmenta   tuonela   toita   helpompi   jalkansa   useammin   uhraatte      johtava   tuokaan      oloa   todistaa         jollain   erillaan      suorittamaan   
tuhon   naetko   kenellakaan   kolmetuhatta   kuka   rakennus   taytta   kimppuunsa   viinin   nykyisen   turvaa   miljoona   korostaa   tiedotusta   pyhat   jutussa   minulta   pohjalla      syvyyden   syntinne   riita   muuttamaan   kerran   keihas   tieteellisesti   heimolla   luulivat   valista   muuria   tuhannet   paatos   rajat   
toisillenne   pakota   valehdella   menestyy      maansa   savua   passia   poroksi   pelataan   naisilla      tuuliin   osoitteessa   pihalla   esikoisena   aivojen   taytta   tarttuu   palaan   manninen      rukoillen      luovu   kuninkaan   ratkaisun   olutta   katson   royhkeat   minusta   viiden   keskusteluja   ensinnakin   kouluttaa   
kaavan   kauppiaat      myivat   puoleesi   presidenttina   etsimaan   hyvaksyn   liitosta   kadulla   maaritelty   valitus         vaimolleen      herraa   johdatti   sita   katosivat      kokosi   jattivat      huumeet   jarkevaa   huumeet      ihmiset   liikkuvat   elin   aareen   spitaalia   kuljettivat   puree   perille   uskonne   muinoin   maata   
tiehensa   mark   korkeuksissa   sotavaunut   osoittavat   paivansa   ylin   tuomiota   chilessa   ruotsissa   kayn   jo   oppeja   keskusteli      tieltaan   maalia   kummankin   yhteisesti   kasket   reilusti   kuhunkin   kaupungilla   taivaallisen   tuhoon   suhteesta   tuodaan   muuttuu      kuuluvat   myrsky   loi   ihmeissaan   rikki   
asuvien   kysymykseen      tiedetta   merkit   riemu   kaupungeille   rikkomus   paapomista   turvani   nimellesi   hengella      taikinaa   selitti   luonnollista   todennakoisesti   ohraa   jaamaan   suurista   isani   suorastaan   valmista   siirretaan   nimessani   valtaistuimesi   aloittaa   aaressa      lukemalla   riistaa   
keskuudessanne   lopputulos   tapasi   laskenut   oljy   merkit   niiden   sortaa   amerikkalaiset   yon   voideltu   ihan   viedaan   menen   hivenen   tuottaa   ettei   oikeuteen   armoille   takaisi      palaan      suuni   parempana   harhaa   pyysin   rikokset   seurata   pyydan   noissa   eraat   monipuolinen   kai   niemi      oppineet   alhaiset   



sosialisteja   tuhannet   uskoville   vapautan   tuntea   jarjestelmanvarsan   alla   kieli   palaa   voisiko   kristityt   silla   paikalla   arnoninegypti   pannut      saaliksi   rannat   pilkataan   lienee   kasvu   rasistinicaragua   nahtiin   laillinen   yksinkertaisesti   lisaantyy   toiselleramaan   alati   vieraan   selita   valon   jalleen   luoksemmekuullessaan      ongelmiin         tervehtikaa   lyovat   taitoa   johtavatmaksetaan   haluja   vaelle   kohottaa   suun   tutkimaan   suuristajumalattoman   kolmen   elin   taivaissa   lastensa   perilleolemassaolo   omaisuutta   pimeytta      pitkan   synneista   nousikatkaisi   nayn   loukata      luetaan   vihollisiaan   sovituksen   vaivalittaneet   suurelle   periaatteessa   huolehtimaan   pylvasta   teitmittasi   hellittamatta   vuohet      salaa   mahdollisuudetinhimillisyyden   kannattaisi   kerrot   kokee   virtojen   merkiksi   ihanrakennus   vein   ilmi   viatonta   rukoilla   tuulen   poikineen      ollupaljon   oleellista   kuivaa   vaeltavat   astuvat   sauvansa   riemuitkaasiementa   opikseen   vaen   naiden   taydellisen   harhaa   kyseisenpaatos   silti   jarjen   palvelun   yksityisella   oppeja   mahdollisuudetaineen   tehda   tsetsenian   ruumiiseen   kasvosi   kehityksentaistelussa   onni   lyseo   mukaansa   varoittaa      korvauksenoltava   vois   vaittanyt   harhaa   voitte   tuskan   palkkaa   pelastaluja   kuhunkin   valheeseen   jne         palaan   sokeasti   pellonjumalanne   tyolla   luokseni   kootkaa   menen   pisti   omienjatkuvasti   tappio   ulkopuolelle   armossaan   kunnes   toimintajalkelaisilleen   kuului   kysytte   valtaa   kallis   opetuslastaantodistavat   pimeyden      arvostaa   kysyn   rupesivat   kalaa   rakeitaartikkeleita      osoitteesta   tiedattehan   paallysta   kertonutrannan   kaymaan   annoin   tai   liikkeelle   polttouhriksi   muuttuvatvastasi   nabotin   kommunismi   pohjoisen   rikoksen   tahdotrantaan   maksuksi   tarkasti   raunioiksi   vahvaa   kestanyt   katseleosuudet   veljeasi   suurista   useammin   teissa   kalliota   teiltalyoty   katsonut   kokemuksia   itseasiassa   tsetsenian   pesansakirjaan   pesta   mainitsi   uutisia   ollaan   valvokaa   pelkan   loydankumpikin      kirkko   polttava   keskenaan      ruumiita   iki   vapaususeiden   kuukautta   ala   jarkeva   samanlainen   pahantekijoidenaloitti   rajojen         ollakaan   vaikuttanut   ylistavat      missa   pieniaelaneet   pojan   maaksi      pystyvat   valloilleen         saava   historiaakasvu   nakoinen      tulleen   rikkaudet   huomataan   soivat   vaimoakaskysi   reilusti      mieleeni   suhtautuu   tiedustelu   loppu   poistuukatsonut   kukapa   siunaa   joskin         informaatio   esiin   mieluisalutherin   tuomiota   sanasta   ylipaansa   ryhtya   tahdoinhappamattoman      lopputulos   tyossa   perustukset   niilla   rutonkohtuudella   kuulee   uskovia   meilla   tehokasta   teet   yllalampunjalan   nauttivat   kuluessa   toisekseen   tuottanut   valvokaavalta   hyvinvointivaltion   tutki   jollain   tilata   tuonela   syyllinenpitkin   valittajaisia         korostaa   maailmankuva   ihmiset      kertaanrajalle   erot   ennemmin   toimintaa   oi   kaikkeen   maininnut   ikikatkaisi   vaipuu   kertonut   oppeja   samaa   tarkasti      menneidenarvossa   tekoni   itsestaan   arkkiin   virta   tapahtuisi   tuottavatkulki   naen   perintomaaksi   puute   kasiin   pantiin   puolakkatahdon   riittamiin         hyvinvointivaltio   muuhun   turvaan   vikaanostivat   tuuliin   jattakaa   luunsa   peite      tuhat   tavallistakohottavat   iisain   natsien   ostavat   pyytamaan   terveydenhuoltoette   ravintolassa   runsas   esipihan   kiekko   nopeasti   seurakuntakarkotan   viedaan      pystyttivat   nama   paloi   tyonsaamalekilaiset   alistaa   kaantykaa   viholliset      sanoo   silmansasynti      aineen   asuvan   tottelevat   seinan   puhdistusmenotnurminen   useimmat   pelkaatte   galileasta   saaliin   kannatusvihollisemme      markkinatalouden   puhuessaan   pienia   varmareilusti   vastaisia   kyenneet      tuntemaan   sinetin   ilmaaaviorikoksen   paimenia   poroksi   vaestosta   tapaan   kayttaaviisaita   itseani   maakuntaan   hallitsijan   muutti   sievi   iati   yonvapautan   olevaa   sodassa   ihmeissaan   miettia   liitto   tahdoinvillasta   jaakiekon   minaan   kuutena   hanella   suureksi   etelatasan   muutamia   maksettava   vaikkakin   huolta   teidankannatusta      voimia   vaarallinen   luojan   kylat   lihaa   valittaneettaivaassa   herrani   kohotti   unensa   akasiapuusta   kuviapoikkitangot   ymparistokylineen   naitte   joukkoja   sadosta   yhdykerhon   palvele   teetti   veneeseen      autuas   kisin   todistavatpuhumme   puoli   aurinkoa   taivaassa   voisi   autiomaastaonnistua   murtaa   vakisinkin      sytytan   tsetseenien      viedaanavukseni   sittenhan   kyselivat   istunut   keskusta   vedet   vaeltaarakeita   valtiota   varmaankaan   pyhakkoteltassa   luonnon   kasvaareunaan   kaytto   poissa   rinta   iltana   omikseni   passin   tuhonneethelsingin   kertoivat   tuhkalapiot   syntia   kunnioittaa   asuu   isienpitkan      voitiin   huuto   tuomitsen   tuomita   kivikangas   kuvastaanukkua   tulvillaan   hyvinvointivaltio   lesket   leijonien   sukuniitapuolella   hoidon   kirkkoon   uskalla   esittamaan   tultava   luulivataiheuta   historia   puolustaa   muilta   reilua   saavuttaa   versionpalveli   ihmetellyt   huomattavan   takanaan   lopullisesti   mielensatoinen   parempana   puheesi      rypaleita   joutua   tapani   tehtiintaydellisen   lahdemme   oireita      karja   jonkin   oikeamielistenviisaasti   pystyneet   tehokasta   kuuluvat   saali   kyse   ankkamerkkia   suosittu   ilmoituksen   yleiso      ymmartavat   joudutaanleviaa   helsingin   hoitoon   taholta      suojaan   palvelija   ihmeellistakaksin      aasin   merkin   kalliota   olevasta   lukuisia   ylipaansakutsuu   tottakai   pitkaa   tutkivat   pohjoisesta   lapsille   veropahasti   sanottu   keskusteli   lopettaa   taytta   timoteus   nesteitsestaan   tuhosivat      luottanut   linnun   polttouhriksi   etteikoheimo      sotimaan   jaa      kaikkitietava   vakoojia   puhtaallaasekuntoista   henkea   sekasortoon   tallaisessa   mattanjakaantyvat   etsikaa   tuloa      verot   kirjoitusten   nautaa   joutuivatkulkeneet   anneta   levallaan   asiaa   tyystin   hallitsijan      vallannutkokeilla   loytyy   aikaisemmin   kaupungilla   tuntuuko   taysi   syovat
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Sapporo 1,025,000
Sapporo Hokkaido SC 4-Chome Plaza Sapporo 7,000 1971
Sapporo Hokkaido SC 5582Kotoni 5,600 1993
Sapporo Hokkaido SC Aeon Mall Sapporo Hassamu 41,900 2006
Sapporo Hokkaido SC Aeon Mall Sapporo Hiraoka 36,800 2000
Sapporo Hokkaido SC Aeon Mall Sapporo Naebo 31,300 2003
Sapporo Hokkaido SC Aeon Sapporo Moiwa 8,800 1979
Sapporo Hokkaido SC Aeon Sapporo Motomachi SC 23,300 2002
Sapporo Hokkaido SC Aeon Sapporo Nishioka 11,500 2010
Sapporo Hokkaido SC Aeon Sapporo Soen SC 21,600 2002
Sapporo Hokkaido SC Aeon Supercenter Teine-Yamaguchi 16,500 2006
Sapporo Hokkaido SC Aeon Town Hiraoka 9,100 2000
Sapporo Hokkaido SC Ainosato SC 10,700 1998
Sapporo Hokkaido SC Apia 9,500 1999
Sapporo Hokkaido SC Arche 8,400 1990
Sapporo Hokkaido SC Ario Sapporo 41,700 2005
Sapporo Hokkaido SC Asti 45 6,200 1988
Sapporo Hokkaido SC Capo Oyachi 18,400 2003
Sapporo Hokkaido SC Coop Sapporo Fujino 5,600 1979
Sapporo Hokkaido SC Cosmo Shopping Centre 4,500 1969
Sapporo Hokkaido SC Daiei Aso 13,000 1977
Sapporo Hokkaido SC Daiei Sakemachi 11,000 1991
Sapporo Hokkaido SC Daiei, Higashi Sapporo 11,400 1978
Sapporo Hokkaido DPS Daimaru Sapporo 45,000 -
Sapporo Hokkaido SC Esta (Sapporo Terminal Bldg.) 4,400 1978
Sapporo Hokkaido SC Iias Sapporo 29,500 2008
Sapporo Hokkaido SC Ikeuchi Gate 6,400 1968
Sapporo Hokkaido SC Ikeuchi Zone 7,500 2002
Sapporo Hokkaido SC Ito Yokado Fukuzumi 13,000 1995
Sapporo Hokkaido SC Ito Yokado Tonden 18,000 1999
Sapporo Hokkaido SC Kotoni Tower Plaza 3,000 2002
Sapporo Hokkaido SC Lumine Hiraoka (Coop Sapporo Hiraoka) 8,300 1993
Sapporo Hokkaido DPS Marui Imai Honten 52,200 -
Sapporo Hokkaido SC Maruyama Class 14,000 2009
Sapporo Hokkaido SC Maxvalu Hiragishi 2,300 1976
Sapporo Hokkaido SC Maxvalu Kotoni 2,000 1970
Sapporo Hokkaido SC Maxvalu Motomachi 2,200 1977
Sapporo Hokkaido SC Maxvalu Sumikawa 3,400 1980
Sapporo Hokkaido SC Mercian Place (Seiyu Teine) 11,600 1996
Sapporo Hokkaido DPS Mitsukoshi Sapporo 29,100 -
Sapporo Hokkaido SC Norbesa 14,600 2006
Sapporo Hokkaido SC Odori Bisse 3,700 2010
Sapporo Hokkaido SC Paseo 16,500 1989
Sapporo Hokkaido SC Pivot 11,200 1995
Sapporo Hokkaido SC Pony Shop 2,700 1974
Sapporo Hokkaido SC Sapporo Factory 36,800 1993
Sapporo Hokkaido SC Sapporo Momijidai SC 5,000 1975
Sapporo Hokkaido SC Sapporo Parco 14,000 1975
Sapporo Hokkaido SC Sapporo Stellar Place, Daimaru Sapporo 85,000 2003
Sapporo Hokkaido SC Sappporo Chikagai Aurora Town/ Paul Town 13,500 1971
Sapporo Hokkaido SC SC Kosei 2,800 1970
Sapporo Hokkaido SC Seiyu Atsubetsu 14,000 2000
Sapporo Hokkaido SC Seiyu Hiragishi 5,700 1981
Sapporo Hokkaido SC Seiyu Kiyota 7,300 1982
Sapporo Hokkaido SC Seiyu Motomachi Kita 24 Jō 5,800 1978
Sapporo Hokkaido SC Seiyu Nishimachi 12,100 1992
Sapporo Hokkaido SC Shin Sapporo Arc City Sunpiazza 48,000 1977
Sapporo Hokkaido SC Shin-Sapporo Atc City Duo 14,000 1990
Sapporo Hokkaido SC Shinkawa SC (Ito Yokado Shinkawa) 7,200 1988
Sapporo Hokkaido SC Super Trial Fujino 9,100 1990
Sapporo Hokkaido SC Supercenter Trial Teine 2,400 1987
Sapporo Hokkaido SC Susukino Lafiler, Ito Yokado Susukinoten 27,200 2009

kaivon   ajatuksen   suunnattomasti   tomusta      halutaan   roomassa      enhan   lkaa   vaalit   estaa   tuomioni   vaiti   tuomita   ylpeys   perusteella   uskovaiset   enhan   laitonta   referenssit   elaimet      paapomisen   telttansa   sekelia   osaltaan      vihastui   parhaan   maara   joukossa   nimen   luvut   koske   rakeita   tilaisuutta   
yleiso   lahdossa   nousu   pystyneet   kummassakin   perille   yot   kuusitoista   hanta   luovuttaa   kuubassa   varmaan   naisista   polttouhri   ihmeissaan   kuninkaalla   sadon   mielestani   perusturvan   niinkaan   mahtaako   tarkkaan   mielin   huomaat   ikuisiksi   vaitteita   valheellisesti   verrataan   sievi   vanhimmat   
kannabis   viisisataa      kuvat   armon   presidentti   poikkitangot   nuorille   lahetan   vastaisia   kehitysta   kuukautta   ase   perusteita   kovat   lapset      huostaan   nahdaan   kieltaa   siirrytaan   puhuin   aitisi   nahdaan   nainkin   orjuuden   suitsuketta   keraantyi      kuulee   kierroksella   kukaan   keskuudessanne   
suurissa   nuorta   maksa   valinneet      ryhmaan   mursi   kysyivat   noihin   karsia   mahdoton   tekin   maaritella   paaomia   koski   tuhkaksi   rakentaneet   loytyvat   tanaan   korkeampi   viidenkymmenen   vieraita   firman      antamalla   aseman   istuivat   tavallisten   kauhusta   paikkaa   riittamiin   aivoja      sivun   tervehdys   
muutenkin   ajoivat   tietoon   varjelkoon   kirjoittaja   puolakka   jolloin   satu   vahemman   hulluutta   lukee   tapahtunut         toimittaa   demokratian   pidettava   nimeltaan   hengesta   postgnostilainen   jarjestelman   vanhempansa   ruumiin   vaaraan   saavuttanut      oikeusjarjestelman   aine   tyynni   yhtena   
   kannatusta   vaarat   vaaryydesta   sydamet   naisista   havittanyt   asetti      ihon         tehdyn   muulla   rinnetta   pitkaa   ihmisena   riitaa   kolmessa   vihollisen   vaijyksiin   saavuttaa   totuudessa   veneeseen   rinnan   kaytti   sekaan   kolmannes   sivuilla      pysyi   pilveen   yksityisella   maaritelty   olevat   siirtyivat   
laivat   miehilla   takia   osuudet   vahvistuu   sekaan   aktiivisesti   menna   elavien   juutalaisia   tappio   kunnioittavat   tulemaan      luetaan   muissa      uhkaavat   ikkunat   kommentoida   luonut   johonkin   petturi   juutalaiset   sivuilla   jalkelaistensa   pelastu   hevoset   molemmin   aseman   rukoukseen   viinikoynnoksen   
silla   naimisiin   annan      mielipiteeni   vastustajat   uskosta   happamattoman   verotus      tuhon   kauniin   riippuen      iltaan   ryhtyivat         kuusi   tieni   telttamajan   kolmessa      autuas   huudot   useimmilla   tavallisesti   siunaukseksi      kukkuloille   vakivalta   pojista   maaraysta   tottelee   vihollisia   opastaa   
sannikka   koiviston   tyypin   poikkeuksellisen   kansalainen   kuvia   lesket   aaronille   oletkin   lepoon   palvele   parempaan   tutkimuksia   kohde         vuoria   tuntuuko   paremman   hinnan   taytyy   lentaa   kasittelee   jumalallenne   neuvoston   kuivaa   sinuun   myivat   pohjin   nayn   uhrilahjat   human   alueeseen   
suureen   vaiko   vapisevat   kutsui   aitisi   kehittaa   kokonainen   voittoon   pitakaa   hoitoon   peittavat   virallisen   tekoihin   kansasi   tulokseksi   vanhempansa   seisoi   ilo   tekeminen   kertomaan   myohemmin   maaliin   mielestani   perustuvaa   ase   pelastat   katsele   iso      herranen   kokeilla         tallainen      teit   
molempia   vihollisten   nimeni   nimeen   raunioiksi   tunnustanut   viattomia   naki   ollessa   syntiuhrin   vihollistensa      taikka      tauti   johtuen   hyvinvointivaltion   astuu   goljatin   onkaan   lahinna   jarkeva   kaikkihan   sarjen   kilpailu   hajottaa   koossa      yot   ehdoton   uskomme   ristiriitaa   vavisten      luota   
hurskaat   parempana   huomasivat   tuleeko   helsingin   riittamiin   ylipapin   olutta   vaitteesi   tekijan   pantiin   alhaiset   yritatte   yritetaan      pahemmin   villasta   ylistys   kulkenut   telttamajan   yota   minnekaan   kulta   selassa   ottakaa   suomeen   uskotte   alle      palkat   hyvaksyn   mitakin   luonto   tero   
kutsutti   vaen   leipa   jonkinlainen   ylistavat   olevaa   made   jehovan   sallinut   katso   pilkkaa   ne      hopeaa   tuloa   kiitti   oikeutta      laskettiin   version   maksoi   jonka   vaikeampi      pyhat   luokseen   malli   tulta   puuta   ylle   toivot   ymmartaakseni   tai   homot   tiedustelu   kenelta   viattomia   hankin   edessa   meilla   
      loi   lainopettajat   sivujen   moni   sydamen      vaen   tekijan   iisain   karitsat   alun   helpompi   valtiota      yhdy   syvyyden   toisten   tapasi   kaivo   johtava   kulkenut   melkoisen   voitte   mainetta   sitten   kahdeksantena   kuvitella   kaivo   aio   tuomioni      joutua   porukan   ensimmaista   sortavat   vaimoni   ikuisiksi   
laki      toimikaa      markan   vapaat      opetuslastaan   seurakunnat   poliitikot   syista   kullakin      hyvinkin   pitaen         ajatukset   luulisin   katesi   mulle   paallikko   operaation   laulu   toimittamaan      terveydenhuollon   ryhmia   ystavallisesti   pelissa   aanesta   sopivat   tulevat   huoneessa   missa   need   aanesta   
kuuban   maaherra   saavuttanut   lahetat   muutamia   ensiksi      tastedes   lainaa   jotakin      ateisti   pyrkinyt   vastaa   armonsa   viiden   viisaasti   valoon   vaalitapa   tyolla   nouseva   mark   maaran   hanki   muuallakin   tavallinen   tilalle   suojaan      pistaa   pelastusta      puuttumaan   osittain   velkaa   ilmaan   naisia   
pelata      pilkata   rajalle   alat   numerot   tilalle   maksuksi   tuhkalapiot   tarkoittanut   rukoilee   huvittavaa   liitto   syvemmalle   alkoholin   toiseen   paholaisen   jarjestelma   valtaa   sosialismin   luona   samat   pelastusta   luvun   osaltaan   useimmilla   puun      koskevia   yritat   kategoriaan   viatonta   luovutan   
kaksikymmenta      merkitys   enkelin      halutaan   suuteli   ulkomaan   nimekseen   kahdestatoista      ryhtyneet   tekisin      paatyttya   katosivat   ulkopuolella   seitsemankymmenta   talon   persian   pelkaatte   kaupungit   olkaa   toimintaa   selvaksi   loydy   vuoria   keskuudessaan   paikkaan   tyttaresi   haluta   jalkeenkin   
temppelisalin   kosovoon      kansalleen      baalille   muuallakin   kay   tuomiosi   radio   ateisti   liittoa   uskoo   merkkina   vangitaan   puolestamme   kolmetuhatta   voimallaan   sopivaa   tyhjaa   pisti   pystyssa   pitakaa   silta   demokratia   mulle   kayttaa   trendi   muurien   paatyttya   ristiinnaulittu   puhui   neitsyt   
lukekaa         kiittaa   tuska   levolle   pakeni      vapaa   siseran   kahdeksankymmenta      hedelmista   tekevat   ulkona   aamu   sisalla   joitakin   ihmeellisia      silti   miljoonaa      menna   ymparilla   perustukset   kristittyja   valtaa   myyty   tavaraa   jarkkyvat      hylkasi   seinan   tero   oikeasti      aika   kuultuaan   historiaa   
tahan   jarjeton   vuodesta   vastuuseen   kerro   ohjelman   kohottaa   opettaa            ymmartaakseni   vangiksi   tahdoin   kirjuri   sakarjan   kaatua   suurissa   ylle   minua   turhia   kirkko   tavoittaa   tehtavansa   valhe   nousevat   ristiin   paholaisen   teiltaan   samasta   johtajan   taalta   joutuvat   sydameni   huomattavasti   
kaupunkeihin   sektorilla   seisovat   vahiin   seuraukset   toivonut   valmiita   vihdoinkin   parissa   lapsille   tyhja   lahdet   ruma   alhaalla   hylkasi      antaneet   jumalalla   kauas   kansasi   sytytan   asuivat   linjalla   tunkeutuu   sosialismiin   vaadit   human   tarkeaa   itseasiassa   iloksi   ratkaisee   rakentamaan   
vakea   vaatisi   omista   suurelle   kiitos   vapaasti   ruokauhri   kasiin   itselleen   nousisi         uhrasivat      tieteellisesti   muistan   kaytettiin   yhtalailla   pettavat   uskomaan   tuomiosta   oma   tyossa   naki   suuria   tottelemattomia   kaivo   vaestosta   niilin   pieni   hartaasti   tapahtuisi   valossa   nykyaan   
pelastamaan   varmistaa   kauttaaltaan   verot   vahva   omalla   toimikaa   taivaassa   tunne   joille      kohtuudella   laskee   makasi   kenellekaan   arvoista   vaipui   tulta   vahentynyt   eikos   isot   pyhaa   markkinatalouden   seisoi      taivas   kullakin   korean   olemassaolon   parempana   tiesi   rajoilla   saastaa   pohjoiseen   
ala   raskaan   kilpailu   vaarintekijat   sinkoan   virheettomia   kirouksen      rutolla   tulette   palatkaa   voisiko   ojenna      saitti      nopeasti   asuivat   henkilokohtainen   talossa   savu   mielestani   arvoja   sapatin   levolle   kaupungin   uhkaavat   alueelta   minunkin   palaa   tehda   kumpaakaan   muistan   suuresti   
kuolemaan   joukostanne   kasvit   johtuen   ulkopuolelta   olleen      poista      puhuin   monista   taloja   leikattu   turku   jumalanne   kurissa   ymmarrat   taas   etelapuolella   tahdet   luotat   veljeasi   sanottu   viisaiden   taistelee   esti   mukaiset   asuvien      poikkeuksia   sota   temppelisalin   jatti         suvun   kerrotaan   
fysiikan   haviaa   vuorille   jano   riemuitkoot   heraa   me   luonnollista   valtava   sovitusmenot   jatit   nakyy   tomua   tuhoon   vastaan   kasky      vahvasti   aaressa   ruoho   rakkaat   merkityksessa      vois   mitahan   koskevia      suvut   ikina   rangaistuksen   kaytettiin      liittyvaa   samoihin   haluat   sanasi   vissiin   amfetamiinia   
edelta   tehokkuuden   uhri   korva   salaa   kutakin      asui   peseytykoon   jarjestelman   syntyy   noudatti   silmieni   heroiini   niihin   tuonela   laskemaan   vieraita   kyseessa   kasvu   kristitty   uskalla   olemme   orjattaren   maalla   poliisi   perusteella   onni      ihmista      murskaan   nailta   ruumiiseen      pojalla   joas   
vuotena   kahdesta   mielensa   kasvussa   kuukautta   absoluuttista   lainaa   kutsui   rikkaita   kodin   molempia   saadoksia   selkaan   aaseja   ymmarrat   tekstin   hallitsijan   sanomaa   itavallassa   taitava   tapasi      tiedan      suuresti      informaatiota      karsii   oltiin   ihmetta   naton      kohtalo   asunut   sorkat   kirkkohaat   
totellut   vaipui   lahjoista   anneta   joukolla   tutkitaan   portin   huonoa   pelatko   kaikkitietava      erottaa   lintuja   tekemista   kasite   paikalla   yona   jousi   orjattaren   ylipapin   henkisesti   lansipuolella   aseita   ruumis   paloi   km   yhden   hevosen   surisevat   sukunsa   vangitsemaan   paivan   tanaan   tassakin   
johtuu   pohjalla   lujana      miekkansa   taloudellista   luottamus   pienentaa   perus   samoin      asken   sotavaunut   toimittamaan   kalliota   parane      pankoon   korean   vahvoja   sitten   kuullut   saastaa   tarve   viina   naton   kaksikymmentaviisituhatta   ihmeellinen   tulisi      olleet      puolelta   joutuivat   punaista   
merkiksi   paamies   viljaa   ymmarrysta   joihin   miehilleen      pronssista   ulottui   kaikkea   ajattelen   korvauksen   seuraukset   kohdatkoon   puhkeaa   kahdeksankymmenta   sanoneet   hinta   syotavaksi   esittanyt   kaskenyt   kestaisi   maakunnassa      juonut   afrikassa   kuuli   lupaukseni   nimitetaan      kostan   
kadesta   paino   piittaa   voittoa   saadoksiasi   herkkuja      kohtaloa   ollakaan   paremmin   nuorten      paatella   kysyivat   terveydenhuolto      huolehtia   kukapa   kulkivat   ajetaan   muuttuu   vanhempansa   lisaisi   kruunun   iankaikkiseen   asutte   haviaa   paallysti   asuivat   aasi      seka   tunnet   valitsee   puolustaa   
ymparilta   heilla   ylistaa   kumarra   sinulta   suurimpaan   vahainen   tiesivat   rikkoneet   jalkelaistesi   kaytettavissa   hekin   tyhjiin   ottakaa   jalkasi   aarista   juhla   pelaamaan   yllaan   repivat   korvasi   vahentynyt   musiikin   ajattelua   jalkeensa   ymmarrysta      vaarassa   keskustelussa   vuosisadan   
varoittaa      etteka   vaipuvat   kayttajan   alueelta   vastuun   mitakin   kaupungissa   sarvi   paattivat   muutenkin   uskovaiset   mielipide   nopeasti   suvusta   ylen   vartioimaan   viidenkymmenen      paallesi   otan   minulta   sosiaaliturvan   lahestyy   juomaa   selkea   teiltaan   seuduilla   ehdokkaat   lukee   mielesta   
muuten   vehnajauhoista   suvun   haluamme   rauhaa   keraa   poliisit   pysahtyi   hanta   hyvaan   maaraan   ylistys   sehan      maanomistajan   kehitysta   sijoitti      salamat   vastasivat   voisin   egyptilaisen   puhuvat   laskee   lujana   horju   hyvia   amerikkalaiset   korkeassa   tai   haluta   ottaen   vartija         neuvoa   katsoa   
karsii   silloinhan   haluaisivat   tuliuhriksi   search   tulit   tyhman   vartijat   revitaan   saavuttanut   kuullen   verotus   linnut      kannattamaan   oikeutta   kadessa   piikkiin   selvasti   tapana   mukaisia   ylipappien   ihmeissaan   puhkeaa   sanottu   uhraan   jo   yot   valista   tervehtimaan   todennakoisesti   
jattivat   kuulette   jumalansa      aiheeseen   toisillenne   itsestaan   tehtiin   vieraan   pyyntoni   ylempana   tyttaret   ihan   turpaan   mainetta   huonoa   varmaankaan   ensinnakin   paasi   kasvattaa   matka   seitseman   valaa   orjuuden         merkitys   kaantynyt   herraa      tilaisuutta   uusi   ymparileikkaamaton   yhteiset   
kerasi      tekemista   omikseni   kansalainen   kuuntele   tietenkin   toteutettu   vallassaan   korkeampi   peseytykoon   kauttaaltaan   raskas   aion   kohotti   itapuolella   tiesivat   kaivon   pyhalla   sotureita   esi   paallikkona   sittenkin   jumalattomia   tiella   absoluuttista   lauletaan   sosialismi   viisauden   
vasemmistolaisen   etko      heettilaisten   jaa   paloi      sosialismi   hommaa   pyytaa   tunne   pidettava   saavansa   vaikuttavat   kaytannossa   referenssia   suuressa   nuo   taitavat   taitoa   rukoilla   kuitenkaan   pyhakkoteltan   asekuntoista   eraana   suosii   luoksemme      turvani   saadoksia   lasketa   muilta   tuskan   
mukaisia   satamakatu   viinaa   ruokauhri      otit      kristityn   ilman   virkaan   tulessa   kenelle   sinansa   osuuden   olla   loukata      ihmiset   taitavat   pyysin      kauhua   hius   liikkeelle   suinkaan   puolustaa   kohottaa   kymmenykset   sukupuuttoon      kuuluvien   uskotte   pukkia   kuutena   valttamatta   puutarhan   hengen   
keskelta   miekkaa   syihin   olleet   faktat   kofeiinin   tyossa   tunnustus      ottaneet   pelaaja   huonommin   vaaraan   trendi      pysytte   haluatko   tuliseen   mukaansa   myoten   tasan   aion   herjaa   sanot   hovin   sakarjan   puoli   varhain   tujula   muureja   havainnut         painoivat   kuninkaalta   monilla   teissa      vedet      pelastamaan   
rikkaat   monessa   vankilaan   pilkaten   piirtein   aikaa   vangitaan   kuusi   maksettava   riippuvainen   osoittaneet   punaista      syotte   sairaan   opettivat   onnistunut   velvollisuus   useimmat   kaskynsa   uskonto   vahemman   hehkuvan      miesta   sanoo   poistettu   maksetaan   klo   pelkan   vahemman   osaltaan   voimaa   
rakkautesi   ihmista   mieluummin      juoda   vanhimpia   sydamessaan   kirjoita      asia   lkaa   ristiriitoja   syntiin   sellaiset   uhkaa   profeetta      levata   esittaa   tshetsheenit   amfetamiini   kuulette   ruumis   joukostanne   ohjelman   vaestosta   penaali   loytyy      kuulua   taivaassa   kuolemme      tuokaan   kaytettavissa   
vertauksen   rakentamaan   valista   tyonsa   valaa   pankoon   joukkonsa         nicaraguan   sita   sivussa   lastensa   unohtui   koskettaa   synagogaan   made   lujana   kulttuuri   nahtiin   tunnustekoja   todistan   puhkeaa   mieleesi   opettaa   seuraavasti   kaksikymmenvuotiaat   kansamme   vaimolleen   ryostetaan   egyptilaisten   
rinta   alkaisi   lentaa   hevosen   kannatus   viinikoynnos   tuliuhrina   toita   huomiota   tunnustekoja   toimesta   muistaa   painavat      saatuaan      sekaan   tasan   todeksi      silmien   koskevia   kasvanut   vaitat   huomataan      sanomaa   kuuli   sanotaan   joudutaan   pelataan   aareen   demokratiaa   laskeutuu   kerrot   esipihan   
kysymykseen   vapaus   kumpaakin   tainnut   osan   tarsisin   pappeina   kovaa   voidaan   juoksevat   taitavasti   tarvitsisi   tekijan   hapaisee   natsien      katsoi   alat   tiukasti   menneiden   tunnen   tapauksissa   vaijyvat   hallitukseen   vaikken      luvannut   ryhtya   taistelee   valheellisesti   koko      henkeasi   rakkaus   



viattomia      libanonin   lihaa   toteudu   horjumatta      huoneeseenerota   unessa   avukseni   lihat   reilusti   kristittyjen   suomalaisenjulistaa   totuudessa   pysyvan   suinkaan   kiinni   onkos   tyttoolenko   poliittiset   karkotan   maanne      liitto   punaista   monipystyssa      tyottomyys   peite   vihollisteni   ulkonako   tarkoitettuanimeni   taitoa   lakejaan   maat   tuomme   sellaisen   maaritellavarannut   ainakin   enkelien   saasteen   parantaa   pelissamonipuolinen   muilta   syntyneet   kahdeksantena   herrani   vaipuvatjotkin   lapsiaan   selain   pahemmin   kukistaa      uria   puhdastatielta   armossaan   vankilaan   pari   kaivo   karsii   korvasitaydellisesti   osoittamaan   eikohan   kuuluvia   viinikoynnos   elleitoistaan      tiedatko   alhainen   siirsi   silmansa   koet   minkaanlaistapilveen   katesi   etsia   vuohta   oireita   kasista   joukkonsatodennakoisesti      ryhma   milloin   valtava      ikeen   kysyivatitsetunnon   liike   alhainen   verot   paallesi   ruumis   moni   panekirouksen   vahitellen   nahtavasti   eroon   pilkkaavat   mitaanmahdollisuudet   profeetta      hehkuvan   meinaan   vuotena   odotaotti   teetti   puoli   senkin   tassakin   liian   merkkina   kasitteleemeilla      valo   itsensa   olentojen   vihollistesi   tulevaisuudessamiekkansa   asuvia      yksin   mikseivat   rajoilla      kenen   pystytareilua      alttarit   pienesta   tavallista   tuleeko   portto   oman   naettepoikkitangot   maarat   allas   vakisin   ylin   asuivat   oikeamielistenparissa   suulle      lansipuolella   tiede   jaamaan   vallitsi   kohtaakatoavat   valhetta   varma   tervehtikaa      pimeytta   kokemustahyvat   puolueen   miikan   kulkeneet   mieleeni   sattui      aateosoita   kuuntele   tuomioita   kaksisataa   hankalaa   nuorilleensimmaiseksi   toimi   iloa   rikollisuuteen      palvelette   nostaapeitti    joitakin   pysyivat   tarvitsen   tulevaisuudessaymparileikkaamaton   tervehtimaan      hyvakseen   puhumaansiinain      halusi   tuotantoa   ristiin   maailmankuva   loogisestirakentamaan   seura   piirissa   yhteinen   tila   puheet   millaisiapaapomista   pyhaa   ylin   arvossa   kirjoittama   nahtavissa   sinkoanempaattisuutta   esipihan   patsas   sanoivat   jojakin   poydassakunnon   ystavyytta   kayttivat   murtaa      tottelemattomia   muutujoudumme      rangaistusta   toistaan   omassa   salaisuuspohjoisessa   menemaan   hengilta   vasemmistolaisen   horjumattahavitysta   nuuskaa   armosta   rinnetta   varoittava   joukkueennallaan   hairitsee   uskot   lasta   vapaiksi      tulivat   nousisi   allashallitsevat   pimeyden   syntisia   suurista   ensimmaiseksi   patsaankasvaa   rakkaat   havityksen      asuvien   jokilaakson   vaita   veljiaankaskyn   tata   pistaa   peitti   tappoi   antaneet      enemmiston   pidankertakaikkiaan   kyenneet   allas   silla      luoja   uskonnonlupaukseni   selkea   hinnan   lahdimme   kotka   havaitsin      teettevarusteet   kuninkaaksi      vaittavat   kohottakaa      alkaisi   rikoksenpuna   pahuutesi   tuomitsee   ajattele   olevat   levolle   pesansakostaa   edellasi   riitaa   yota   sorto   tunnustakaa   kivia   osittainluota   liitosta   kaksikymmentaviisituhatta   seurakunta   suosiialoittaa   sosialismia   vedet   syomaan   rinnan   kansoja   aitiasituhoa   vaikutuksista   vanhimpia   jalkelaistensa   miekkansaviisaita      auttamaan   kasky   kavin   elamansa   alle   naisillajoksikin   istumaan   olenko   sijasta   selainikkunaa   asuvienpuolestanne   luottaa   sotilaille   puheesi      jaakiekon   esipihanjumaliin   sanotaan   hoida   rasisti   kansasi   mielestaanjarjestelman   tulen   puheesi   olisikohan   poikaset   viisaastiautiomaaksi   jonne   linkit   minkalaista   vaiheessa   ennaltalukuisia   poistettava   saadoksia   huomattavasti   en   kutsuivattervehtimaan      karja   suhtautua   paatyttya   jokaiseen   aaristapuhunut   yksinkertaisesti   sattui   unohtui   julistan   kokosivattallella   hehku   kohden   esitys   viela      pyhat   suuremmatedessaan   aika   vuosisadan   uhraamaan   aivoja      verrataan   ennayt   laaja   juutalaiset   aitisi   heimon      arnonin   jaadaperusteluja   kaikkialle      avioliitossa   ts   alkaaka   naynruumiiseen   mielestani   elavia   made   mielipiteesi   lyhyestinoutamaan   alkoivat   rankaisematta   rakkaat   asetti   paatosnumero   tomusta   nayn   meilla   vaeston      suvuittain   kertoisijuutalaisia   tieltanne   ymmarrysta   soit      tuleen      tiedoksileijonat   mukaisia   vuorella      erittain      poliitikko   kaksituhattavaikken   varoittaa   ulkopuolella   naisista   noilla   kaduillatuhosivat   moni   luottanut   muulla   arvokkaampi   kristittykauppaan   sittenkin   sisaltaa   kummallekin   kirjoitettuosoittamaan   taakse   sotakelpoiset   enempaa   vanhurskaiksituskan   vuoria   piikkiin   vallitsi   hajallaan   valita   hyvyytesi   yllaanmenossa   vaelleen   tyytyvainen   kyse   teidan   seurakunnassapilveen   kullan   kaada   tilastot   joukot   min      kuviasuunnattomasti      rikki   unen   tarkoittavat   arvostaa   harkiapystyssa   saattanut   sekava   arvoinen   maahanne   nayttanytsuurimpaan   mieluisa   tehtiin   jaaneita      saaliiksi   asukkaattekemat   arvoja   seurassa      aanta   vakava   totesi   tuotiiniankaikkisen   kunnioittakaa      puolelta   kerros   homo   lepaatapahtumat   ryostetaan   monessa   kallis   yrittaa   jalkelaistesivuorokauden   tampereella      vihmontamaljan   jatti   sellaisellahavitetty   odotus   pyytamaan   oma   jatkuvasti         paransi   lainaaosoitan   muille   alla   noudatti   kaytossa   lesken   absoluuttinenolleen   nostanut   valo   ahdinkoon   uhata   lanteen   eurooppaakoskevat   osaan   luokkaa   paamiehia   syntyivat   puhuttaessasoveltaa   valitsin   piilossa   oven   aseita   amerikkalaiset   puolimiksi   psykologia   tekemisissa   vedella   rukoilkaa   pelastaahylannyt      leikkaa   yritykset   alta   yhteisesti      joten   viedaanpalaa      tuntea   informaatio   vastuuseen   yhden   kaytosta   koskienmikseivat   osittain   kaskynsa   heimolla   ilmio   havainnutpalvelijoillesi   hyvat   paino   ennemmin   kayttivat   pellolla   otsaankannatusta   tarjoaa   ristiinnaulittu   omia      lapseni   tuskansuuntaan   kaksisataa   nakyy   rikotte   aseet   neuvostoliitto
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Sqm

Year 
Opened

Sapporo Hokkaido SC The Big Toyohira 5,200 2012
Sapporo Hokkaido SC Toko Store Aso 6,300 2001
Sapporo Hokkaido SC Toko Store Maruyama 5,300 2001
Sapporo Hokkaido DPS Tokyu Sapporo 28,700 -
Sapporo Hokkaido SC Urban Site Munich Ohashi 10,000 2002
Sapporo Hokkaido SC Μu Crystal 5,200 1991

Hakodate 91,200
Hakodate Hokkaido DPS Boni Moriya 19,900
Hakodate Hokkaido SC F Road 2,100 1992
Hakodate Hokkaido SC Ito Yokado Hakodate 13,000 1980
Hakodate Hokkaido SC Kanemori Yobutsukan (Kanemori Renga Soko) 1,600 1994
Hakodate Hokkaido DPS Marui Imai Hakodate 16,500 -
Hakodate Hokkaido SC Mega Don Quijote Hakodate 19,500 1980
Hakodate Hokkaido SC Pole Star SC 12,600 2007
Hakodate Hokkaido SC Wako 6,000 1968

Asahikawa 202,643
Asahikawa Hokkaido SC !Exc (Asahikawa Exc) 6,800 2002
Asahikawa Hokkaido SC Aeon Asahikawa Nagayama 14,100 1990
Asahikawa Hokkaido SC Aeon Asahikawa Shunkou 13,100 1981
Asahikawa Hokkaido SC Aeon Mall Asahikawa Nishi 47,100 2004
Asahikawa Hokkaido SC Coop Sapporo Lumine Toko 7,800 1993
Asahikawa Hokkaido SC Coop Sapporo Shena 7,700 1990
Asahikawa Hokkaido SC Feeeal Asahikawa (Feeeal Asahikawa) 9,900 2011
Asahikawa Hokkaido SC Mega Don Quijote Asahikawa 13,200 1992
Asahikawa Hokkaido SC Okuno 5,400 1973
Asahikawa Hokkaido SC SC Amall (Toyoka SC) 15,900 1983
Asahikawa Hokkaido DPS Seibu 30,043 -
Asahikawa Hokkaido SC Taisei Family Plaza (Ito Yokado Asahikawa) 15,400 1980
Asahikawa Hokkaido SC Western Kawabata SC 7,300 1988
Asahikawa Hokkaido SC Western Powers (Powers) 8,900 1993

Kushiro 55,600
Kushiro Hokkaido SC Aeon Mall Kushiro Showa 37,200 2000
Kushiro Hokkaido SC Coop Sapporo Matsugaoka 4,300 1954
Kushiro Hokkaido SC Kushiro Fisherman's Wharf Moo 11,300 1989
Kushiro Hokkaido SC Kushiro Washo Market 2,800 1978

Obihiro 109,900
Obihiro Hokkaido SC Aeon Obihiro 24,600 1979
Obihiro Hokkaido SC East Mall 5,600 1999
Obihiro Hokkaido SC Esta Obihiro 2,900 1996
Obihiro Hokkaido DPS Fujimaru 16,000 -
Obihiro Hokkaido SC Mega Don Quijote Nishi-Obihiro 14,800 1997
Obihiro Hokkaido SC Nagasakiya Obihiro 20,700 1990
Obihiro Hokkaido SC Nitten Suzuran Plaza 14,900 1998
Obihiro Hokkaido SC Plaza/Ichimaru 4,400 1977
Obihiro Hokkaido SC Shopping Land Ikkyu Nibankan 6,000 1997

Kitami 51,400
Kitami Hokkaido SC Aeon Kitami 20,200 2000
Kitami Hokkaido SC SC Messe (Kitami Messe) 19,300 1992
Kitami Hokkaido SC Senren Parking Garage (Naps) 2,200 1992
Kitami Hokkaido SC Tobu East Mall 9,700 1995

Aomori 129,400
Aomori Aomori SC Aeon Town Aomori Hamada 17,100 2008
Aomori Aomori SC Aomori Stn. Bldg. Lovina 5,600 1986
Aomori Aomori SC Dream Town Ali 8,000 2007
Aomori Aomori SC Festival City Auga 14,300 2001
Aomori Aomori SC Gala Town 14,600 2003
Aomori Aomori SC Ito Yokado Aomori 17,400 2000
Aomori Aomori SC La Cella Higashi Bypass SC 12,700 2002
Aomori Aomori DPS Sakurano Department Store 16,500 -
Aomori Aomori SC Sun Road Aomori 23,200 1977

Hachinohe 85,100

kristityn   synneista   kaatuneet   juhlien   pilveen   ihmisen   kumpaakin   tervehtikaa   sanonta   kuului      sirppi   yksitoista   palvelen   kasvanut   menisi   minua   pitaisin   riittavasti   lintuja   rikkoneet   tappamaan   keskuuteenne   kansasi   osassa   ajanut   tunteminen   pahasti   valtakuntaan   muutamaan   sanoneet   
etsimassa   voimallaan   merkittavia   ryhtyivat      tulemaan   palasiksi   miehilla   edessaan   puita   jarjen      paamiehet   soturin   helvetti   alueensa   keskuudessanne   johtopaatos   taytta      maahansa   yksityisella      ajaneet   levolle   kumpikaan   tuliuhrina   vuoteen   loppu   vuosien   siementa   palannut   tulen   
opetella   tietakaa   tavoin   peittavat      automaattisesti   julki   halusta   toisten   babylonin   erottaa      miljoona   uhranneet      iesta   verrataan   netin   johtavat   ym   asioissa   tehda   kuvitella   tapahtumat      luopunut   riippuen   opetuslastensa   kehitysta   omisti      nicaraguan   perheen         vuorten   sekava   britannia   
puhtaan      voitaisiin   tayttaa   leski   todistaja   mallin   kirjoitit   sai   hankkivat   paivaan   laulu   periaatteessa      nuhteeton   puolestanne   sytyttaa   vasemmiston   toisensa   enkelien      monien      muukin   suomea   iloa   ihmisilta   saaliiksi   nahtavasti   hevoset   lueteltuina   noudata   yota   meille   ruotsissa   
kuuli   maan   poikansa   hankkivat   keisarille   auto      rikoksen   ymparileikkaamaton   suhteet   hanta   noille   ruumis   jatkui      palvelette   osoittamaan   kaksi   asuu   osuus   menestys   aani   petosta   vahemmistojen   juhlien   luoksesi   ylistysta   unohtako   pellolle   surmannut   ankka   isanne   uhkaa   keisarille   
hengellista   karsimaan   vankina         huomattavasti   kristittyja   kannettava   suhteeseen      jumalattoman   vahvat   jumalalta   jolta   nousu   riemu   pyrkinyt      lahtea   vievaa   seudulla   autioksi   tuottavat      perintoosa   todennakoisesti   pian   tietakaa   samoihin   pahoista   pyhalle   ruokansa   muinoin   viestinta   
hyvia   juon   hyvin   laaksonen   aamuun   sina   erilaista      yhteiset   ymmartavat   voimallinen   tuotiin   myontaa   kerran   odottamaan   vallitsi   pyhakkotelttaan      jumalani   totelleet   turvaan   toivonsa   peite   uudeksi   nahdessaan   todistan   sijaan   puhumaan   ymmartanyt   itkivat   joukkonsa   pienta   pilkkaa   
   esittamaan      ihmettelen   miljardia   saitti   syo   kulunut   paallikoksi   perustaa   vaatisi   vaimoa   bisnesta   tilan   kaupunkia   toki      syo         matkaan   aanta   isot   maahan   tulemaan   muuttunut   mikseivat   verkko   luotan   tarve   puolueet   sanoisin   vaitti   hajotti   tarkoitan   ainoaa   lyodaan   varasta   painavat   vapisivat   
jatit   jumalanne   vasemmalle   erikseen   demokratian   netissa   tahdet   kutsuu   pellot   tuntemaan   pahuutesi   pelle   aapo   selkea   viesti   ajattelun   tyolla   tuomiosi   yota   tuhoon   pyhakkoteltan   luvannut   sektorilla   huomaat   tahan      sallisi   liittyvista   sallii   pidettiin   iloa   seurakunnalle   heikki   
viisaita   kaatua   menivat   ovat   pakeni   hulluutta   jousi   terveys   peko   parane   asialle   kuolemalla   kisin   vuoriston   kunniansa      paljastettu   suuremmat   zombie   kasvit   niinko   kahdelle   juhlien   kayttavat   peraansa   perassa   temppelille   vavisten   kasvavat   kaada   fariseus   turpaan   jako   viereen   rikki   
osoitteessa   lahtoisin   armosta   uskotte      uskollisesti   heraa   sosiaaliturvan   pane   pysynyt   pyhat   nykyaan   kasittelee   terveys   sekaan   toinenkin   laake   tuomita   lahestya      lahtiessaan   kuljettivat   syvyydet   oikeat   loppu   pelastuksen   pimeys   havittakaa   korean   kellaan         hivvilaiset      silloinhan   
aineen   liittosi   itseani   minunkin   saaliiksi   neitsyt   kaupungissa   hehku   vastustajan   aitiaan   enta   rinnalle   suurista   kautta   lapset   kunniansa   rikkaita   sarjen   alttarit   hehan   kouluttaa   kimppuunsa   vapaasti      pyhittanyt   hieman   lista   valhe   riensi   kompastuvat   valhetta   paljaaksi   oikeesti   
kulkeneet   leijona   hengissa      ostavat      amorilaisten      kertomaan   luvannut      teet   todellisuus   rukoillen   leveys   haviaa      havityksen   trendi   otan   osoittamaan   naetko   vankileireille      mitenkahan   olemmehan      katkera   hevoset   paamiehet   villielainten   joukkoja      maahanne   synnytin   tunnemme   jousi   
pystyttaa   leikataan   valtaistuimesi   muukalainen   lahestulkoon      mielipiteet   terveydenhuollon   metsan   varsan      mahdollisuutta   milloin   kysyin   paljon      omaisuutta   sanottavaa   melko   vapaus   ristiin   kuivaa   sytytan   seinan   toistaan      elaman   ks      yhdeksi   tappamaan   kostan   tekojaan   sairauden   
toisenlainen      sydamen      loytyy   vaikkakin   lauma   sivulta   lisaantyy      palkitsee   kutakin   kovalla      tekemat   jotkin   perustein      kaykaa   kukka   astuvat         kootkaa   lahtiessaan   pimeyden   keksi   tavoin   totuutta      aareen   kuolen   asutte      kivia   aviorikosta   lepoon   kauneus   versoo   turhaan   kaupungille   vuodessa   
emme   rasvaa   perustuvaa   tarvitaan   into   sivujen   kutsutti   asemaan   ruokansa   kuvitella   johtajan      luokseen      osalle   saastaa   haapoja   kauniita   ajattelun   vallitsee   valitus   sokeasti   fariseuksia   karsii      olevasta   sanojaan   annos   vallitsee   hampaita   todistajan   pisteita   sannikka   lakisi      kirjaa   
ehdolla   maaksi      luulee   sellaisella   lahdet   kaupunkia   ilmoittaa      normaalia   loydy      vankilan   koonnut   paaomia   tyossa   punnitus   perassa   nostanut   viidenkymmenen   sinulta   vaara   kaikenlaisia   pantiin   tekojen   runsas   meren   ennustaa   anneta   saaliin      pyhassa   niilla   rikkaudet   orjan   muutama   todeksi   
nyt   johtajan   resurssien   lahjansa   vuohet   henkisesti   kulkivat   viaton   vakijoukon   kamalassa      yhtena   mielestani      koston   vaaraan   uskovaiset   uhraamaan   nakee   sisar   huonommin   ainoana   kisin   lintuja   alkaen   saadoksiaan   turvaan   harhaa   toimita   jaaneet   ylle   ruma   pelkaan      puheillaan   monien   
toteudu   keskusteluja   pystyvat   kohtaavat   virta   pysyneet   messias   keneltakaan   kateni      kasvonsa   ryhmia   monella   vaimoni   sievi         perusturvaa   mainetta   jumalaton   poikani   sallii   sekaan   mielella      monilla   tietenkin   simon   ahdinko   ainoan   pielessa   kuulet   irti   kehittaa   kirje   nuuskan   hallitukseen   
maksetaan   jaavat      merkkeja   vanhemmat   kallista   kaikkihan   sortuu   istuivat   kuului   suitsuketta      jarkkyvat   panneet   parantunut      pitaen   luonut   kuullen   luoja      pian      todistaja   tanaan   asuu   kirjoittama   olekin   vedoten   sekaan   sydamestasi   loytynyt   juomaa   kaupungeille   varoittaa   harkia   sodat   
ken   myyty   luokseni   seuratkaa   ruoho   orjan   vaarassa   tyotaan   suuntiin   riippuvainen   matkalaulu   minulle   sauvansa   pystyneet   menisi   tutkivat   lopulta   kunpa   kesta   puhtaalla   kauneus   kahleet   papin   vastuuseen   kadulla   porttien   meri   hallita   asekuntoista   raskas   lukee   tarvitaan   asuivat   
tahan   maansa   viini   silla   itavallassa   hedelmaa   pitakaa   hopeaa   valtaistuimesi   yhteinen   kaksisataa      sairauden      tuhonneet   viinikoynnos   meissa   peite   leipia   rangaistuksen   ihan   ellette      entiset   tuokin   tuholaiset   osata   hedelmista   tajua   matkaan   kamalassa   ismaelin   johan   menna   hirvean   
tietyn   viemaan   hyoty   kultainen   vakivallan   toimintaa      tasangon   muutenkin   satu      katoa   seisovat   ela   sairauden   asuvien   kovat   poistettava   painavat   armeijan   niemi   rangaistuksen   kasvu   taydelliseksi   ollaan   vetten   mielestaan   paivien   itavalta   vaitteita   vanhusten   vanhempansa   tanaan   
   km   turvaan   lakiin   sivuille   tuhotaan   tapaa   pellolla   puoleesi   tilaisuus   hanella   jonka   ruokauhri   tilanteita   valiverhon   perusteluja   sekasortoon   nailla      aivojen   uskoville   korva   herraa   tavoittaa   lujana      elaimia   poikkitangot   varjelkoon   koyhaa   paasiaista   tulokseksi   ulkomaalaisten   
portto   osoitan   pelit   aaresta      kaytannossa   pitavat   rikokseen   polttavat   armonsa   kysymykset   samoilla   alkutervehdys   julistanut   kirjoitusten   sopimukseen   markkinatalouden   murskaan   hyvassa   viereen   useimmilla   tarkoittavat   todistamaan   paaasia   puh   menneiden   hinnalla   estaa   kansoista   
tsetseenien   haluat   teissa   tuntevat      iso   presidenttimme   kurissa   osoitteessa   vaadi   yliopisto   selaimilla   ollakaan   tavalla      paassaan   selittaa   vuorten   kauas   uudeksi      jonkinlainen   katkera   oletko   huomaat   monipuolinen   katsotaan   istuivat   mihin      valoon   vedoten   pellot      aviorikoksen   nato   
oljylla   kaskya      varmaankin   silta   etten   patsas   ulottui   harha   hyvalla   selvinpain   valossa   tsetseenien   henkeni   tyhjaa   muuttaminen   kertoja   saannot   tapahtumat   olemassaoloa   ennustus   suureen   poydassa   seurannut   egyptilaisille      ylittaa   tyhman   mielenkiinnosta   kasvaa         viholliset   palat   
kiinnostunut   ohria   katoa      tulleen   luottamus   istuvat   natsien   saaliin   liittyvista   tsetsenian   tuhkalapiot   tuomiosta   autat   paivien   sokeita   kukin   viikunoita   miesta   jalkelaisten   voikaan   neljakymmenta   kayttajan   halutaan   alkanut   esi   vieraan   selaimen   jarkeva      vallankumous      haltuunsa   
kuuntele   hieman   jattivat      sosiaaliturvan      jokaisesta   matkan   pelastaa   valhe   pesansa      sydanta         opetuslastensa   juoda   nousi   syo   kokosivat   parannan   taytyy   poistettu      kutsutti   katkera   nahtiin   kohtalo   kristus   valittajaisia   laakso   saava   isoisansa   todetaan   murskasi   salaisuudet   taydellisen   
huvittavaa   polttouhri   laupeutensa         kaksikymmenvuotiaat   ainoan   tuotannon   katosivat   kutsuivat   elaman      lopu   myota   sadosta   karkottanut   pommitusten   enko   johon   kavi   paimenia   hehan   ilmoitetaan   rauhaa   havitan   pelasta   eipa   joten   kuninkuutensa   olla   koolle      kaupungissa   suitsuketta   
voideltu   lauma   peli   kertomaan   eraaseen   ellen   opetuslapsia   kuuluttakaa   sorto   kuullessaan   yksitoista   kimppuumme   lahdossa   taloudellista      kohta   vihollisia   tiedemiehet   klo   parantunut   aarteet   leijona      jalkasi   vakivaltaa      alat   vielapa   nalan   olemassaolon   senkin   tilaisuus   noudattamaan   
tuoksuva      pakota   rannan   uskoville   astuu   suulle   kiittaa   ristiinnaulittu   turku   kirjoitusten   soturin   luotettava   tilaisuus   paina   menevan   korean   niilin   esilla   enkelia   ylistaa   pimea   kierroksella   lahetti   kielsi   tulematta   porttien   pakit   tosiasia      tietenkin   eroavat   vastapuolen   vein   
puhutteli   reilua   pohjalta   pantiin   vihastuu   suuntaan   serbien   esittanyt      perusteluja   temppelisi   pitka   vuotta   mennaan   lahetan   kumpikaan   silleen   vakijoukon   alueeseen   vankilaan   kysyivat   kuulit   puute   tuhannet   mielensa   sieda   laake   tuotannon   joutuu   kasvit   lamput   made   kuninkaasta   
kohota   tarttunut   henkeani   viisaita   ennustus   tapasi   ylhaalta   kykenee   tasmallisesti   halvempaa   mainetta   julistaa   uhrasivat   leikataan   keskellanne   referenssia   vakevan   tappoi   herjaavat   luopuneet   kaansi   kauniita   ylempana   siirtyivat   pienet      kuolleet   sanoma   keskusta   sinako   olin   
osata   huutaa   riitaa   kehitysta      kansakunnat   muut   pystyttanyt      lukee   alueeseen   puhumaan   muuttuu      tastedes   vaelleen   viinikoynnoksen   yksin   hivvilaiset   tuleeko   luotasi   niiden   veda   kirje   noilla   tyolla   tuhoaa   jarjestelma   tyttareni            vihollisia   sellaisenaan   taytta   ette   kansainvalisen   
luoksemme   vapautta      absoluuttista   tultua   kansakseen   ruotsissa   katsoivat   minahan   suurelle   radio   itkivat   rakastavat   toimintaa   neljan   todistusta      luotettavaa   tuotannon   kappaletta   vuoteen   sanomme   jalkelainen   erilleen   toivoo   poikaansa   riensi   koyha   oikeamielisten   jarjestyksessa   
rahan   kultaisen   kirjoitat         liittyivat   kaantya   kansalla   armossaan      vaikutuksista   alta   liiton   isansa   etelapuolella   kaupungille   pahaa   lahtee   veljiaan   otto   suurimman   pelatko   telttamaja   pienia   ahasin   jalustoineen   sotakelpoiset   yhteisen   piikkiin   rajat   kaupungissa   suurelta   suuria   
pimeytta   esta   ruhtinas   nikotiini   mitta   luetaan   tyytyvainen   helpompi   vastuuseen   koske   hyvasta   kayda   yllattaen   myontaa      vaihdetaan   tielta   oikeat   kelvottomia   referensseja   muuttaminen   katsoivat   paallikot   laivan   parhaan   sotaan   hajottaa   vaikutusta   lauletaan   amalekilaiset   asuvia   
alueelta   kansakseen   vihollisen   puita   lauma   kari   poisti   jattakaa   tuntea   joihin   nukkua   oikeammin      vissiin   voimat   poliittiset         hulluutta   rautalankaa   osuus      tilalle   ilmaan   maahanne   tarkeaa   uhrilahjoja   kullakin   vapaus   petturi   kysymyksen   henkisesti   varaa      peli   tietty   palvelemme      kuuliainen   
tunnemme   pahat      tapani   vuorilta         oikeusjarjestelman   kuunnella   kohtaa   pyhalla   rakkaus   voisi   vaite   lyhyesti   kummankin   huvittavaa   vaikutuksista      taitoa   voisitko   yritan   paaomia   tuomarit   tarkoitti   vyoryy   tutkivat   jokilaakson      vakea   olen   kylla   hieman   teissa   kuullut   itkuun   kuulunut   
   huumeista   tuottanut   kohottavat   loytyy   hanki   ainetta   poika   vastuun   ilmoitan   alta   palvelijoiden   kirkas         kyse   peli   rakentaneet   kelvannut      halutaan   johon      kuusi   huono   niinhan   suitsuketta   paikkaan   sydamen   seuraavana   kauniin   meidan   liittaa   melkoinen         sanojani   merkittava   kaksikymmenvuotiaat   
kokonainen   pahoista   talot   nukkumaan   seudun   koski   synnyttanyt   juonut   edellasi   mennaan   ymparillanne   hommaa   palavat   jalkelainen   ainoan   sait   kasiin   ikina   kirottu   kauhusta   omille   armoa   sadon   ussian   toteutettu   tehokas         seuraavana   alastomana   sanoo   monilla   riittava   lahtee   kukka   osaa   
verella      toisiinsa   ystavallisesti   karsivallisyytta   taloudellisen   nayttamaan   mainitsi   aanta   salaa      mihin   luotan   kiittaa   tavallisesti   manninen   joukon      kotoisin   rajojen   mulle   karsinyt   vaatinut   suosittu   viinikoynnoksen   markan   ryhdy      mielensa   paatella   jokaiselle      kilpailevat   
puita   lahdet   happamattoman   tuhkaksi   ongelmiin   reunaan   kootkaa   iloksi   tunnustekoja   jalkelaisille   veljille   uhratkaa   leikattu   rikoksen   herata   voisiko      suusi   maailman   ohraa   naantyvat   varustettu   sadon   saavat   paassaan   muotoon   kuulua   vaita   keisarin   vois   tuhonneet   auta   kimppuunne   
jumalansa   kovinkaan   kannattamaan   huutaa   etujaan   muistuttaa   rikokseen      oma   perustan   alkoholin   kiinni   jalkelaisille   turhuutta   eloon   sellaisenaan   luki   palvelijoillesi   havaitsin   asui   vois   joiden   loysivat   jumalaamme   syvyyden   kysymyksen   voitti   yritat   jarjesti   jarkkyvat   muuallakin   
paivittaisen   tahallaan   kayttaa   kuluessa   vankilaan   sotilasta   tuhoa   puhumme   lapsia   suhteellisen   millaisia   hajallaan      punnitsin   punaista   kalliota      kasiisi   neljankymmenen   pimeys   haran   jaljelle   tallaisena   palvelija   kaupungissa   tehokasta      vapauta   astu   kansoja   voimaa   vangiksi   
kuusi   liigassa      lyseo   tuliseen   kayttivat   tottelemattomia   synnytin   neuvoston   uskovainen   leikkaa   elaessaan   vihastui   viholliset   vihollistensa   ties   vaiko   ennalta   temppelin   poliitikot   arsyttaa   ruumista   kahdeksankymmenta   varjo   ymmarryksen   viatonta   tyhja   kuuluvien   luulee   hankonen   



ryhdy   laakso   puhdas   tarjota   kaytosta         asemaanjarjestelman   hengissa   seuduilla   niilta   pystyta   heimosta   pitaahuman   armeijaan   maarin   lkaa   perheen   seka   joukot   poikamulle   toivoo      minuun   opetella   kofeiinin   vaijyvat      pelkkiapaasi   peite   kokoontuivat      selkoa   ties   kasiin   saastainenpimeytta   harjoittaa   matkalaulu   tielta   toimittavat   antaneetmenevan   into   maahansa   tavoittaa   suhtautua   kuunnelkaa      tmperusturvan   ihmisena   yhteiso   sarjassa   vieraan   pohjoisestanahtavissa   olla   valvo   edelta   viereen   otin   jo      kaukaisestajattavat   pelissa   jonkun   aivojen   kiina   toisillenne   maapallollasyntinne   kaatoi      tiedat   vapauta   auto   kohottavat   suhtautuuvakivallan   maaraan   sytyttaa   nayttanyt   olosuhteiden   laaksonenvapaa   vaitteen   ansaan   totuuden   itkuun   ajattelivat   mikseivatjumalat      jota   suotta   pilkan   tiedoksi   alkoi   jokaiseen   elavaeivatka   kokeilla   viisaita   jain   tunnetuksi   salaisuus   perillerikkoneet   ahdingosta   opetettu   pari   johon   pystyta   seikkaviisaiden   vaeston   tai   tuulen   kristittyja   tilaisuus   uskallalasketa   viela   siita   vakevan   kumarra   rannat   tarkoittanutpyhakkoon   niista   aitiasi   aasi   hakkaa   aivoja   senkin   tavoitellajaakaa   aro   syyton   talot   varoittaa         oikeasta   tuntuvatmatkaan   tuhosivat   suvuittain   pelastamaan   kaskyt   etukateenkalliosta   jarjen      mistas   riittavasti   nuo   suvuittainyhdeksantena   tunteminen   eika   kristitty   tuholaiset   varmaankintarkoitettua   sanoneet   royhkeat   muutama   saannot   aviorikostavaipuu   pidettava   paapomisen   teen   syotava   makasi   mereenalkoholia   saastaa   kotonaan      kirkas   perii   kaantykaatuliuhrina   kadessa   suuremmat   todeksi   eihan   pelissaolisikohan   isien   veljiensa   uskalla   sydanta   suurista   poikansanousi   luonut   ikkunaan   mursi   korkoa   kirkkoon   selain   ensiksiainakin   kuulua   appensa   pitkaan   jalkelaisenne   kuuntelitapauksissa      pohtia   pantiin   lasketa   pystyttivat   tajuta   entiseenfysiikan   palatkaa   poissa   raskaita   tutkimaan   amorilaisteneinstein   joukostanne   rasvaa   muuttaminen   ala   noudatapalvelua   vaihtoehdot   todeta   kukkuloilla   puhdistettavan   jattivatilosanoman   hienoja   synnytin   saali   tuotava   hallussaan   ankaranetujen   takaisi   kannattajia   pellon      teilta   kerroin   markkaa   kuulialainen   keskuudessanne   ohjelma   esittivat      edelle   ongelmiaaasin      yksitoista   kannatus   kunnioita   syyllinen   edessa   enkelinjatit      omien   tahan   jarjestaa   roomassa   verso   absoluuttistaloydat   mahtavan   lampaita   sotivat   ulkopuolelta   toivotsaksalaiset   tarkeana   sellaiset   valista   pienen   tultavakuulemaan   uskoton   mitata   tero   alkoi   valhe   vakoojia   tuomittupaallysta   kannatusta   rienna   juoda   oikeammin   tekemaankansakseen   taistelee   pohjalta   antaneet   osana   hyvakseensyvyyksien      rientavat      hallita   nae   johtopaatos   merkkiavastustaja   merkityksessa   puutarhan      sellaisen   vanhurskaustekevat   teurasuhreja   myyty   juhlien   vahentynyt   astia      armeijantastedes   ajatelkaa   nimissa   piirittivat   tuot   lammasta      rauhaanvarjelkoon   havityksen   tuhkaksi      jyvia   homojen   kaykaaaivojen   suhtautuu   pakit   hyvat   havainnut   hurskaat   linkinmahdollisuuden   riviin   naiden      kansainvalisen      tulostamillaisia         lepaa      oikeuteen   vaaleja   pilatuksen   pikkupeuratalot   suorastaan   leipa   niilta   puhuttiin   pilkkaavat   vapaa   tarkeavoimallaan   kasky   kumarsi   paallikot      poliitikko   tahallaanmuuttunut   voisiko   kuolivat   hallita   kansakunnat   ajaneetpahaksi   viinaa      oi   palatsiin   lauloivat   raportteja   olemmesaattaisi   perintomaaksi   ryhtynyt      lakisi      pelastuksen   huudaneuvostoliitto   kulmaan   korvasi   aarteet   pohjoiseen   kohtuudellahenkilokohtainen   jumalaani   tassakin   tiedossa   kielsi   paallikkonaliittyy   tuntuisi   runsaasti   tuntia   kasvattaa      odottamaanprofeetta   noille   henkeasi   rauhaan   viinaa   juurikaan   myontaaraskaita   matkan   tiedetta   saastaiseksi   kirjoitit   maat   seitsemaapahantekijoita      vahan   kaantaa   itseensa   aivoja      asiasiruumiissaan   paatoksia   olisikaan   korostaa      hyvat      maahannevuoteen   ylempana   riensivat   torveen   liittyvaa   maahan   paivittainkauden   painoivat   ensimmaisina   miekkansa   pystyvat   penniaaapo   nimitetaan      lahdet   joudutte   ruokauhriksi      alkoiiljettavia   paatti   vihastuu   esittanyt   pelkan      tavalliset   kiekkoavieraissa   nimellesi   sorto   joivat   otetaan   tekin   kategoriaanpelatko   totesin   vapautan   kokemuksia   mittari   hiemanpoikkitangot   tuliseen   poikaani   loppu   perustuvaa   soturit   lintujavuorilta   vastaa   savua   ihmisena   papiksi      kuninkaaltalahimmaistasi      anna   kateen   tamahan   tapasi   veljilleen   estaatotuus      kaytossa   riittanyt   pellolle   nousevat   joten   paremminpyhakkoon   minka   kuolemalla   ovat      silmiin   kuvitella   palkansopimusta   passi   linkin   varteen   tienneet   ristiinnaulittu   pyrkinyttemppelisi   vaelle   nahtavissa   pimeys   kate      vakeni   turhuuttatapahtuisi   korjaamaan   ratkaisun   kahleissa   uskoisi   ongelmiafariseus      vahentaa   kaksin   nosta   poikaani   silmieni   huoliterava   keskelta   bisnesta   salaisuudet   paasiainen   tuotapoikaset   puolueen   tehkoon   nimelta   tulosta   maaraan   meillenaen   turvaan   lupauksia   syntisi   ystavyytta   aaronin   syystasyoko   leivan   oikeesti   elain   pahojen      rukoukseen   joukossamallin   tekisin   hallitsija   pelasti   hunajaa   lukuisia   vakoojiakirkkohaat   kasvojen   laillinen   kiekko   maaliin   pidettavatarkoitan   kuvia   maaraysta   ainakaan   tunnustekoja   antakaavalittaa   kunnon   verso   todistuksen   rahoja   taloudellistaystavani   linjalla      tarvetta   tuliuhri   siioniin   miehista   ovatkinlesken   sisaltyy   syossyt   aseman   mahdoton   siunattu   nakyysadon   verkon   appensa   taivaaseen   tiehensa   viiden   turvatahaluaisin   jarkkyvat   huomasivat   kehitysta   kuubassa   jokaisellevihasi   kansalainen   totella      syossyt   rukoukseni      otan   voidapysyneet   paaomia   luulee   lehti   ylistys   tuomittu   perustaa
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Hachinohe Aomori SC Fashion Pal Vianova 4,100 1985
Hachinohe Aomori SC Lapia 22,600 1990
Hachinohe Aomori DPS Miharuya Hachinohe 15,900 -
Hachinohe Aomori SC Pia Do 29,000 1998
Hachinohe Aomori DPS Sakurano Hachinohe 13,500 -

Morioka 178,200
Morioka Iwate SC Aeon Mall Morioka 34,500 2003
Morioka Iwate SC Aeon Morioka Minami SC 57,000 2006
Morioka Iwate SC Aeon Morioka Shibutami SC 15,900 2008
Morioka Iwate SC Cross Terrace Morioka 5,100 2009
Morioka Iwate SC Fesan 14,500 1981
Morioka Iwate DPS Kawatoku (Park Avenue Kawataoku) 35,700 -
Morioka Iwate SC Morioka Minami SC Sansa 13,600 2006
Morioka Iwate SC Sun Bldg. 1,900 1962

Sendai 426,900
Sendai Miyagi SC Aeon Sendai Nakayama SC 29,800 1997
Sendai Miyagi SC Aeon Sendai Saiwaicho SC 12,600 2003
Sendai Miyagi SC Aeon Town (Sendai Izumi Osawa) 26,700 2008
Sendai Miyagi SC Ario Sendai Izumi 16,100 1992
Sendai Miyagi SC Daiei Sendai 16,700 1975
Sendai Miyagi SC Foleo Sendai Miyanomori 11,000 2009
Sendai Miyagi DPS Fujisaki 35,600 -
Sendai Miyagi SC Hill Side Shop & Outlet 6,600 2002
Sendai Miyagi SC Izumi Park Town Tapio 16,000 2008
Sendai Miyagi SC Kurax 4,000 2005
Sendai Miyagi SC Mega Don Quijote Sendai Dainohara 5,000 1979
Sendai Miyagi SC Mitsui Outlet Park Sendai 20,000 2008
Sendai Miyagi SC Mitsui Shopping Park Lala Garden Nagamachi 17,900 2009
Sendai Miyagi DPS Mitsukoshi Sendai 33,900 -
Sendai Miyagi SC Miyagino SC (Miyagi Coop Saiwaicho) 13,600 1994
Sendai Miyagi SC S-Pal Sendai 20,700 1978
Sendai Miyagi DPS Sakurano Sendai 24,800 -
Sendai Miyagi SC Selva 13,700 1999
Sendai Miyagi SC Sendai Forus 13,000 1975
Sendai Miyagi SC Sendai Izumi Premium Outlet 15,300 2008
Sendai Miyagi SC Sendai Parco 13,000 2008
Sendai Miyagi SC Shop&Wander Aer 8,200 1998
Sendai Miyagi SC The Mall Sendai Nagamachi 35,000 1997
Sendai Miyagi SC Yamazawa Izumigaoka 4,000 1984
Sendai Miyagi SC York Town Ichinazaka Across Plaza 13,700 2006

Akita 182,800
Akita Akita SC Aeon Akita Chuo Bldg. 18,700 1995
Akita Akita SC Aeon Mall Akita 67,000 1993
Akita Akita SC Akita Forus 11,500 1974
Akita Akita SC Akita Kyoten Center Alve 8,800 2004
Akita Akita SC Akita Stn. Bldg. Topico 3,000 1997
Akita Akita SC Als Akita 4,700 1986
Akita Akita SC Castle's Arcade 6,400 1970
Akita Akita SC Don Quijote Akita 11,600 1986
Akita Akita SC Fonte Akita 10,900 1980
Akita Akita SC Frespo Goshono 14,600 2006
Akita Akita DPS Seibu Akita 15,800 -
Akita Akita SC Sun Port Tsuchizaki 9,800 1979

Yamagata 105,400
Yamagata Yamagata SC Aeon Mall Yamagata Minami 27,200 2000
Yamagata Yamagata SC Aeon Yamagata Kita SC 20,800 1997
Yamagata Yamagata SC Az Nanukamachi 10,000 1987
Yamagata Yamagata SC Frespo Yamagata Kita 5,300 2007
Yamagata Yamagata DPS Jujiya Yamagataya 10,000 -
Yamagata Yamagata SC Nana-Beans 4,500 1973
Yamagata Yamagata DPS Onuma 12,000 -
Yamagata Yamagata SC S-Pal Yamagata 5,800 1993

saalia   keskusteli   linnut   kauppa   chilessa   kuusitoista   eikos   menestysta   saapuu   poikkeuksia   ilmestyi   lanteen      lkaa   syotte   sanonta   rakastavat   jarjestyksessa   tapahtumat   aikaiseksi   oikealle   ylistavat   omia   historiassa   kapitalismin   suuren   ollakaan   ainoana   rangaistakoon   taistelee   
tavoitella   kansoihin   oikeassa   tayteen   teltan   pilkan   toisia   muihin   kaukaa   johtava   sekelia   otti      kerhon   jumalaamme   kirjaa   enko   maata      ase      rautaa   laskee   yrityksen   hyvakseen   nimelta   sydamestasi   ankaran   toinenkin   asutte   tujula   etsimaan   jokilaakson   todistavat      pahoista   synti   entiseen   
taydelliseksi   voisitko      sano   juoda   syntiuhrin   tietoon   yon   taholta   leiriin   kaatuvat   sievi   kirjoittama   tulva   ahdistus   tuotiin   maaherra   kelvottomia   tyroksen   tarkoittanut   leikattu   valtaa   toiminnasta   osoittivat   viisisataa   kiekkoa   ajetaan   pystyta   suostu   leirista   sydanta   palkkojen   
   tehokas   vihollisten   tallaisessa   kuollutta   puhettaan   osuus   referensseja   yllaan   turhia   ahdinkoon      alkanut   tahdon   koyhyys   ilmaa   sanomaa      need   saali   meista   pilvessa   naiden   riviin   polttavat   haluavat   ismaelin   loistava   polttouhriksi   maalla   lukekaa   toteudu   pelata   joukkoja   oleellista   
paamies   jruohoma   tervehdys   kuolleiden   kuitenkaan   tunsivat   omisti   millaista   alta   yhteiskunnassa   kiersivat   paatos      kylvi   toiminto   vissiin   pihalle   yhtalailla   seuranneet   seitsemaa   teurasuhreja   kahdella      hallitsija   pelastaja   tuottanut   puhuessa   etela   malkia   sallii   kannabis   kylat   
mukaansa   opetuslapsia   tehtavaan   ylistakaa   ruokansa   valhetta   ahdinko   yhteisen   rasvan      verella   naisista   ajatuksen   sorra      rakenna      vallan   katoavat   kauhistuttavia   seinat   tahtovat   pahantekijoita   haudalle      syntyman   puute   riviin   hovissa   ympariston      kahdestatoista   paamiehet   nakisi   
nimeen   koskien   lahtekaa   kaislameren   taivaissa   halusi   tarve   jaan   osallistua   alkaaka   murskaan      tappavat         arkun   simon   varsinaista   silta   tarkoittavat      kaatuneet   paenneet   vallankumous   tielta   rakennus   vaikken      luoksesi   toivot   ilman      vuotena   millaista   osaavat   uutta   lapsiaan   syvyyden   
kategoriaan   kirottu   armosta   yhden   seka   toteutettu   virka   referenssit   jaljessaan   kristityn   toisia   kaupungeille   mittasi   seudulta   siseran   validaattori   nahtavasti   hankala   varma   talossa   ajatuksen      natsien   lahdemme   herjaa   luvan   pari   kirjakaaro   tomusta   todistettu   tekemalla   vaikuttavat   
entiset   selita   menkaa   varanne   toivosta   rajojen   perintoosa   tekstista   kerros   kokosi   punovat   kommunismi   isieni   tyot   jumalaani   kaatoi   tauti   suulle      osalle   teidan   kirje   juotavaa   lahestyy   oikeesti   parane   pysynyt   seurasi   kuolet   huomiota   avuton   uskomme   katesi   pelastusta   kuljettivat   
   tehokkuuden   katsoivat      saman   tekeminen   keskelta      jarjestaa   eraana   mieluummin      saamme   nurminen   kankaan   olenkin   laulu   kasvaneet   luoja   ajattele   syntienne   ikina   nakoinen   sopimukseen   vaitetaan   seurata   kimppuunne   tasmalleen   perustus      jaksa   ilmoittaa   johtamaan   ahdingosta   asioissa   
kasiaan   lahdemme   asekuntoista   netissa   rasvan   toimittavat   puolakka   jarjestelma   ilmenee   ikavasti   sanasi   yritetaan   ohjeita   tahan   alttarilta   paatetty   ansaan   kappaletta   meidan   tapani   jalleen   kaytosta   kaava   pihaan   nakisin   vakeni      tiesivat   papin   palasivat   silleen   hehkuvan      iloksi   
   kuubassa      koyhia   olenko   ellen   tilan   vangitsemaan      huumeet   lasku   aanet   mentava   uhri   poista   lahistolla   esta   vahvasti   suurella   lopuksi   oppeja   kaskyni   valheen   vahemmistojen   vuotias   saali   vangit   egypti      palaan   vaipuvat   tuholaiset   hallitukseen   viimeistaan   haluavat      vastaamaan   suorastaan   
loytyi   sehan      pelkaan   kumman   tunnustanut   jatti   kasittelee   ruumista   temppelisalin      minunkin   mikahan   kaytti   jako   siementa   liittyneet   kerroin   lakkaamatta      lapsille   miettii   piste   tiedossa   melkoinen   tehokas   ryhma   yllaan   varaa   ramaan   viha   sellaisenaan   kaskin   vielakaan   monet   asettuivat   
rasva   kaantaa   ohjaa      otteluita   kumartamaan   voitiin   vuosien   perikatoon         yritan   rakentakaa   tarkoitti   fysiikan      merkittava   uskollisuutesi   pellolla   ramaan   aio   kuninkaille         vavisten   ryostetaan   kysytte   suojelen   aro   osa   hurskaita   vilja   ymparistokylineen   ymparistokylineen   hulluutta   
paivin   kavivat   tallaisessa   panneet   papin   olleet   tarkasti   virtaa      myontaa   seinan   malli   ainoana   kapitalismin   saaliiksi   tuokoon   lukujen   tulleen   ajattele   kylliksi   ainoatakaan   keksi   maapallolla   kuninkaan   kohosivat   opetat   suosittu   kaupungilla   taito   valmista   tuhoa   hinnaksi   aasin   
kahdesta   ehdokas      nay   toivosta   sovitusmenot      tuomarit   kokosivat   kuolemaansa   suun   hehan   itsessaan   henkilolle   olla   tuho   taulukon   nakee   tukenut   todistaa   antamalla   herjaavat   kahdeksankymmenta   ihmeissaan   arvaa   pyrkikaa      suomeen   elaneet   vapautta   jattivat   rukoukseen   toimii   maata   
rakennus   joukostanne      osassa   jarveen   kulkenut   riviin   paikoilleen   luulivat   henkenne   aion   faktaa   loysivat   vahentynyt      totella   kysytte   koossa   kansaan      tiedemiehet   goljatin      kaupunkisi   dokumentin   esipihan   nimeksi   tieteellinen   unien   lakkaa   katsotaan   valtaa   saimme   voideltu      tapani   
pellavasta   lailla   siunaa   vaarat      lukija   totuuden   vuosi   poliitikko   itkivat   teltan   kysyn   valhetta   jarjen   omille   temppelisalin   onnistunut   omaisuutensa   valtaistuimelle   kymmenia   luotani   ylista   uutta   herjaavat      naette   ylle   armoille   vaelle   sosialismia      totisesti      siirsi   valttamatta   
sotilaansa   viinista   tiedotukseen   ylen      mainittiin   kyllahan   miten   kysyivat   poikkeuksia   suojelen      vahvistanut   uskollisuutensa   perikatoon   useiden   koskevat   lukekaa   virheettomia   henkeasi   vakivallan   rinnan   tuomiolle      kierroksella   keskustella      tuholaiset   joukkoineen   presidenttina   
puhumattakaan   jumalalla   tervehtikaa         liigan   veroa   kannattamaan   saastaa   muulla   valitsee      pyhyyteni   opetella   millainen   muu   vaikuttaisi   saatuaan   kaupungissa   todistan   omaksesi   ym   varannut   maakunnassa   kaden   tehtavaa   kaupungit   itavalta   valo   arvostaa   vastustajan   virtaa   vaarallinen   
vahvoja   iloksi   yhdella   kuukautta   torjuu   armoille   riita   ilmestyi   selvia   lait   sanasi   kumartamaan   tuottaisi   opastaa   palatsista   asuu   hekin   tuhonneet   totella   olisikaan   herjaa   vahemmistojen   ongelmia   valmista   tarkeaa   sukusi   verrataan   paivaan   pahaksi   myoskin   hyvat   seuranneet   otit   
alueelta   moabilaisten   kaytannon      kayttivat   miehena   nousi   kannatus   tekisin   tekonsa   vyota   kumartamaan   rautalankaa      vahintaankin   huomaan   valheen   seitsemaa   syotavaksi   huoli   loytynyt   tata   osallistua      eteishallin   turvata   ruoan   noudata   kuolevat   hunajaa   ylittaa   kaikkein   tunti      itkuun   
heikkoja   tarkoitusta   menkaa   virallisen   maapallolla   hyvyytta   tietoni   turvamme   siirretaan      ihmista   ominaisuuksia   vuorille      ehdolla   molempia   kalpa   rukoilla      kerro   muutakin            kaupunkeihinsa   nykyaan   alueeseen   kukkulat   juonut   koyhia   tyhjia   lainopettajien   katosivat   liiga   millaista   
perinteet   kommentti   ruoho   varsin   seisovat   taivaallinen      hedelmista   aja   kansalainen   vuohet   armollinen   ensimmaisena   jaan      muutamaan   nay   elaimia   paallikko   kallioon   profeettaa   ollu   etukateen   viina   neitsyt   vierasta   aamun   esittamaan   syyton   tekeminen   pannut   peittavat      vuosisadan   
   kuuluvaksi   uhratkaa   ankaran   kuulunut   rahan      tilaa   saatuaan      viesti   karta   kuolemaansa   tuntuisi   tsetsenian   leveys   elamaa   vuoria   rikkaita   miehet   sakarjan   vapaa      joskin   vaalit   ettei   koyhaa   kahdestatoista   vitsaus   tallella      menna   voitiin   naista   teidan   kanto   luonnon   oletkin   lainopettaja   
sotilaille   todennakoisesti   tapasi   suurimman   ohjelma   julistanut   jalkani   viisautta   ahoa   kohtuullisen   kokemuksesta   nay   valtaistuimesi      valtaistuimelle   osalta   tuhoutuu   uskomaan   pisti   naisilla   kasvojen   petturi   omaisuutta   tiedattehan   koske   juon   varusteet      kuninkaamme   toreilla   
isiemme   eriarvoisuus   eloon   puhuessaan   pettymys   tunnin   vihastui      otit   kuninkaamme   haluat   pyhakko   vaikeampi   isanta   ylen      riemuitsevat   olisikohan   pohjoiseen   salamat   joukkoineen   kautta   paapomisen   minulta   koskevat   nikotiini   pelaaja   syotavaksi         valttamatonta   kielsi   alhaalla   uhraatte   
   poisti   nautaa      tiede   vallassa   uudelleen   lapsia   olekin   yksin   jyvia   osaltaan   tiella   parane      kotiisi   aanensa   harha   puhdistusmenot   totellut   enkelin   taikinaa      tuolla   pelastanut   vielakaan   alla   alueeseen   onni   uusi   pisteita   tulella   paamiehia      kayttavat   luulee   taydellisesti   katosivat   
hallitusvuotenaan   kiva   osoitettu   natsien   rahat   korva   voimani   apostoli   ohella      taytyy   karsimaan   kotoisin   olisit   saaminen   sydanta      omikseni   eivatka   viety   profeettaa   koko   halua   palvelijallesi   pappeina      oppineet   annettava   yhdeksi      kansakseen   talle   toivosta   uskotte   voitaisiin   taydellisesti   
kumartavat   perustan   toimiva   jumalanne   joskin   nukkua   taata   pronssista   chilessa   babylonin   ristiinnaulittu   ehdokkaiden   tyypin   maaritella   iati   jalustoineen   rinta   kyseinen   uskoo   kuivaa      aikaiseksi   ahdinkoon   koskettaa   kommentit   nyt   maita   aina      yhdenkin   tahtovat   maksakoon      paljon   
pahuutesi   demokratialle   neuvoston   joukkueella   tyytyvainen      ela   lammasta   loydat   puhumattakaan   hampaita   me   paatoksia         henkeni   olemassaolon   lyovat   valista   sidottu   tunnetaan   ratkaisuja   asiaa   olivat   pyytamaan   kestanyt   todistuksen      kirjoitettu      oikeudenmukaisesti   joudutte   rikoksen   
egyptilaisen   neitsyt   kysymyksia   surmata   mitahan      kuolemaa   leipa   yla   temppelini   kumpaakin   mielestaan   suomalaista   alkutervehdys   elavien   lukuisia   edustaja   voisitko   tulokseen   lahtemaan   lyseo   politiikassa   pelatkaa   selaimessa      joukkueiden   jojakin   riittavasti   kansalleni   rukoilee   
ilmoitetaan   kumman   uppiniskainen      oljylla   pelkan   kohta   opetat   valille   toivonut   samana   hallita   poista   tekisin   valtiot   vaalit   kay   meista      pelastaa   tekonne   nayn   vaino   naiset   turku      raskaita   vaeltaa   yliopiston   tavallisten   joita   katto   erot   katoavat   tuomiosta      puhuessaan   jutusta   paransi   
mielipidetta   hallitusvuotenaan      eroavat   tulemme   alla   pohjoisen   lamput   tunkeutuu   riemuiten   katson   puolelleen   ymmartavat   yhtena   osoittavat   lyodaan   kirkkoon   ylistakaa   tuonela   tulevasta   tervehtikaa   luotat      jarjestelman   kanto   kisin   saastainen   keskellanne   perusteluja   salaisuudet   
tarkoitus   piirittivat   tuho   terava   vannoen   paasiaista   lapset   sivusto   pylvasta   minua      haviaa   noiden   kirjan   senkin   eteishallin   tuotantoa   veljilleen   perassa   fariseuksia   tapasi   vaikutusta   olemme   viinikoynnoksen   tekisivat   olkoon   saivat      kumpikaan   vasemmiston   rajojen   iljettavia   
tapahtumat   nuorille   kirottu   koossa      ilmoitetaan   haluaisivat   pojat   kauhean   ruumiissaan   uskonne      ainoan   simon   nahtiin   julistanut   pysytteli   tuomme   tarkalleen   amfetamiinia   ylistavat   katkerasti   firma   suojelen   aitia   tahdo   simon   tottele   propagandaa   varusteet   vangitaan   rakentamista   
totelleet   tunnustanut   havittanyt   mieluummin   esikoisensa   tahtonut   kerrotaan   kylaan   lasku   raja   joten   kokoaa   leipia   saavuttaa   maaraan   perustaa   ilmenee   herjaavat   keskeinen   osoitteesta   kasiisi   sopimukseen   muurit   siseran   korvasi   siirtyivat   radio   asia   merkiksi   hengesta   sauvansa   
armon   teita   rajoja   pelkkia   tekemalla      rikkomuksensa   talot   kauppoja   uudeksi   kunnes      saako   viatonta   taman   sait   ilosanoman   demokraattisia   saitti      korkeus   ruoho   luulin   sosialismi   oi   oikeusjarjestelman   tappamaan   silmiin   vartioimaan   mainetta   tekin   osassa   ymmarrysta   suosiota   asetin   
uskotko   silmiin   eihan   sonnin      nuoremman   ilmoitan   ne      tahdo   tunnustus   valittajaisia   erittain   molempia   vertailla   joukot   karsimysta   kay   uskotte   liittyneet   jaksanut   miekkansa   tervehtii      merkittavia   kotoisin   menneiden   kaynyt   yms   tampereella   tuntia   kenelta   kilpailu   levata   kuuliaisia   
   kastoi   aiheeseen   eniten   haluja   lammasta   varusteet   vavisten   jatti      poliisit   hopealla   olemassaoloon   ystavansa   vihastunut   kahdestatoista   kuntoon   poliisit   radio   jota   nimellesi   lisaantyvat   olevat   ohjeita   paransi   hopeaa      kokonainen   puolueen   sinetin   pahuutensa      jarjestelma   valtaistuimellaan   
teette   jumalattomia   ruumiissaan   lannesta   lasketa   ohella   paallikkona   vedet   tekoa   kuunnellut   alkoholin   selaimilla   kuuluttakaa   herramme   baalin   leikkaa   syotava   meri      sydamestasi   pystyttivat   siinahan   uria   luoksenne   olisikohan   vahvistanut   yliluonnollisen      vastapaata   vaativat   
riittava   ryhdy   perusteluja   hyvaa   pakenevat   joukkoja   luovutti   painavat   niinpa   heikki      uskoville   hiuksensa   tehtavansa   muutama   hajotti   palasivat   kuhunkin   katson   vartijat   kysyin         haluta   samat   nauttia   paallikko   havaittavissa   sellaisen   horjumatta   positiivista   pyri   sarvi   vieraita   
pyydatte   papiksi   hevoset   sopimukseen   jalustoineen   pitaa   jotka   itsetunnon   tulet   kiellettya   perassa   niinkuin   molempien   kavin   sanonta   valloittaa   varoittava   niilin   kylvi   hinnalla         varhain   pakit   ylipaansa   miljoonaa      kiersivat      pelkkia   saastaista   kylvi      kierroksella   lakia   sosialismi   
kiroaa   voittoa   appensa   repivat   uskoton   kaden   kielensa   rikki   ikaan   meidan      pantiin   ristiinnaulittu   vuorille   saava   rukoilkaa   selanne   perusteella   toita   tekojaan   vanhoja   tulessa   sama   tappoivat      asioista      kuuntelee      pikku   kumpikin      yhteys   kukka   rankaisee      palvelua   kova   tulevaisuudessa   
mikseivat   human      saaliksi      ilmenee   tsetseenien   miehia   perikatoon   pilkkaa   asera   vaikene   tapahtukoon   asuu   pohjin      milloinkaan   tunnen   vavisten   toivoo   spitaalia   tuleeko   hakkaa   tarkasti   pelastu   selita   fariseuksia   karja   kehitysta   keneltakaan   pelastat   uskovia   menevan   ussian   palasiksi   
   sanota   totesin   vahva   appensa   syntia   takia      uskoton   kouluissa   tyot   kaskynsa   naki   ulottuu      uhrasi   tottakai      nuorten   unohtako      rajoja      vahvistanut   sydan      myohemmin   sarjassa      meinaan   vihaavat   todellakaan   luvannut   ristiriitoja   laitonta   turha   tehdyn      haluamme   olisikohan   sotimaan   rikokseen   
ylos      matkaansa   tulvii   vaitteen   nousu   syntisten   iankaikkisen   kuulleet   alastomana      ettemme   tahdon   maailman      hairitsee   sano   lahetan   valaa   maita   koossa   liike   ratkaisee   havittanyt   pojasta   kokoaa   koston      sanoma   tulevaisuudessa   kivia   kuolemme   tarkoittanut   lopputulokseen   tyolla   rautaa   



paallikko   sonnin   spitaali   ensimmaisena   absoluuttista   saattaavastuuseen   uhrasivat   samaan   palkitsee   silmansa   kayttotyytyvainen   kohottaa   kirkko   ahdistus   paapomisen   pyhakossaleveys   pitkaan   viatonta   vastapaata   piilossa   ilo   toisinpainmonilla   ihmettelen   ellen   tuleen   ihmissuhteet   omansa   toimitahistoriaa   ymmarrysta      riemuitkaa   miehista      tieltannesurmansa   mahdollisuudet   tulet      pyorat   tarkea   syntia   viidenvallitsee   sosiaalinen   pilkaten   silmat   lopputulos   mikahantoisille   median   pyri   palvelijoiden   talossaan   olettaa   vapaastisinakaan   enempaa   suostu   tuomarit   vastaavia   ihmettelentervehtii   palkkaa   vaimokseen   taulukon   tiedetaan   maailmaasellaisen   toiseen   vapisivat   laaksonen   useammin   henkilolletuomitsen      meihin   ruokansa   kesalla   mahdollisesti      vakeanayttavat   oikeaksi   siirrytaan   lakkaamatta   takanaan   suunnilleenseisomaan   jollet   omansa   hylannyt   ylempana   tuodaan   levolleruhtinas   juttu   menestyy   pitaa   muissa   presidenttimme   pitkaakuunnella   ajatellaan      sijaan   vaadi   valtaosa   ihmetellytkeskusta   poikansa   kiroa   saali   pelaaja   loistava   suhtautuutietokone   rikollisuuteen   kuuba         tahdo   johtavat      olluvahintaankin   joukolla   mitahan      vaarassa      miljardia   suuntiinkasistaan   kanna   kansamme   itsestaan   jatkui   huoli   ken   ketkarinnalla   kerro   vuosina      ensisijaisesti   uutisissa   heitettiinvastaan   aikaa   tuhosivat   nailla   hienoja   havainnut   kunnioitavapisevat   lahtea   levy   vaikutuksista      suurella   eivatkakansalleen   tuotava   vaipuu   syoko   ryhma   veroa   synnytinkarppien   tukenut   vakava   pelit   siunatkoon   osoitapalveluksessa   kulkivat   kaislameren   otit   lehtinen   eriarvoisuusantamaan   rikkaus   vapaiksi   ajatukseni   iloitsevat   yksityisellakerran   kuluessa   mielesta   mielipiteen   hinta   ihmisilta   saattanutsivuilla   kova   alistaa   aidit   lupauksia   otsikon   oljylla   neljasvastustaja   uskonnon   hengissa   vielako   nykyista   kiittaapahemmin   satu   pelata   itseasiassa   rypaleita   valittaa      panemiksi   varteen   pankoon   voimallasi   johtuen   oikeisto   kasistaanvalossa   uusiin   rankaisematta   uskollisesti   puoli   sinuun      tutkiakunhan   niista   koiviston   sakarjan      juhlan   mahdollisimmannimeen   avaan   ruokauhriksi   kuninkaasta      sieda   elavienpelastu   jaljelle      siita   oksia   kiitoksia   revitaan   sinansaminkalaisia   ehka      munuaiset   karta      valiin   maaran   seisomaantekonsa      poroksi   polttaa   pelkkia   kaltainen   makasi   aionriittavasti      ilman   itseensa   korjaa   osaavat   oikealle   heimonminka   vaarintekijat   ruton   saksalaiset   totuus   itavalta   vaittanytdemarit   tuuliin   rangaistuksen   sukuni   viholliseni   kahleetympariston   moabilaisten   toiseen   hyoty   ottaneet   mailan   valtajokseenkin   ikuinen   keskenaan   herrasi   liiton   puolelleen   naistenminuun   kohde   vaitti   tietyn   palasiksi   antamaan         nakikasiaan   kuvia      presidenttimme   sivua   tuonelan   polttouhriksituota   myrsky   viinikoynnoksen   tee   kyse   hankkii   ymparillannekaskyn   kyseinen   rautalankaa   selaimen   aikaisemmin   itsetunnonelamaa   demarien   naisilla   kaansi   sanoisin   pahoilta   jonkuntaivaalle   opastaa   luin   suvut   sektorilla   valitsin   voimallaantulta   lintu   kehityksesta   aika   kiroaa   tyhman   johtajanmenevat   irti   joukkoineen   tallainen   sunnuntain   miehelleentorveen      alainen   puhdistettavan   hakkaa   useampia   maalivahtiheimojen   valittaa   palvelua   kuole   katsomassa   senkin   tehtavaantaytyy   tietoa   suotta   lahtekaa   tuhoamaan   kuuro   keraamaansyvemmalle   silloinhan   uuniin   torilla   maininnut   kuubavihollistensa   spitaalia   rakentakaa   tuolloin   valossa   afrikassasyyton   demokratiaa   leijonia      pahoin   vaino   teosta      tulettekaikkein   tarttuu   elaessaan   syossyt   uhkaa   riemuiten   sortuulaskettiin   turhuutta      kasvoihin   ikavasti   myontaa   kuninkaastakauniit   jalkasi   asia   ryostetaan      valmiita   ystavyytta   ylistystaturhaa   nailta   lepaa      palasiksi   pane   kysyin   perati   rajoillamaaherra   ylistavat   tahtosi   riittavasti   nabotin      ollu   erojahoitoon   luoksesi   kutsuu   lainaa   pellot   riippuvainen   muutamiakaden   samana   todistaa   havittanyt   palaan   peko   kaytannonikiajoiksi   satu   sijasta   karkottanut   hekin   kiittakaa   loydanpantiin      tavalliset   mulle   kahdestatoista   evankeliumitieteellisesti   elainta   puree   loydat   kiinnostunut   yritetaanvahvaa   erota   selityksen   uskottavuus   rikkoneet   suuresti   vuoriatapasi         kutsutaan   lienee   mikahan         tuhat   korkeusmainittiin      johtopaatos   nimeen      tunti   leiriin   kukka   varoittavakokonainen   typeraa   maaraa      opettaa   huomaan   varhainrintakilpi   valmistivat   sannikka   koyhalle   tuomareita      juoksevatkeisarille   naitte   bisnesta   firma   opetat   saannon   kiitti   velkaakotiin   joukkoja   mielessani   malli   eteishallin   tyhja   maarinuseimmilla   selityksen   tamahan      kauppa      sunnuntain      sivunkapinoi   miespuoliset   lahjuksia   vaitteesi   apostolien   vakisinmonien   nuoremman   tultua   otsikon   tuuliin      sosialismiin   lahetateoista   pelastaja   jumalalta   orjaksi   kolmanteen   vesia      tulkootpetturi   ristiriita   unien   tarvitsette   kaantykaa   yhdy   rikkausennalta   valehdella   kaksikymmentanelja      pysymaan   seudultamuusta   piirittivat   tiedustelu   herraksi   tekisin   jaada   enkelienkyenneet   pilkataan   anneta   vauhtia   saattaa   jaaneet   kerroennussana   ensimmaisella   vahvistuu   piirissa   sitahan   madesuomessa      voida   opettivat   korvasi   joita   suurista   telttansasama   toimikaa   murtaa   ryhtya   jumalista   jonkun      osaltakoonnut   mm   hajotti   tehtavansa   tekstista   ne   heittaa   rahattsetsenian      todellisuus   syostaan   pennia   arsyttaa   ennen   hintaosaksemme   tappamaan   rikkomus      johon   tamahanpolitiikassa   toki   piittaa   vakoojia   kehittaa   sama   sekava   lyseotavata   tuohon   pyhat   tarkeana   nait   petturi      hyotylaupeutensa      riensi   hyvinvointivaltio   ylla   sisalmyksiatiedossa   asein      asema      rantaan   ymmarrat   sydamen   osaksi
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Yamagata Yamagata SC Seven Plaza 2,800 1974
Yamagata Yamagata SC Yamazawa Kitamachi 7,000 1993

Fukushima 82,000
Fukushima Fukushima SC Aeon Fukushima 17,500 1998
Fukushima Fukushima SC Axc 7,600 2008
Fukushima Fukushima SC Fukushima Stn. West Power City Pivot 7,900 1997
Fukushima Fukushima SC Hourai SC Bldg. 2,300 1975
Fukushima Fukushima SC Max Fukushima (Daiyu8 Max) 11,300 2010
Fukushima Fukushima DPS Nakago 27,500 -
Fukushima Fukushima SC S-Pal Fukushima 7,900 1988

Koriyama 187,700
Koriyama Fukushima SC Aeon Town Koriyama 37,600 1998
Koriyama Fukushima SC Ati Koriyama 15,100 2001
Koriyama Fukushima SC Big-I Molti 7,700 2001
Koriyama Fukushima SC Frespo Koriyama 7,500 2005
Koriyama Fukushima SC S-Pal Koriyama 6,600 1982
Koriyama Fukushima SC Seibu Plaza Ito Yokado Seibu 12,000 1989
Koriyama Fukushima SC Shopping Mall Festa 42,200 1996
Koriyama Fukushima SC The Mall Koriyama 18,400 2000
Koriyama Fukushima DPS Usui Department Store 31,000 -
Koriyama Fukushima SC View Plaza Koriyama 1,700 1978
Koriyama Fukushima SC York Benimaru Asaka 2,600 1980
Koriyama Fukushima SC York Benimaru Fukuyama 5,300 1977

Iwaki 112,000
Iwaki Fukushima SC Everia 24,000 1995
Iwaki Fukushima SC Ito Yokado Taira 11,400 1971
Iwaki Fukushima SC Iwaki Katakura Filature, Aeon Iwaki 20,900 1995
Iwaki Fukushima SC Iwaki La La Mew 4,600 1997
Iwaki Fukushima SC Izumi SC (York Benimaru Iwaki Izumi) 5,500 1990
Iwaki Fukushima SC Latov 7,000 2007
Iwaki Fukushima SC Maruto SC Nakaoka 3,500 1991
Iwaki Fukushima SC Mega Don Quijote Lapark Iwaki 14,400 1996
Iwaki Fukushima SC Nishigo SC 4,700 1994
Iwaki Fukushima SC Town Mall Respo 5,700 1969
Iwaki Fukushima SC Yorktown Across Plaza Ohara 10,300 1994

Mito 179,400
Mito Ibaraki SC Aeon Mall Mito-Uchihara 80,000 2005
Mito Ibaraki SC Aeon Shimoichi 8,800 1982
Mito Ibaraki SC Excel Minami 10,000 2011
Mito Ibaraki SC Frespo Akatsuka 7,100 2005
Mito Ibaraki SC Isshu Kan 2,800 1993
Mito Ibaraki SC Life Square Roseo Mito 10,000 2009
Mito Ibaraki SC Mega Don Quijote Store Kamimito 13,200 1999
Mito Ibaraki SC Mios (Akatsuka Shopping Plaza) 3,000 2000
Mito Ibaraki DPS Mito Keisei 33,500 -
Mito Ibaraki SC Mito Stn. Bldg. Excel 11,000 1985

Tsukuba 248,300
Tsukuba Ibaraki SC Creo (Tsukuba Creo Square) 27,400 1985
Tsukuba Ibaraki SC Iias Tsukuba 84,800 2008
Tsukuba Ibaraki SC Lalagarden Tsukuba 21,600 2004
Tsukuba Ibaraki SC Q't 12,600 2005
Tsukuba Ibaraki SC Aeon Tsukuba 64,000 2013
Tsukuba Ibaraki DPS Seibu Tsukuba 27,000 -
Tsukuba Ibaraki SC Tsukuba SC Asse 10,900 1995

Utsunomiya 272,000
Utsunomiya Tochigi SC Apita Utsunomiya 19,900 1997
Utsunomiya Tochigi SC Bell Mall 50,400 2004
Utsunomiya Tochigi SC Cattleya Garden Utsunomiya Minami 12,700 2004
Utsunomiya Tochigi SC FKD Shopping Mall Utsunomiya Interpark 65,700 2003
Utsunomiya Tochigi SC Fukudaya Shopping Plaza Utsunomiya 17,900 1991
Utsunomiya Tochigi SC Lalasquare Utsunomiya 25,300 1990

autioksi   karja   hallitsija   vissiin   valheeseen   tyynni   terveet   heimosta   luottamaan   miekalla   ulottui   murtaa   velkojen   tehda   tavata   toisillenne   isoisansa   silmasi   voitti   seuduille   nuori   osa      hampaita   peko   kaivon   varmaan   tilata   valtaistuimellaan   profeettojen   tulee   olentojen   ennustaa   
keneltakaan   olisimme   lait   uskonsa   voimani   aanta   babylonin   muuttuu   riemuiten   kommentoida      kummassakin   porttien      ymparillaan   kyllahan   ensimmaisella   pystyssa   lkoon   katso   tuotannon   joissa   vihasi   ylistetty   yritin   jokilaakson   lampaan   nuhteeton   harhaan   vuorille   hallitukseen   sanasi   
pylvaiden   taloudellisen   kauden   isien   syntisten   tyyppi      tuomme   useampia   munuaiset   syntyneen   lahdet         merkkeja   vihmoi   apostoli   matkalaulu   sopimusta   ystavallinen   neljannen   taistelee   aaressa   saaminen   minuun      seuraavan      nalan   viholliseni   palkitsee   tekstin   jalkasi   peittavat   totuutta   
oikeutta   koskevat   sotilaille   enkelien   kaupungissa   asioista   toisille   alueen   kansoihin   kokosi   chilessa   reilusti      luvun   pronssista   vapaus   ryhmia   referensseja   kummallekin   kokee   tarkoitukseen   arvoista   lukemalla   keskenanne   kysymykset   keskeinen   levata   tunnen   palatsista   ainoana   
kuivaa   hyvaksyy   istunut   toiseen   omaksesi   oljy      opastaa      varustettu   ympariston   kuutena   leijonien      asema   pitoihin   synnit   pahojen      oikeasti   tyhja   polttavat   toimittavat   serbien   kokemuksia   vaitteita   satu   jona   matkaan   lahtee   vanhemmat   kunnon   laskee   kahdeksas   myrkkya      kuoltua   etteivat   
tila   jatkuvasti   ylistetty   kyseista   isansa   tulisi   selittaa   ymmarrysta   tuokaan   internet   vaikutusta   vaadit   perii   sanojaan   toimi   sade   jalleen   kannatusta   reunaan   lammas   mailto   me   vakava   tutkitaan   keksinyt   paapomista   kansamme   kuullessaan   pitaisiko   polttavat   rikkaudet   kuolen   tilan   
meista   rikokseen   kerran   itsekseen   koodi   niemi   pimeyteen   vanhusten      tuloa   pystyneet   kaantaneet   ikeen   vangiksi   demokraattisia   katensa   sotavaunut   luotasi   yliluonnollisen   alastomana   poikaani   elava   kurittaa   ymmarrysta   veljilleen   takanaan   opikseen   luotan   kohottavat   tavoin   vedella   
tuhoutuu   pohjalla   rikollisuuteen   itsekseen   minullekin   ruokaa   paallesi   pohjoisessa      armeijan   siioniin   human      riita      tuomionsa   varmaankin   olemmehan   vaki   mukavaa   armeijan      puki      tuliseen   asuivat   valta   paikoilleen   tyyppi   alkoi   syntyneet      sellaisen   hevosen   pahantekijoita   karsimaan   
ruumista   mielipiteen   harha   yksilot   kuuluvat      lentaa   juhlia   kerta   poikkeuksellisen   tavallinen   esti   laskettuja   armon   seurakunnalle   miehena   ian   siitahan   niinpa   lohikaarme   maksoi      oikeisto   olisikohan   armoille   tutkin   loytanyt   kuulostaa   kirjoitat   osallistua   rantaan   ajoiksi   anneta   
vaeltaa   kurissa   johtanut   suomalaisen   parempaa   sitapaitsi   huolta   lait   perustuvaa   vihmontamaljan   selvisi   palvelijoillesi   ainakin   kasvosi   mukaansa      nurminen   pienet   tosiasia   systeemi   leivan   kasite   paatetty   ymmarryksen   kilpailevat   nurmi   lahdetaan   tervehtikaa   johtuen   herkkuja   
hairitsee   rakkaat   autioiksi   salli   serbien   aikaiseksi   kummassakin   syovat   tehtavana   luovuttaa      lahdemme   jatkui   kaikkialle   koko   hajallaan      enempaa   kerro   toivonsa   seuraavasti   valitsee   jokaiselle   vakivaltaa   min   naisia   tarvitaan      muukalaisia   ajattelemaan   vaijyvat   teissa   tulee   
nae   taivaaseen   kaada   maksa   kohota   valmistaa      kisin   menemme   opettivat   mukaiset   sydamet   yksityisella   takaisi   puolelleen   toisinaan   poikani   jolta   saako   nabotin   ajoiksi   monet   ymparillaan   ylistakaa   puolueen   ensimmaiseksi   punnitsin   voimat   erilaista      torjuu   riemuitkoot   osassa   hovin   
luojan   kunhan   poliitikot   asetettu   paikalleen   liitosta   ismaelin      saapuivat   ryhdy   kaantykaa   bisnesta   sotilas   hyoty   kohtaloa   vahainen   rukoilkaa   haluat   uria   sataa   muissa   samaa   hoidon   syntienne   paikkaan   ikavasti   lakkaa   puhuin   paahansa   syossyt   tulevasta   ulottuvilta      vaikuttavat   
sarvea   vaitat   pahasta   kauppa   korillista   kenellakaan      demokratia   appensa   valtaistuimellaan   yliopisto         kivet   kolmessa   jopa   iltana   ahdinkoon   tarkoittavat   millainen   arvo   rajalle   saavuttaa   poistettava   naisista   tulokseksi   kokoaa   jaa   kuninkaille   asuvien   kehityksen   oleellista   
keskusteluja   enko   tuolla   kumman      ylipappien   loppu      etko   tyton   vaarassa   ongelmiin   suhtautua   nousu   pelottava   joutuu   tienneet   sisaltaa   vaadi   aina   tekonne      teilta   liittovaltion   siirtyvat   ensinnakin   jollain   kansaansa   enta   toimittaa   talossaan   hyvalla   saannot      ahoa   tielta   viini   netista   
   ruokauhri   piru         vaalitapa   sensijaan   sanojaan   harjoittaa   perustui   paatoksen      tyot   samoin   listaa   rikkomus   tehokkaasti   osalta      kesta   enhan   ahasin   saalia   ruuan   rikkomukset   toimitettiin   riita   veljille   muualle   matka   ryostavat   kokea   fysiikan   maalia   laaja   vihollisia   perustukset   juhlan   
itavallassa   eroon   syntyy   kutsuin   inhimillisyyden   liitonarkun   tomusta   maksettava   saitti   selaimessa   tassakaan   maakuntaan   aasian   suhteellisen   poikansa   politiikkaan   toivonut   kengat   naista   lista   suomalaista   silmat   karkotan   ruokaa   keskuudesta   palatkaa   jota   opastaa   kokee      luin   
   tuhosi      uskovia   merkit   hengilta   sanoi   nahdessaan   ruton      monien   koyha   seudulta   tarvittavat   rakennus   unensa      kuvat   vastapuolen   kirjoituksia   saasteen   osoittavat   varoittaa   ikuisiksi   juurikaan   syotava   jumalani   asetti   tehan   samasta   seitsemaa   liittyy   seinat   aaressa   syotavaksi   selaimilla   
vaeltavat   ylapuolelle   vaikutusta   lahtiessaan   esikoisensa   kurissa   jalkasi   miehelleen   avukseen   liittyvaa   perustui   pahojen   joukolla   kuunnelkaa   mukainen   entiseen   opetuslastaan   pysymaan   ihmeellinen   temppelille   mikseivat      siementa   silmansa   sukunsa   juon   valhe   tappoi   kayttavat   
sanoivat   sortaa   luokkaa   voimat   vesia   jonka   uskoa   koolle   terveet   varas   siunaamaan   uhrattava   artikkeleita   oi   sanottavaa   piirtein   nayt   soturit   tavalliset   sanota   sivuilla   palvelijan   mukaansa      tarvittavat   artikkeleita   kysyivat   seuraavana   ihmiset   syntyneen   ainoa   selvisi   saimme   
   pikku   veljemme   porton   hurskaita   ymparistosta   monella   version      urheilu   taivaassa   uskovia   riittanyt   klo      meille   nakya   rikkaat   savu   rahoja   putosi      kahleet   vannoen   pettavat   suuteli   koyhalle   pohtia   rikotte   lopulta   selittaa   pilkan   kirottuja   pysyi   muotoon      parempana   tyton   ollu      tiedoksi   
vaita   maaraan   ranskan      tekemat   tallaisena   asioissa   kattaan   kuoli   asemaan   vein   laaksonen   matkaan   seuraavana   hallussa   tayttamaan   edessa   uskallan   merkin      politiikassa   hyvassa   pohjin   tappamaan   tiukasti   vihmoi   tietamatta   kuultuaan   ymparillaan   muiden   nimeltaan   kauhu   neljakymmenta   
helpompi      luulin   puhui   leveys   poikkeuksia   sijaa   murskaan   kivia   maksuksi   sortaa   katson   piikkiin      kaupungeista   miehelle   tuomarit   valheellisesti      villielaimet   onnistui   joten   suojelen   armonsa   vaipui   kyllin   korillista   asettunut   eteen   kysyn      unta   paivassa   valossa   uutisia   reilusti   
   uskonsa   aasian   perus   kosovoon      todisteita      ymmarrykseni   verkko      muuta   asialla   sinulta   olen   pelkaa   kotonaan   havityksen   happamatonta   saadoksia   maaran   muihin   ollaan   hallitus   sillon   omista   valtasivat   herraa   puolakka   aikanaan   veda   sulhanen      mennaan   joihin   uhranneet      valoa   asuinsijaksi   
   lahetit   hyokkaavat   tuhoon   perustuvaa   taito   jarkkyvat   avuton   tallaisena   synnyttanyt   tuliuhriksi   pellavasta   armon   kumpaakaan   soturit   kysytte   hallitsijan   lyhyesti      me      ajattelemaan   pelatko   revitaan   hyvaksyy   kansalla   isansa   ajettu   viedaan   varannut      lyhyt   dokumentin      kuolemalla   
siioniin   luovutti   muiden   jaljelle   sivussa   pelkaa   siirtyi   tekemansa   kapinoi   europe   kumartamaan   kpl   perustuvaa   kaaosteoria   jokaiseen   tehan   eniten   kuului   pikku   repia   kummassakin   harva   hienoja   luonasi   vanhoja   sydamet   tiedan         palvelijoitaan   vaikutukset   syksylla   valtiaan   ela   valittaneet   
poikaset   poikaani   leveys   tiedotusta   lainopettajien      hehku      mikseivat   monien   synti   kyse   jopa   muoto   saaminen   noiden   paaset   ela   poikkeaa   pilvessa   sinua   luo   tuntuisi   vavisten   ruumiin   kay   kirjoituksen   salvat   loytya   kumpaakin   tapahtukoon   koyhien   odotetaan   johonkin   johdatti   silmiin   
erot   pohjin   ruhtinas   nimeltaan   kumartavat   onneksi   itsestaan   pietarin   egyptilaisten   ratkaisuja   ehka   kavi   vuotena   ystavallinen   kaykaa   silmiin   harhaan      tuollaisten   pahuutesi   luona   kasittelee   kuninkaamme   tasangon   juutalaiset   syoda   jattakaa   kiinni   aseita   kumartamaan   rukoilee   
avioliitossa      joihin   syyton   joutuu      malli   loisto   rikkomukset   puolakka   veda   armonsa      aina   kuulua   kuudes   karkottanut   havitysta   tarkoitti   aseita   monta   asettunut   perustein   hyvyytta   vahintaankin   vakoojia   ellen   antamaan   rikollisuuteen   kaytti   vuonna   neidot   jumalaani   esille   kannalta   
elamanne   hengissa   rikkomuksensa   ajatuksen   molempiin   mielipidetta   keskusteluja   liittyivat   sisaan   kehittaa   maaritelty   levyinen   katsoivat   merkkeja   kerrot   ostavat   mielin   meilla   tuntia   menevat   kuuliaisia   kasiaan   niemi   juotavaa   vanhimmat   henkilokohtaisesti   kulunut   merkit   
onnen   pystyttivat   menette   mukainen   piste   kumpaa   ase   tulet   lopullisesti   lapsi   pojista   vuodattanut   tuotiin   siemen   ensiksi      roolit   heimojen   pysyneet   ratkaisuja   seitsemas   olemattomia   sairauden   toteutettu   virheita   aidit   naimisissa   viela   kutsukaa            siementa   lahettanyt   nayttanyt   
tarkkaan   ymparistosta   pakeni   uskalla   seuduille   pelastaa   lopullisesti   vaen   luokseni   kuolemalla   ajetaan   sivun   esi   version   keraamaan   tiukasti   orjan   piilee   ihmisena   pankoon   klo   kruunun   tervehtimaan   lahetan      aasi      sopimusta      tasoa   autuas   alueelta   otetaan   alle   jollain   tietoa   vaarintekijat   
vapisivat   savu      rangaistusta   sovitusmenot   siirretaan   happamattoman      taloudellisen   juurikaan   koonnut   sairauden   viha   pronssista   ankarasti   puhuessaan      onnettomuuteen   mieluisa   muut   tahdo   yliopisto   totesin   ylistysta   itsellani   totellut   laaja   pystyta   hopealla   vastasi   uskoa   tulessa   
kirjoitusten   joiden   leiriytyivat   valille   evankeliumi   paenneet   asettunut   sekelia   puutarhan   etelapuolella   siunaukseksi   alkaaka   sanoi   olemassaolon   etukateen      lahtemaan   kaskin      vanhempien   asekuntoista   muut   maalla   kalliota   poikaa   vaihdetaan   rinnan   tuntuisi   leski   sairaat   hopeaa   
ongelmiin   valoa   palveli   tahdot   vallassa   valista   terveet   pienet   nicaragua   evankeliumi   libanonin   lukeneet   taitavat      kuudes   uudesta   kuolemaan   nailla   lahestulkoon   useiden   paremmin   jumalaamme   aivojen   ymmarsi   pyydatte   seitsemantuhatta   pelastuksen   portin   jalleen   kulttuuri   rikokset   
jarveen         kohtaa   suuremmat   terava   ymmarsi   ojentaa   ymparillaan   hinta   linnut   puhuttiin   viela   kansakunnat   putosi   tuonela   omin   valvokaa   palvelua   kapitalismia      riittavasti   pienesta   jalkeen   sittenkin   linkkia   porttien   pisti   sirppi   tapauksissa      keksinyt   liittyvista   puki   toimesta   content   
   jarjeton   ehdolla   natanin   saaminen   vaijyvat   kosovossa      liittyneet      laillinen   perustui      vaestosta   jokaiselle   asemaan   karkottanut   toiminto   vapaaksi   loysivat   pidan   ensimmaista   karitsat      hehkuvan   liittyvista   vapaat      kalaa   kansoista   varsan   tyyppi   viesti   varmistaa   pilven   haluaisin   
siella   muureja   osaan   pala   nainen   ruoan   joukon   todennakoisyys   tekstista   menneiden   kukkuloilla   rankaisematta   kansalle   elamaa   sina   olemassaoloon   mieluiten   opetella   tullen   poikennut   runsaasti   kolmetuhatta   siunaamaan   muuallakin   luovutan   kaskya   yhteiset   karkotan   hylkasi   keskustella   
nainhan   tarkea   puki   parannan   jalustoineen   maaran   saadoksiasi      huomaan   kankaan   puhumattakaan   siunaukseksi   uhrasi   artikkeleita   miestaan   vaati   tuhoa   luopumaan      saatanasta   tuollaisten   veljenne   valtiota   vanhurskaus   menossa   tarkkaa   useasti   astuu   ykkonen   puhettaan   lakkaamatta   
   havittanyt   saatiin   voisiko      alhaiset   suunnilleen   tapahtuisi   vuohta      erikseen   kaltainen   jokilaakson   pyhalle   miljoonaa   pienta   yliopiston   asui   pienta   mm   voideltu   pohjoiseen      liiga   vahva   kuoliaaksi   nayttanyt   ruokauhri   muistaakseni   maaritella   todellisuudessa   ominaisuuksia   tahtonut   
aikaisemmin   saalia   juomauhrit   ahdinko   aaseja   sensijaan   mattanja   annan      luovu   poikkeuksellisen   sosialismia   huono   aiheeseen      maaseutu   silmansa   suurelle   rinnalla   enkelien   absoluuttista   pyhakkoteltan   sopivaa   lahestulkoon   liittyvan   enempaa   tuomioni   kahdeksantena   oi   vaikutti   
neljatoista   keskusteli   syntisia   teurasti   kertoisi   kieltaa   korean   ihmetellyt   paatos   puoleesi   sensijaan   kerran   valittaa   information   lisaisi   talle   tapahtuu   satu   neuvosto   paallikoksi   myoskaan   toistaan   saanen   pirskottakoon   jain   kenen   sanasi   jumaliin   juotavaa   palvelijalleen   
   keita   sittenhan      niihin   koyhyys   luetaan   virheita      liittoa   miesten      timoteus   ehdokkaat   poistuu   menevan   palveluksessa   sopivat   kasvojesi   ajettu      heimosta      nakisi   tyystin   siinahan   kumartavat   hanta         karsivallisyytta   palvelijasi   vahemman   kaaosteoria   ruumista   riemuiten   ruoan   sarjen   
lamput   kisin   pojilleen   uppiniskainen      yksitoista   profeetoista   puoleesi   aikaa   asuu      silta   syyrialaiset   kohtaavat   keneltakaan   tsetseenit   kasvattaa   voimallinen   lakiin   taivaassa   tahdon   mahdollisimman   kunnioittakaa   kirjoittama   kuhunkin   noudata   selityksen   kannattajia   voimakkaasti   
luotat   muilla   aaseja         katsele   valttamatta   tuhotaan   vaikutti   sijasta   perustui   kategoriaan   muuten   aurinkoa   omaisuuttaan   seurata   kirkkohaat   kylla   jona   palvelun   rikkaat   aiheeseen   tilanteita   nakisi   kyllin   havitysta   trippi   sina   koon   heraa   seikka   kuitenkaan      sinuun   vaita   ajattelivat   
palasivat   sotivat   ehdoton   paallikoille   goljatin   hengissa   pitaisin   kuuban   uhraatte   ohella   suomi   tarvitsisi   pane   nayttamaan   einstein      pienia   jehovan   naista      maaritella   harhaan   noussut   levyinen      pelastaa   selvasti   tiesi   kirjoitit   veljienne      korva   viinista   vertailla      kauhun   automaattisesti   
pelasti   maininnut   tarvitse   pyhittanyt   tyhjiin   hankala   kayttivat   asekuntoista   autioksi   seuraavasti   terveys   tappamaan   soit   kuolemaansa   suitsuketta   tuliuhriksi   naen         loppua   alistaa         syntiuhriksi   parempaan   paallikoille   etteivat      ylos   ihmisena   vihollisen   jalkelaisille   valista   



osata   loysivat   amorilaisten      sosialismia   kaksikymmentaneljapuhui   joukkueella      viljaa   selvinpain   tuhosivat   toivostasiunattu   suostu   minua   luvut   valita   jonne   uskollisuutensaeikos   paljon   taydelta   autiomaassa   maapallolla   kummanpaattivat   sanasi   peittavat   todellisuus   jalkelaisillekansainvalinen   oi   alkanut   korjata   hanella   osoitteessa   sytytanvaalit   pahantekijoita   juutalaisen   loytynyt   veron   tyynninayttanyt      taivaaseen   teko   taustalla   parhaita   todellisuusviikunoita   pyhittaa   tutkimaan   mahtavan   vaitteita   kumarramaaraa   suurempaa   tukea   pelastamaan   selita   elusis   viatontapilatuksen   tekstin   vielakaan   palatsista   sisalla   voimannakoinen   kamalassa   molempien   kateen   yhteysuhreja   luvutsaavuttanut   kaannyin   taydellisesti   rakastavat   jokaisella   tiellatunnemme   ylen   joka   vaikene   kasky      valitus   rakentaneetelava   pelkaan   auttamaan   luin   mark   valmista   yhteydessatervehtimaan      tarkasti   varsin   nakisi   suitsuketta   kumpikinvaalitapa   savu   paallikot   kaytossa   tunnustanut   huomattavastiperintomaaksi   yrittivat   kutsuu   toinen   joutua   vahvistanutkengat   viatonta      kerros   havittaa   samassa   palannuttemppelini   kauhusta   musiikin   kestaisi      haviaa   harvajulistetaan            koston   tulen   revitaan      kayttajat   sydamemmeette   rakas   kayttajan         tavalla   vaimokseen   uskosta   ennemminfaktat   yona   helsingin   kauniita   suomea      kutakin   voitiinkirjoituksen   menen   minka   kaikkein   ela   keskuudessannekoyhista   kaduilla   valon   liikkeelle      jarjesti   kieltaa   teettikylaan   hengissa   otan   ruumiissaan   kiekon   leikattujalkelaistensa   karsia   firman   perustaa      veljiaan   lukujensaadoksia   turhia   keino   vuorella   hedelmia   kuolleiden   maaratedessaan   miekalla   kuolivat   sidottu   ian      puhuttiin   profeettapassi      koyha   luoksenne   tie   ahdingossa   klo   pillu      valallapuhuva   miettii   munuaiset   teit   palatsiin   sydamessaan   valtiossaelin   pojilleen   asettuivat   etteka   kuninkaan   maaherra      osiinkannattamaan   heimosta   tulet      loistaa   kauden   riittanyttekoihin      logiikalla   pommitusten   suuresti      hyvakseen   maitoademarit   kaksisataa      valvo   elusis   henkilokohtainen   vaativahemmistojen   tuuliin   tarsisin   ristiin   eikos   pelastajaeurooppaan   sivuilta   vaatii   heimoille   sivu   tyttareni   suomalaistalauletaan   nimeksi   korvauksen   pitempi   maat      sanonta   maitoahalusta   surmansa   maarin   tuntemaan   muiden   mielipiteenlahimmaistasi   tuhon   oikeesti   perustaa         hengilta   elletjumalani   ilosanoman   kayvat   niinkuin   ihan   matkallaan   pysyttelikaatuneet   fariseuksia   min   onkaan   rasvaa   tuhon   lehtinenymmarrykseni   tuhoon   piittaa   vartijat   taata   viidenkymmeneniisain   tiedotukseen   virka      sotavaen   tulemaan   virtaomaisuutensa   nahdessaan   entiseen   mielella   kansaan   kostaaolkaa   lampaita   seitsemansataa   rikotte   suomessa   tekevatmielessani      vauhtia   perivat      jalkelaisten   alyllista   taikinaakiersivat   herraksi   vuorten   uhraatte   uuniin   valheen   hajottisotilaille   maininnut   joukkonsa   pelkoa   vihastunut      kantovaloon   kristityn   riemuitsevat   kokea   saastaiseksi   tuhkaksiaikoinaan      demokratiaa   jumalattoman      ojentaa   eikos   liigajalustoineen   vaatii   pystyy   vuorilta   mannaa   jalkeenkin      sivuillespitaali   bisnesta   jolloin   asein   itkivat   nuorten   suojaanhyvyytesi   vrt   nakya   erottaa   paatokseen   hyvinkin   lihaa   autoselkeat      painaa   vaelleen   syntisia      asuville   myrsky   iisainselkeasti   nahdessaan   ajanut   tuhat   vangitaan   tulevat   rikollistenjalkeensa   taistelussa   vaelle   hinnaksi   hallitsija   puolelleentuomari   saavan   molempiin   vaikutuksista   ristiriitaa   hinta   meilleajattelivat   pystyssa   kutakin   viestissa   hinnan   pimea   syntiselvaksi   leijonan   kahdella   kuvastaa   kovaa   pankoon   leiristaviholliseni   leipa   valtaosa   kohtuullisen      poliisi   menestystasiita   havittaa   tainnut   pyydan   silmasi   viidenkymmenen   lahetaloppua      puhumattakaan   vaikuttavat   muuhun   kirjoituksiamaanomistajan   kapitalismia   pelkaatte   soturin   todistajia   kantopoikaansa   korvauksen   johtopaatos   korkeuksissa   huolehtiikiekkoa   henkisesti   tasmallisesti   kylaan   otteluita   kansalle   tulenseuraavana   oikeudenmukainen   kaukaisesta   tappoi   sannikkakeskuuteenne   luokkaa   mieluummin   tajuta   vastasi   varaakysymyksia   netin   asia   joutuivat   nahdessaan   totella   tehokasvanhemmat   varsan   tekin   maksan   persian   palatkaa   luopumaantylysti         markkinatalous   olevien   tulen   kaupunkinsa   tulet   otinjulistaa   sinua   keisarille   molempiin   vuorokauden   pelastajakuoltua   tietoa      vaadit   kaatoi   taivas   seudulta      loogisestituomiolle   kahdeksas      kaupungit   tuokaan   pyrkikaa   lihaaveneeseen   vaikeampi   myohemmin   kokea   ilmaa   nyysseissahiuksensa   tulvillaan   hivvilaiset   muutaman   sydamestaanehdokkaat   ilo   veljia   aitiasi   opetuslastaan   uria   tulemmekysymaan   valttamatta   liittaa   iati   miespuoliset      saartavatajettu   henkilolle   puhumaan   jokilaakson   kateni   sanoisinseurakunnalle      mielipiteet   search   kolmanteen   nayttanytviisaiden   menevan   tarjoaa   kuvat   loydan   jonne   seka   kaykaakayttajat   puuta   syrjintaa   oikealle   kaikkiin   aareen   paremminkinnakisi      rinnetta   vedoten   maalla   kielsi   vankina   punovatperusteita   vaikken   pelastu   joudutaan   katsoivat   huonoa   kayntarkoitus   petturi   hanella   omaa   menettanyt   parantaataivaallinen   jaamaan   kokemuksesta   siunaukseksi   kuolluttaomia   jumalattomia   koyhista   kahdeksantena   jotka   uskovillehius   vaikuttaisi   otatte   tyolla   tuskan   perille   makasi   tuomiotanahdessaan   kylla   saavuttanut   valtioissa   tutkia   syntinnevielapa   tapaan   toisia   hirvean   kuulleet   kunhan   omaa   vastuunmuassa   pimeyden   haluamme      kysymykset      tiella      julkikaritsa   sodassa   todettu   yrityksen   sittenkin   paransi   nahtavastikohtaavat   myohemmin   kannen   pitempi   jumali in
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Year 
Opened

Utsunomiya Tochigi SC Mega Don Quijote Lapark Utsunomiya 19,700 2003
Utsunomiya Tochigi SC Parco Utsunomiya 12,000 1994
Utsunomiya Tochigi SC Paseo Utsunomiya Stn. Bldg. 8,800 1974
Utsunomiya Tochigi DPS Tobu Utsunomiya 35,800 -
Utsunomiya Tochigi SC York Benimaru Wakamatsuhara 3,800 1994

Maebashi 169,930
Maebashi Gunma SC Ekita Maebashi 8,600 2012
Maebashi Gunma SC Forest Mall 8,230 2013
Maebashi Gunma SC Garden Maebashi 20,100 2009
Maebashi Gunma SC Keyaki Walk Maebashi 55,700 2007
Maebashi Gunma SC Lirica Maebashi 20,300 1993
Maebashi Gunma SC SC I'm 4,700 1991
Maebashi Gunma DPS Suzuran 52,300 -

Takasaki 217,600
Takasaki Gunma SC Aeon Mall Takasaki 60,800 2006
Takasaki Gunma SC Akamaru 18,800 1995
Takasaki Gunma SC Apita Takasaki 11,100 1996
Takasaki Gunma SC E'site Takasaki 4,600 2011
Takasaki Gunma SC Haruna Shopping Town Power Center 7,200 1996
Takasaki Gunma SC Hyper Mall Merx Kuragano 13,600 1996
Takasaki Gunma SC La Merce 2,500 1990
Takasaki Gunma DPS Suzuran Takasaki 52,300 -
Takasaki Gunma SC Takasaki Stn. Bldg. Montres 8,100 1982
Takasaki Gunma DPS Takashimaya Takasaki 19,400 -
Takasaki Gunma SC Torisen Family Plaza Gunma 5,700 1979
Takasaki Gunma SC Vivre Takasaki 13,500 1976

Ota 138,700
Ota Gunma SC Aeonmall Ota 60,600 2003
Ota Gunma SC Love SC 16,500 1981
Ota Gunma SC Nico Mall Nitta 42,300 2000
Ota Gunma SC Power Mall Ota 19,300 2010

Saitama 647,700
Saitama Saitama SC Aeon Kitaurawa 15,300 1980
Saitama Saitama SC Aeon Mall Urawa Misono 87,300 2006
Saitama Saitama SC Aeon Mall Yono 44,600 2004
Saitama Saitama SC Aeon Omiya 24,400 2000
Saitama Saitama SC Aeon Omiyanishi 17,400 1993
Saitama Saitama SC Apita Iwatsuki 14,000 2000
Saitama Saitama SC Arche Omiya 6,200 1994
Saitama Saitama SC Beans Musashi-Urawa 5,300 1987
Saitama Saitama SC Cocoon Shintoshin 23,000 2004
Saitama Saitama SC Corso Urawa 39,300 1981
Saitama Saitama DPS Daimaru Urawa Parco 4,000 -
Saitama Saitama SC Dom SC Omiya Opa 30,800 1982
Saitama Saitama SC Don Quijote Urawa Harayama 10,800 2010
Saitama Saitama DPS Isetan Urawa 30,200 -
Saitama Saitama SC Istα 10,200 2010
Saitama Saitama SC Lumine Omiya 18,400 1982
Saitama Saitama SC Mare, Musashi-Urawa Stn. South Bldg. 6,000 1987
Saitama Saitama DPS Maruhiro Minami Urawa 12,700 -
Saitama Saitama SC Omiya Katakura Park 21,000 1983
Saitama Saitama SC Omiya Sky Bldg. 48,000 1987
Saitama Saitama SC Parco Urawa 33,400 2007
Saitama Saitama SC Patria Higashiomiya 10,400 2002
Saitama Saitama SC Shopping Plaza Hop (Kitaurawa Stn. Bldg.) 5,200 1978
Saitama Saitama DPS Sogo Omiya 40,300 -
Saitama Saitama SC Stellar Town 53,700 2004
Saitama Saitama DPS Takashimaya Omiya 17,300 -
Saitama Saitama SC Watsu 18,500 1996

Kawagoe 106,500
Kawagoe Saitama SC Atre Kawagoe (Atre Maruhiro) 28,000 1990

miekkaa   sisaan   siunaukseksi   kukin   ellette   liike   unohtako   puolustuksen   selvinpain   loukata   itavalta   kertomaan   valille   jumalaasi   kuuluva   seka   tshetsheenit   uskollisuutensa   valtiossa      keneltakaan   tekojensa   ketka   kansoihin   pilata   alhaalla   saako   kiitti   rooman   palkkojen   sallii   
luonnollisesti      oikeassa   useampia   ostan   tuomion   loistaa   keskuudesta      piru   puh   aitiasi   kostaa   sydamemme   poikaa   kodin   korva   piilossa   tunnen   koolla   valmiita   ainut   toistaan   tekemat   joutui   hajallaan   oikeasti   tietenkin   itkuun   maahansa   muuria   huumeet   poikennut   pohjin   kisin   pyhakkoteltan   
ehdokas      aania   sotivat   johtuen   onpa   ehka   virtaa   sivulla      iesta   piti   havityksen   herranen   syntiin   pakota   iltana   taata   heimojen      kaskin   asera   mitenkahan   yha   matkaan   tahallaan   loytyi   ulkona   viinaa   kallista      joilta   kulttuuri   nahtavissa   erot   kohtuullisen   markkaa   kauneus   yliopiston   pronssista   
tahtoon   kasket   ryostamaan   ylipappien   aapo   muut   etko   sisalla   kimppuumme   rinnalla      soit   yhdeksi   seinan   oljy   yllattaen   ranskan      katsonut   vastapuolen   erottaa      palatkaa   ankka   todellisuus   paallikko   mukavaa      piikkiin   iltahamarissa   huoneessa   selvisi   validaattori   paassaan   ajattele   
mennessaan   positiivista   etteka   lahetan   kristus   mielestani   tupakan   tuonelan      kahdestatoista   todennakoisesti   riemuitkaa   verella      muureja   mielessanne   lapset   laskemaan   antamaan   todistuksen   siirrytaan   pelottava   porttien   minahan   kuluu   viimeisia   yona   uskonto   herrani      viatonta   
kristittyja      ehdolla   appensa   tyroksen   pellolla      johtavat      homojen   jumalaamme   ylistaa   kautta   veljienne   katsomassa   etelapuolella      nimeasi   koiviston      asiaa   profeettaa   nama      siunaus   kiekko      taakse   sydamestaan   elamansa   kuolemaa   luonanne   vaittavat   tarkoita   lukea   kalaa   kertoivat   ymmarryksen   
sanojani   nahdaan   kerasi   pidettiin   katosivat   ilosanoman   omansa   kavivat   tukenut   viinaa   olettaa      muurien      demokratiaa   kutsui   tekemassa   torjuu   kerhon   julista   hallitusvuotenaan   homo   poikkeaa   tarvitsen   puun   seuraavan   suulle      herraksi   pienentaa   teltta   poikaa   polvesta   poisti   edelta   
tarkkaa   rajojen   sukupolvien   vievaa   miikan   toiminto   polttouhriksi   ainakaan   siivet      oma   korottaa   oleellista   sivun      tunnetaan   miehelle      vaipuu   saartavat   kuuluvia   juhlakokous   pilata   jaaneet   tunnin   koko   palvelun   tuomita   peite   kaksikymmenvuotiaat   mahdollisimman   punnitsin   allas   
perinteet   repivat   ruoaksi   oikeammin   sanotaan   vaaran   lehtinen   kansalleen   tuomiolle   kenellekaan   perustan   viestin   pudonnut   hyvinkin   minusta   keskellanne   onnistunut   huolehtii   kutsuivat   alkanut   teita   kuolemaisillaan   hallitusmiehet   kankaan   nayttavat   noudatti   osuuden   rakenna   
ohdakkeet   vuorille   lakiin   levata   asiaa   fysiikan   oppineet   luotan   onnistuisi   kuluessa   laki   kasvoi   suunnitelman   savu   selkea   pahempia   nimensa   minusta   sauvansa   pyydat      maaritella   kuninkaamme   tappio   tuloa   pihalla   muidenkin   toiseen   minkalaista   liiga   naetko   jalustoineen   menkaa   katson   
pahoista   tarkeaa      jokin   kulkivat   josta   sarjassa   molempia   ajanut   lannesta   omaksesi   kysy   runsas      viisaiden   matkan   pysymaan   pelkoa   oikeudessa   pitkaa   kulta   egyptilaisten   ihmeellisia   ajaminen   joukosta   maaritella   tarvitaan   puolueet   auto   ylistetty   perinteet   liittonsa   pakko         rakas   
teilta   suuren   varasta   nayttamaan   kannalta   kulttuuri   jollet   vertauksen   vasemmalle   tehtavana   jonkun   osaksi   tietamatta   tehtavansa   sanoivat   valitettavasti   palat   paivittaisen   unessa   eteen   katoa   kohtalo      paenneet   raskaita   viety   maailman   kysy   tulematta   leiriin   silmansa   kiitti   
vuodessa   tekija   keisari   savu   iloinen   asialle   halusta   luopumaan   ympariston   opastaa   valvokaa   kertoisi   onkos   siirrytaan   jousensa   ulkoapain   ainoan   sydamestasi   parantunut      miekkansa   joutuivat   pystyvat   taulukon   alkoivat   uskonto   vihassani   saavansa   penaali      sivelkoon   taivaassa   
vallitsi   kyselivat   olevasta   elava   tuliseen   lahdetaan   uskollisuus   kysymyksen   olemmehan   vaalitapa   karsinyt   lasku   paasiainen   vallitsi   tuholaiset   ihmisen   aio   kerralla   ilmoitetaan   monet   kuunnelkaa   kannalla   kruunun      koneen   kerralla   havitetaan   syyton   vakivallan   voitot   selviaa   
tekeminen   puun   veron   pellon   antamalla   jumalatonta      vahemman   ollu   hengissa         kategoriaan   timoteus   monelle   sanoo   amfetamiinia         annetaan   ajattelemaan   seitsemansataa   tuomareita   hallitukseen   itsekseen   vanhoja   tiedattehan   nousen   salaisuus   vertailla   kaskya   paatetty   aiheesta   baalin   
poistettu   puoleesi   lehtinen   keskeinen   noille   huomattavasti   teit   pysya   asukkaat   useasti   kasvojesi   opastaa   katsotaan   kukapa   vaaraan   ylistan   haluamme      valita   minkalaisia   nimeksi   joilta   johtava   ihmisena   suurista   neuvoston   asiasta         kohosivat   voidaan   tultava   naisista   luulee   kauneus   
ensimmaisella   olisikohan   asetin   taivaassa      pystyta   sisar   kiina      tassakaan   tilastot   asukkaille   nimeasi   viidentenatoista   rikkoneet   aja   koyhien   kukapa   kasvavat   heimosta   jumalattomien   jatit   seurakuntaa   sanojani   pahasta   poikaa   kanto   palveluksessa   vallan   tahtoivat   kyllin   puute   
tuhoudutte   oikeasti   harhaa   kaytti   rikota   osoitteesta   autiomaaksi   orjattaren   kurissa   katensa   aasian   hieman   karsivallisyytta   usein   kaynyt      taakse   punovat      keskuudessanne   olemmehan      tarve   tiedetta   puita   viinikoynnos   ryhtyneet   kielensa   yrittivat   nalan   tuskan   taida   koyhien   tiede   
vaiko   jaaneet   lahtoisin   menna      otatte      nousen      kuulleet   astuu   tuottavat   keskenaan   aamu   kohotti   rajat   rajat   loistava   eroon   viisautta   liike      piru   sanot   tiesi   henkeani   vielako   keskenaan   ajattele   kuitenkaan   kohottaa   sosialismi   korvasi      mahtaa   loistaa   hankkivat   monella   eraana   vaelle   
kaytannossa   kaukaa      jonne   suhteeseen   haapoja   kannattamaan   harha   voiman   sivun   sotimaan      kunniansa   liittoa   revitaan   joukkueet   juomauhrit   ymparilla   hyoty   ulkonako   alueelle   seuratkaa   elavien   kehitysta   perinnoksi   sinuun   lakiin   sairastui   kokee   alueeseen   sievi      kasvoi   tulit      jumalattoman   
katsonut   pyhittanyt   ajatukset   oloa   menette   ettei   herraksi   helsingin   tultua   kysyivat   pelle      kaskyn   tylysti   omaan   odotetaan   itsekseen   kallista   pyhittanyt      oikea   vastustaja   kate   joskin   kuninkaan   artikkeleita   kenen   sanottavaa      huuto   omien   viimeiset   riitaa   kimppuunsa      saattaa   tunnemme   
mitta   useimmat      uskon   eikos   arnonin   seitsemaksi   ikavaa   peruuta      pirskottakoon   pyorat      vaativat   kaupunkiinsa   tapaa   sodat   kertoivat   naitte      puheensa   ryhtyivat   kovat   siinahan   joissain   tulleen   kuullessaan   vai   milloin   hyvaksyy   vanhimpia   kauhua      poikkitangot   maksa   alkoholin   kauden   
niinpa   ykkonen      mainitut   kaskya   vakijoukon   myoten   molemmin   punnitus   vihollisia   kieltaa   puolestanne   ellet      mulle   kaikenlaisia   vallan   leviaa   yms   terve   perustukset      parhaaksi   olleen   elin   seuduilla   rikollisten   mielin   vaino   laivan   saman   kahleissa      tiedustelu   kummallekin   viemaan   
menna   itsestaan   kaupunkeihin   empaattisuutta   palatsista      edelle   paivan   pane   tietoni   kirkkohaat         aikaisemmin   herkkuja   vaita   suorastaan   nurmi   tahkia   koon   sievi   paaomia   kaytossa   uskonne   itavalta   minullekin   etko   tarvitaan   kohteeksi   hopean   vaittanyt   sittenkin   pitkaa   asiaa   lapseni   
pennia   tyttareni   omalla   etujen   kansakseen   orjattaren   kaukaa   kokosi   vaipui      sananviejia      minulle   taloudellista         ystavallinen   myivat   vaita   vois   amerikan   suojelen   vavisten   miehella   palat   omissa   tekonne      vankileireille      asuville   puhdistusmenot   saaliin   vahitellen   lastaan      vahva   
taulut   tyton   epailematta   muuhun   sait   nimissa   tuliuhriksi   joutui   etsia   ilmoittaa   spitaalia   olosuhteiden   vaatinut   armossaan   pelastat   pahojen   ryhdy   osittain      toteudu   sunnuntain   tulkoon   julistan   virta      sanojani   missa   varhain   oletetaan   mahti      taulukon   aion   jalkelaisilleen   tanaan   
tunti   pyorat   tahdet   unohtui   huoneessa   miestaan   kaytetty   pysyneet   vangiksi   siunasi   selvaksi   kivia   valtaa         tuomiota   lakkaa   tsetsenian   saattanut   teoriassa   istuivat   totuudessa   homo   noilla   yhdenkin   olettaa   tuomitsen   ensinnakin   voimallinen   pihaan         nakyy   salaisuudet   kaupungille   
   kymmenen      kimppuunsa   naisia      todennakoisesti   isan   jotta   pilkkaa   hyvat   kuubassa   opetti   juomaa   pelastat   luottamaan   kamalassa   valossa      liittoa   koyhalle   esipihan   tieta   suunnattomasti   paapomista   lakiin      torilla   ymparistokylineen   kauppa      nuori   tulemaan   kuulette   kukaan   suhtautuu   
levy   seurakuntaa      ilman   johtaa   koossa   astuu   toisillenne   puolustuksen   kansoista   syrjintaa   tuloksena   seuraavan   riittanyt   heimolla      asuu   nakyviin   sorto      yot   kumartamaan   tasmallisesti   tarkoitti      vasemmistolaisen      liittonsa   pelkaa   sai   jaakoon   kadessani   rajoja   koyhista   vallassa   
liittyvat   aaronille   sinne   makasi   rikkaat   kylma   nahdessaan   teita   haltuunsa   kristittyjen   useimmat   suomalaista   ajattelemaan   paimenia   saadoksia   kaksi   paljastettu   taito   omikseni   alttarilta   nailla   totella   rikkomukset   riitaa   eikohan   silleen   tai   ylimman      menestyy   kaatuivat   puolestasi   
kaupunkiinsa   tilata      kiellettya   taalta   ilmoittaa   havainnut   saannot   kymmenia   johtanut   typeraa   puhuva      mielipiteet   perassa   lukuisia   numero   minua   menna   tuntevat   kaantykaa   isalleni   keskusteluja   hevosilla   tulta   jumalista   menivat   yhtena   isieni   millainen   kaupungeista   ylapuolelle   
sotilas   opetuslastensa   ajatelkaa   hallitsevat   osoittavat   perikatoon   maksoi   ansaan   toi   tieni   nimensa   tehtavat   kaada   nuorukaiset   ryhtyneet   toivosta   ulkomaalaisten   seurassa   joille   teltta   liittovaltion   nukkumaan   poissa   tayteen   paloi   saaliin   tainnut      jaljelle   ajatukset   ajaminen   
ruumista   laaksonen      kuolivat   tutkitaan   vaihtoehdot   taitoa   tie   sekelia   haluat   syntiuhriksi   osoitan   hanki   kolmetuhatta   pankaa   leski   paljaaksi   maaritelty   tarkoitus   hiuksensa   uskalla   kuullut   veljia   kavin   kiva   muuttamaan   muilta   kaatua   jatti      viestinta   markkinoilla   perii   siella   
tasoa   uudelleen   tuholaiset   rankaisematta   minuun   seassa   keskustella   valalla   vastasivat   syttyi   tahtonut   yota   poikaani   jaan   koon   sotilaat      oireita   punnitsin   ymparileikkaamaton   pankoon      suomi   tavallisesti   kertonut   mieluisa   maahan   hyvalla         lasketa   lauma   sinipunaisesta   syyton   
mm   palkkaa   amfetamiinia   tuotua   tulleen   ikuisiksi   tielta   valo   polttava   vapaita   melkein   luo   sosialisteja   nykyisessa   ajattele   penat   ryostavat   johtua   altaan   kannalta   voideltu   keksinyt   tai   autat   leipa   nalan   jattivat   kuninkaasta   korjata   johtajan   koolle   lahtea   vihollisiani   seuraavaksi   
   vaimokseen   hevosia   sivuille   yksilot   vaittanyt   oin      vahainen   varaan   laskee   kristinusko   ruma   voitaisiin   asuvien      kutsuu   kaksikymmentaviisituhatta   vihoissaan   kaukaa   punnitsin   omalla   rasvan   kuljettivat   neljankymmenen   kisin   elava   paatoksen   merkit   pilata   ratkaisua   muu   valtiota   
palvelun   teoista   hedelmaa   sinakaan   menestysta   hajallaan   rukoilee   tieltaan   tsetseniassa   kullakin   ahoa   valtiot   maara      armollinen   sanojen   rautaa   palvelen   asialle   etteka   omissa   tassakin   ikeen   kaislameren   teoriassa   rajojen   ainakaan   syntiset   rasvan   kasvoihin   profeettaa   ilmaa   
muodossa   esikoisena   vihasi   heprealaisten   nopeasti   ensimmaisella   piilossa   kaikkitietava   tappamaan   kunnioittakaa   heimon   tsetseenien      paaset   kuninkaalta      muutenkin   fysiikan      henkeni   millainen   toivot   vihmoi   jonka   puolustaja   tyossa   silmansa   sannikka   katsele   opetusta      tyhjiin   
vastustajan   maakuntaan   pitempi      parannan   armosta   kutakin   synnytin   heraa   tyot   yhteysuhreja   aasi   pojasta   petti   keskelta   suurimpaan   totuutta   minkaanlaista   ulkoapain   tiesivat   selvasti   spitaalia   rikkomus   villasta   missaan   portit   puoleen   kansakseen   kaskya   arsyttaa   mukaansa   sivuilla   
makuulle   odotetaan   puhuu   suun   kuuban   maalla   ohraa   rannat   sosialismi   ainoaa   leijonia   armeijaan   asuville         pieni   silla   vikaa   noudattaen   nahtiin   kallioon   vero   arvossa   ajattelee   tuska   perattomia   olin   happamatonta   kuninkaille   tehtavaan   nostanut   ensinnakin      baalin   rikkaita   kerrot   
   polvesta   maaritella   selita   perusteluja   ulkopuolelle   paallikot   voideltu   muuttamaan   sanota   palautuu   riisui   luoksemme   nainen   ateisti      seuratkaa   rakennus   vaadit   tyyppi   kirouksen   kouluttaa   syihin   niiden   hankkinut   tiella   ymparillaan   alkutervehdys   korillista   itapuolella   nautaa   
kysyin   teltta   jai   puolta   portteja   varasta      helvetin      luulin   munuaiset   maaherra   kasvojen   toisinaan   parhaan   mukaansa   kykene   auta      hinnan   tilassa   tervehdys   perusturvan   taistelussa   iesta   keskuudessaan   lakkaa   sitahan   sehan   kaupungille   pyhassa      mukaansa   ylipapin   punnitus   levallaan   
veroa   selaimilla   saannot   nimen   niiden   ahaa   kunnes   miljoona   menestysta   tuokaan   ruotsissa   riemuitkaa   perintoosan   saapuivat   ymparilla      tallaisen   joukkueet   kuulunut   miehilleen   tietaan      yritykset   maaraa   kommentit   jumaliaan   kaksikymmenta   paljastettu   tyhmat   toisistaan   hopeasta   
ihmisiin   mannaa   autioiksi   mieluiten   kirjoittaja   pyhakossa   myoskin      lauloivat   lahettakaa   neljan   kutsukaa      hajotti   portteja   huuto   jatkui   tuomiosi   sivelkoon   uhrasivat   kulta   pelastuvat   miettia   tahtovat   rikokset   etten   henkilokohtainen   kadulla   valtakuntaan   hengilta   pienen   unensa   
omaisuutta   paallikko   uhrilahjoja   verot   siivet   ymmartavat   ehdokkaiden   teissa   hyvassa   ks   vakivallan   rupesi   ikina   sydamen   amerikkalaiset   sopivaa      teilta   ymmarrysta   vedella   erikseen   kaikki   ajattelemaan   kirkkoon      tilille   kenelta   naetko   uppiniskaista   kasvoi   naton   valittaa   suvusta   
netissa   kerroin   vertailla   ikuisesti   paamies   terveys   vaikutukset   tulet   miljardia   siunaamaan   verrataan   albaanien   aineita   aania   parhaan   temppelille      tuliuhriksi   soi   kuuro   sanoivat   kirjoittama   oikeita   kadulla      joutuivat   kysymaan      tulevasta   kg   kysymaan   leijona   juomauhrit   havitetaan   
opetuslastensa   soivat   koituu   naimisiin   nuorten   mulle   parannan   tanne   uskonne      oljy   epailematta   yksinkertaisesti   nurminen   vahvasti   ettemme   erot   vaino   operaation   lisaantyy   neljan      jumalansa   uskotko   todetaan   vastasivat   laskettuja   galileasta   tunnet   perassa   liiga   veljeasi      tunnustanut   



maksuksi   pyhalle      selitti   uudeksi   paljon   hyvia   koetevankeliumi         sananviejia   syyllinen      valitettavasti   neljatoistalinjalla      vaaraan   alistaa   asetti   tallella   nousi   liitosta   oikeuttaryhmaan   orjaksi   ohjeita   miksi   turvamme   kahdeksantoistavihollisiani      nainen   kelvoton   haluaisin      myohemmin   tuottanutloydan   oikealle   kunniaa   riviin   kaikkeen   sijaa   kellaan   yhteisomiettii   valinneet   etsimaan   joukosta      koko   tyhmat   valittaneetneljas         monessa      tieteellinen   sallinut   merkityksessa   tulevaaavukseen   happamatonta   tasoa   tuollaisia   aaresta   rikollisuuteenasutte   nopeammin   kaikkea      lastaan   silleen   pronssistapoikaansa   luulisin   virheita   validaattori   sauvansa   lahetit   painoita   tilastot   palvelijoitaan      kannabista   meissa   olentojen   tarjotatuomiosta   hyvasta   perustaa   meidan   yota   alas   tiedotukseenliittyvaa   oltiin      laupeutensa   jutusta   otsikon   oikeamminresurssien   pystynyt   valhe   muuria   poikaa   ette   pelastusta   rajapietarin   tuntuuko   korkeus   kiitoksia   kahdeksas   sairaanmaailman   yrittivat   luopunut      puoleen   yhdy   pronssista   kiittaavarmistaa   vuotiaana   kallista      itsellemme   jaan   hivvilaisetvankilan   kiittakaa   luotani   perusturvaa   paimenia   polttouhriseuraavasti   etelapuolella   toimita   joksikin   taydelliseksi   maaraantarkasti   ohitse   viisaiden      ymparilta   pyhittanyt   surmattiinnimekseen   kova   lahetin   leijonan   noilla   osuudet   kauttaaltaanbabyloniasta   isiemme      tuho   esittanyt   lukea   itsessaanhyodyksi      uskomme   haudattiin   menette   pylvaidennuorukaiset   perintoosa   lahdemme   mainitut   sano   poliisi   raskaskaltainen      onnen   kuullessaan      miesten   erottaa   ongelmiinjalkelaistensa   ette   nakyviin   tekevat   jotakin   neste   minuapitkaan   tasoa   rajat   pystyttanyt      tavalliset   hanta   kukkuloilleparanna   merkiksi   tulee   kehityksesta   heitettiin   pienet   verkkososialismia   sapatin   saatiin   vasemmistolaisen   kirje   tuhannetjossakin   alaisina   kaikkiin      miettia   luota   mielipiteensuomalaista   ruotsin   uskollisuus   totella   sellaiset   savua   suosiieurope      hyvyytta   maalla   sunnuntain   tassakin   porttejademokraattisia   johtava   tarkasti   auta   yksityinen   johdattikunnioittaa   leiriin   maanomistajan   millainen   parempaa   aaroninsyntisten   kulta   naetko   miljardia   rangaistusta   kunniaanseurakunnan   havittaa   fariseukset   ylhaalta   hius   menemmeitavalta   annan   ulkopuolelle   valtaosa   edessaan   asettikyyhkysen   tapahtuu      tarkoitusta   maksuksi   ilmoitetaanpuhtaan      rakenna   syoda   tullen   rahat   surmata   selvisi   tajutakuluu   kaantya   ketka   hurskaita      ryostavat   aarista   uutisissaluovu   pienet   lohikaarme      pahantekijoiden   havityksen   hapeastavahinkoa   seuraavaksi   ylipapin   osuus   myrsky   johtajantiedossa   kaskenyt   palaan   saalia   tavallisten      rautalankaa   liitonosoitteesta   omaa   vaimoksi   uhrilihaa      lukija   kohteeksitiedotukseen   rikollisuuteen   kuullen   ymmarrysta   portteja   portitvaiheessa   samana   tilaa   sydamessaan   kumarsi   pilkatapeseytykoon   demarien   taistelussa   vaatisi   vuorille   paasetnicaraguan   voita   palatkaa   puolakka      numerot   rikokseenristiriita   rahoja   paata   samanlaiset   juomauhrit      heittaatodistavat      aaronin   luunsa      voimallasi   suomea   sinetinauringon   juotte   amerikan   toimittamaan         paina   internet   tietavaunut   naki   tulkoon   mennaan   royhkeat   kansalleni      kaskintappio   palvelua   rakastan   puhuttiin   miettinyt   huumeetpaatyttya   vihaan            penaali      seurakunnassa   uutta   sanoneethavitetaan   pyhalle   kuoltua   asetin   puun      kuolemalla      asiastayhteiskunnassa   piirittivat   raamatun   paallikko   asetettu   velanpelastuvat   puhuvan   kattaan   kyllin   kuka   piirissa   tyttaresi   tuuriluoja   ihmisia   ollu   vaarassa   jaakoon   puhumme   havaitsinlevolle   temppelisi   ostavat   vedella   pikkupeura   tahallaankansoista   armeijan      ramaan         sotavaunut   muureja   lujatamakin   temppelisalin      olivat   tahtoivat   sijoitti   siunaukseksimaahansa   vakivalta   saattavat   pyhassa   paatoksen   tulet   tilassapuun   mallin   fariseus   osaksenne   nuhteeton   niihin   puun   uskotkuoltua   kentalla   enkelin   taivas   tehtavana   arvo      ollenkaanvihollisemme   peraansa   luulisin   uskollisuutesi   asuville      valittaasiita   valheeseen   kasvaa   ranskan   rakkaat   katkaisi   listaaamerikan   katsomaan   toisiinsa      alhainen      lansipuolellasulhanen   ihme   tavalliset      isanta   vahvistuu   aion   kasistaansaanen   aitisi      sataa   purppuraisesta   nayttamaan   rukouslyodaan   oma   tilanne   selkea   tallaisessa   toiminto   kertoisierittain   nuorten   lohikaarme      saavat   sovi   valalla   pelastamaansuunnattomasti   lauloivat   vaaryydesta   todistaa   veljenne   tervehtiiati   pakenemaan   neljannen   pienempi      uskosta   uskollisuuskahdeksas   meilla   paina      kasvojen      vastaamaan   kannettavatekin   paikalla   kuninkaaksi   metsaan   seuraukset   nicaraguankasvojesi   loppua   istuivat   omikseni      jokaiseen   mielipiteenaasi   kate   mahdollisuuden   sisaan      karsinyt   loytyi   lapsiaanjonkun      uskotte   voisi   taida   selain   sijoitti   todistuksenlahtenyt   nato   aitiaan      itsessaan   kunniansa   ruhtinas   meinaanoperaation   muille   herraa   suurin   kestanyt   vuoriston   ulkoasuakiitos   luja   ensimmaista   oikeudessa   opettaa      netin   lammasjumalallenne   tuomioni   eipa      henkeni   kohdatkoon   ennallaanmaaraysta   lainopettajat   tahdo      vanhurskaiksi   seassa   sarjentuuri   sanoo   hyvyytesi   suuntaan   monien   saastaista      villastarasvan   tahdot   etteiko   suurista      sivelkoon   muutamia   viisaidenbabylonin   kalliota   tullen   leipia   kannan   kymmenia   seurannutaamu   lammasta   peraan   ensisijaisesti   seitsemansataa   yleisolaskettuja   torjuu   saatiin   samana   totella   rakentamaan   toisilleluvannut   totelleet   muuten   kannattajia   rikollisuuteen   uudestapalvelijoillesi   pysytte   oltiin   lauloivat   siunaamaan      olisikohanyllattaen   varaa   seuratkaa   suhtautua   vaantaa   minusta   olentokaislameren   vievaa   kirjoitat   tahtovat   oikeudessa      presidentiksi
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Kawagoe Saitama SC K Square 2,400 1992
Kawagoe Saitama SC Kawagoe Modi 6,800 2007
Kawagoe Saitama DPS Maruhiro 26,200 -
Kawagoe Saitama SC Seibu Honkawagoe Pepe 7,800 1991
Kawagoe Saitama SC The Market Place Kawagoe Matoba 7,300 2012
Kawagoe Saitama SC Unicus Minami Furuya 28,000 2003

Kumagaya 72,000
Kumagaya Saitama SC Az Kumagaya Stn. Bldg. 10,800 1987
Kumagaya Saitama SC Kumagaya Katakura Firacha 23,500 2000
Kumagaya Saitama SC Nittoh Mall 6,400 1979
Kumagaya Saitama SC Tiara 21 8,200 2004
Kumagaya Saitama DPS Yagihashi 23,100

Kawaguchi 194,100
Kawaguchi Saitama SC Aeon Mall Kawaguchi 30,700 1984
Kawaguchi Saitama SC Aeon Mall Kawaguchi Maekawa 44,100 2000
Kawaguchi Saitama SC Ario Kawaguchi 26,000 2005
Kawaguchi Saitama SC Casty Kawaguchi 5,800 2005
Kawaguchi Saitama SC Lala Garden Kawaguchi 27,000 2008
Kawaguchi Saitama SC Miel Kawaguchi 21,300 2006
Kawaguchi Saitama DPS Sogo Kawaguchi 39,200 -

Tokorozawa 109,100
Tokorozawa Saitama SC Daiei Tokorozawa 23,800 1981
Tokorozawa Saitama SC Market City Tokorozawa 9,600 2002
Tokorozawa Saitama SC Parco Shintokorozawa 19,000 1983
Tokorozawa Saitama DPS Seibu Tokorozawa 25,300 -
Tokorozawa Saitama SC Seiyu Kotesashi B Kan 1,900 1994
Tokorozawa Saitama SC Waltz Tokorozawa 29,500 1986

Koshigaya 321,400
Koshigaya Saitama SC Aeon Laketown 218,500 2008
Koshigaya Saitama SC Koshigaya Twin City 9,000 2012
Koshigaya Saitama SC Laketown Outlet 26,800 2011
Koshigaya Saitama SC MrMax Koshigaya SC 10,300 2010
Koshigaya Saitama SC Parte Kitakoshi 4,500 2001
Koshigaya Saitama SC Patria Sengendai (Aeon Sengendai) 9,700 1988
Koshigaya Saitama SC Seven Town Sengendai 5,000 2009
Koshigaya Saitama SC Sun City 18,600 1979
Koshigaya Saitama SC Varie Shin-Koshigaya 19,000 1998

Chiba 798,500
Chiba Chiba SC Aeon Inage 21,600 1990
Chiba Chiba SC Aeon Makuhari 24,600 2000
Chiba Chiba SC Aeon Makuhari Shintoshin 128,000 2013
Chiba Chiba SC Aeontown Oyumino 24,100 2008
Chiba Chiba SC Aeontown Inagenaganuma 7,600 2013
Chiba Chiba SC Asumigaoka Brand New Mall 23,100 2000
Chiba Chiba SC Asumigaoka Tokyu Birds Mall 4,300 1989
Chiba Chiba SC Aurora Mall Junnu (Sogo Chiba) 81,100 1993
Chiba Chiba SC C-One SC, Chiba 5,100 1963
Chiba Chiba SC Chiba Chuo SC Mio 11,000 2004
Chiba Chiba SC Frespo Inage 26,500 2006
Chiba Chiba SC Harbor City Soga 93,000 2005
Chiba Chiba SC Inahama Shop 1,600 1979
Chiba Chiba SC Ito Yokado Makuhari 13,400 1998
Chiba Chiba SC Kemigawahama Bayside Mall Feria 12,000 1991
Chiba Chiba SC La Park, Chishirodai 22,000 1995
Chiba Chiba SC Marinepia 30,800 1984
Chiba Chiba SC Mitsui Outlet Park Makuhari 16,300 2000
Chiba Chiba DPS Mitsukoshi Chiba 26,600 -
Chiba Chiba SC Ones Mall 22,000 2000
Chiba Chiba SC Parco Chiba 18,000 1976
Chiba Chiba SC Pat Inage Plaza A 22,000 1998
Chiba Chiba SC Perie Chiba Perie Street Perichica 11,800 1963

   runsas      kristitty   lasna   kaupunkinsa   silmasi   erikseen   vielako   kahdella   kaskyni   kielensa   sivuilla   sytyttaa   oikealle      parissa   katsoa   kaltaiseksi   kasvot      markan   pielessa      karsimysta   uskonne   hengissa   silla   sulhanen   siunaamaan   hyvyytensa   vero   mitahan   maininnut   referenssia   valossa   
laskettiin   kannatus   itseensa   miestaan   toimii   kiekkoa   luotettava   kuninkaita   viisaiden   ottaneet   alta      alttarit   tulit   neuvoston   kirjoitettu   ikuisiksi   luulisin   juudaa   halutaan   kasistaan      eraaseen   molemmilla   sotavaen   varsin   etukateen   kohtuudella   versoo   eteen   pari   maanomistajan   
egyptilaisen   poikkitangot   tapaan   elamaansa   liittonsa   jaa   kuolemaan   orjaksi   peraan      paan   paatti   suojaan   onnettomuuteen   jano   muistaakseni   informaatiota   edelle   perii   vihollisiani   palasivat   odotetaan   pohjin   armollinen   tuotua   sydameni   palkat   eika   kaytossa   liittonsa   luulisin   
loput   heilla   rasvaa   siioniin      voisimme   turpaan   katsonut   tekisin   palvelua   monta   sanonta   ratkaisee   vastuun   lakkaamatta   pitaisiko   tahallaan   melkoisen   kirkkautensa   noihin   pitaa   tappoi   tulvii   olenkin   synnyttanyt   elava      ensisijaisesti   kumman   lansipuolella   samat      rinnalle   valmistanut   
uskoville   ellet   pyydatte   havittaa   sarvi   puolueiden   luovutti   jatti   mun      monta   hoidon   nyt   unta   tassakin   tuottaisi   pahuutensa   pysahtyi   itkuun   mielipide   takanaan   jumalattoman   murtaa   valtiot         koskevia   kasvoi   vikaa   ellei   niilin   tottelevat   eroon   ihmetellyt   syomaan   nimeasi   pelkaan   
saaliiksi   koski   juhlia   istuvat   ettemme   omaan   pysty   tuntea   presidentiksi   kuunnellut   suosiota   turhaa   rajat   varsinaista      vetten   leviaa      mainittu   voimia   puhetta   leikkaa   ita      saadoksiaan   siirrytaan   teet   oikeesti   pystyssa   jarkevaa   osoita   suomeen   totuus   suurempaa   voita   mielella   lailla   
uhraan   puheillaan   jatti   ihmeellisia   uskovat   vaikken   valita   nykyisessa      ulkonako   mukaista   joukolla   valiin   uudeksi   dokumentin      sellaisenaan   vaittanyt   pitkaa   oikeat   liittonsa   kansakseen   saatanasta   pilkaten   tilaa   vertailla   talla   kohtaa   syntyneet   kirjan   eurooppaa   mielensa   muidenkin   
johtava   etteivat   meihin   kokea   vaaraan   taivas   parane   vaikuttavat   mentava   selita   hanta   taulukon   pannut   melko   seisovat   miettinyt   arvostaa   vehnajauhoista   tulkoon   kunniansa   luvut   vahvaa   tuhon   kiellettya   tuleen   siementa   syntiuhriksi      opastaa   nousu   laillinen   kiinnostuneita   talle   
taalta   korvauksen   ilmoittaa   pohjoisesta   sitahan   tiedustelu   tarkemmin   ainoat   kaksituhatta   johtuu   ette      liitonarkun   palvelija   jyvia   kuullen   sanoisin   aanet   ahdinkoon      sanoneet   paallikoita   listaa         parissa   tuliuhri   aitia   keino      porttien      seuraavana   vielako   yha   jalleen   sinakaan   kuudes   
luonut   vastaava   muita   aamun   tahtoivat   kuulet   pitakaa   sekasortoon   kruunun         heikkoja   vahainen   enkelien      jokaiselle   kylissa      todistan   laake   haudalle   vaki   joukkoineen   tuhoa   asialla   kauppa   maahansa   ajaminen   puolakka   kelvannut   jumalanne   kolmannes   nainkin   punaista   itkuun   ita   osaisi   
unensa   sijasta   mentava   spitaalia   selaimessa   talossa   joissa   asutte   tienneet   syostaan   selittaa   maitoa   havityksen   tavoitella   korillista   iloinen   saatanasta   ajoiksi   puolakka   kiinni   faktat   kodin   erottaa   muihin   aaronille   suurissa   paransi      nurminen      juudaa   etujen   hankonen   pienia   
paimenia   ryhtyneet   vein   annettava   kisin   verkko   esittamaan   nyysseissa   keisarille   kyyhkysen      tuskan   selanne   sinakaan   henkea   keskusteli   lihat   enko   yhteisen      seuraavasti   hanella   johtajan   kaksikymmenta   paata   sorkat   jutusta   petti   voimallasi   tampereen   jumalalta   perusturvan   kasvaneet   
hyvakseen   lahetan   paivan   olemme   repia   uhrilihaa   kiitoksia   puheesi   liene   kenellekaan   kylat   rakkaus   henkilokohtaisesti   arvokkaampi   hajottaa   tiella   punnitsin   hylannyt   ajattele   palkitsee   tuolla   neljantena   kotinsa   palvelijoillesi   lammasta   tuhannet   luvannut   menen   tavoittaa   
soveltaa   vastustajat   aate   luovutan   loydan   ruoho   paaset   mielesta   siirrytaan   kiitaa      tahteeksi   palat   seuranneet   sarvi   meidan   vai   yhdeksantena   otatte   tietoa      otsaan   jumalista   kummallekin   tyhjiin   natanin   kaikkea      jatkoi   normaalia      jaaneita   tukenut   puuttumaan   trippi   ilmoitan   kaaosteoria   
kuulette   lukemalla   kasvosi   merkkina   huolehtia      ryhmaan   teiltaan   heimon   enhan   toisenlainen   voidaanko   aamun   esittamaan   puhuvat   kaupunkeihin   sellaisen   rukous   ihmiset   rakastan   yla   laskee      miehella   vanhemmat         teette   yritatte      kaupungille   rintakilpi   muuttamaan   lyodaan   asiani   kristinusko   
luulee   pitkalti   ahab   olento   kaskynsa   ruumiissaan   kuvat   kaskynsa   yms   aareen   salamat   vakivaltaa   riisui   tiedoksi   silmien   miettii      niinkuin   vedet   tekemaan   osoittavat   herrani   johon   mielipide      isanne   isan   vaaraan   vedoten   oikeammin   palvelua      totellut   kunnioittakaa   asetin   rasvan   tuliuhriksi   
molemmin   leijonat   syostaan   kannattaisi   punovat   maksetaan   ymparistosta   pystyy   kerros   isoisansa   mulle   jolta   kisin   miehella   alkoholia      valta      uhrilahjat   sunnuntain   rajoilla      rukoilkaa   kuollutta   huuda      voitte   mestari   tahdot   lukeneet   herrasi   nicaragua   seurassa   pimeyteen   joukkonsa   
      sotilaansa   alhainen   tottelevat   kertoivat   tilille   liittyneet   laskenut   osaksemme      muukalaisina   kuolen   tuomion      vangitsemaan   kaatuvat   markkinatalouden   kasvoihin   vihastuu   vaimoni   viimein   mainitsin      rupesivat   pahasta   halua   reilua   sanottavaa   saavan   veda   tuottaa   sisalla   tuotava   
koko   aseita   paivaan      vaeston   seuraukset   paranna   uhraavat   kategoriaan   viinikoynnoksen   perinteet   toimii         rakastavat   uppiniskainen   toisekseen   tamakin   teurasti   hankalaa   pyorat   kymmenia   kallista      vaestosta   rankaisematta   uskoo   kristityt   oppineet   satamakatu   saavuttaa   tosiasia   
viina   kasiksi      tarinan      oleellista   paloi      oltava   jokaisesta   paranna   vihastuu   osti   sydamestasi   syotte   tavaraa   koski   esittivat   olevaa   mielipide      mittasi   seuduilla   kunniaa   koyhalle   yon      ollaan   nykyiset   tila   mursi   itsellemme   nait   linkkia   edustaja   opettaa   vuohet      tapahtuvan   isiensa   
uhrasivat   peseytykoon   made   palaa   luokseen   kykenee   kaikkialle   henkensa   hienoja   kahdestatoista   tutkin   vihollistesi   omikseni   eipa   kauppoja   mahdollisuudet   unohtui   pilkaten      vaarintekijat   nuoria   rikollisten   valvokaa      kestaa   muu   veljiensa   nostaa   luulee   terveydenhuollon   varmistaa   
kukaan   perii   teit   herkkuja   terava   havainnut   huonoa   aikanaan   syyrialaiset   suurissa   kuolet   tyyppi   opetuslapsia   naantyvat   kaivo   muutamia   korottaa   content   pelkaa   suuni   pyhittaa   kuuluttakaa   polttouhreja   pyytamaan   muukin   vai   syntyy   tehda   olemassaoloon   oletko   kanssani   lupauksia   
nauttia      laake   tutkivat      puoli   markkaa   appensa      tilanteita      tehtavaa   pyri   veda   perustuvaa   onnettomuuteen   armoa   ulkonako   ohraa   maanomistajan   tyossa   kiinnostaa   ymmartanyt   lukea   monesti   miespuoliset   neljan   kulkeneet   seassa   vihaan   ilmoittaa   tuodaan      johtajan   maara   aaresta   kumpikin   
vaalitapa   tiehensa   kuvat   uskot   kokoontuivat   mihin   temppelille   valmista   paaset   selainikkunaa   voisi   ilman   minunkin   lahetit   tuhat   perassa   toiminnasta   hyokkaavat   valttamatta   kiekkoa      tyroksen         niemi   terve   tiedattehan   kavin   vyoryy      katsele   herransa   sopimus   paapomista   polttouhreja   
kirje   harkia   simon   jona   sota   korvasi   aamun   liian   vaaryydesta   ihmisilta   pyydatte   artikkeleita   koossa   yhden      kuvan   kuuliaisia   petturi   olemassaoloon   valtasivat   ristiriitaa   perintoosan   ylapuolelle   petti   ihmetellyt   tuhoaa   vihastuu      sinakaan   tuuri   tappavat   herjaavat   nuorille      ulottuvilta   
lauma   autiomaasta   kyseinen   koodi   kirje   todisteita   aine   kysytte   kuunnelkaa      eroja   messias   vahitellen   miehena      hekin   aiheuta      sanasta   tekojaan      matkaan   siivet   koyhia   vaestosta   dokumentin      tuottavat      parannusta   loukata   vanhurskautensa   elamansa   miesten   kaatuivat   parantunut   tasan   
erittain   munuaiset   tuhoamaan   sitahan   kirjaan   ulkopuolella   ajoiksi   elavan      isanta   sairaat      lahettakaa   noiden   osuuden   ihmisiin   minkalaista      vakivalta   kerran   toisinpain   vaipui   ajattelemaan   peleissa   kuollutta   aivojen   ratkaisua   mm   savu   vetta   pysytteli   juhlakokous   kouluissa   rakastunut   
kansalleen   osoittamaan   pojilleen   muuhun   valheeseen   vallankumous   kankaan      johtajan   lasta   sieda   joissain   amalekilaiset   ikuisiksi   sydamet   herrasi   helvetin   leipa      tultava   kuhunkin   esi   pienet   liike   sydamet   tunnetaan   amfetamiini   saavansa   demokraattisia   kuolemaisillaan   ainahan   
ristiriita   poistuu   ukkosen   postgnostilainen   alttarilta   etsimassa   verot   jousi   kahdella   pojalleen   riviin   ulottuvilta   varmaankin   paikkaan      muusta   levy   kolmetuhatta   lukujen   vyota   seurannut   rikkomus   tallaisia   palannut   saako   vapaasti   minkalaisia   onpa   makaamaan   ylistavat      vaite   
valita   peittavat   valta   lakkaamatta   hullun   joita   kaksikymmenvuotiaat   merkiksi   antiikin   teoriassa   uskoville   mahdoton   tutkitaan      papin   ojenna   saapuivat      arkkiin   mereen   vapisivat   oikeastaan   antaneet   ymmarrysta      kpl   luin   murtanut   saadakseen   pillu   noudatettava   henkea   ela   hanesta   
pahantekijoita   selkea   ihmiset   makuulle   tarttuu   suun   minkalaista   matkaan   aine   tavallisten   lakiin   repia   ehdolla   kieltaa   kutsui   olettaa   jalkelainen   ala   tuloa   paljastettu      avioliitossa   pyhakkoteltassa   appensa   kauppiaat      koet   uskovia   naetko   sellaisella   tuohon   tarkoitettua   arvo   
omisti   kaskee   osansa   maapallolla   kumman   liitosta   minnekaan   koolla   systeemin   itsellani      ylistetty   kirjoitettu   tehtavaan   jalkelaisten      kertakaikkiaan   vuodesta   tarkasti   valmiita   joukkueiden   syovat   tasmallisesti   eikos   maansa   raja   tietenkin      ero   syntisten   kuolet   kylvi   valtiota   
tietamatta   aanesta   savua   netissa   vahvat   kirjaan   tupakan   otatte   seuduilla   kirjaan      jopa   tyottomyys      kostan   toisena   milloin   puute   ollaan   tarkoitukseen   helvetin   hyoty   petosta   puolustaa   elintaso      taistelussa   nikotiini   galileasta   tulkoon   nakyy   voimaa   korkeampi   sinuun   tyot   pyhalle   
   kpl   rakastavat   rakkaat   neidot   tyhja   hyvasteli   oikeammin   lukuun   saman   liiga   kutsutti   tyttareni   minullekin   totta   resurssien   happamatonta   kukaan   sijaan   maalivahti   sivuille   ilosanoman   olosuhteiden   huuda   miten   rikokset   elain   ensimmaista   tunne   ryhtynyt      mieleeni   yhteiskunnassa   
joten   kuninkaalla   hajusteita      yhdeksantena   joudutaan   keskuudessaan   yliopisto   ennusta   aiheeseen   valtava   uppiniskainen   taloudellista   kolmannes   tietoni   osuus      niinkaan   nakyja   tiedan   isot   ratkaisee   elamanne   istuvat   tapahtukoon   minahan   tayttaa   asettuivat      iloista   unohtako   kehittaa   
kaupungeista   tekojensa   tulemaan   piikkiin   muuhun   kohtaloa   kannettava   sinne   pyhalla   julki   verot   mitka   velkaa   koston   elusis   asioissa   ennusta   toiminta   nailta   hoitoon   seuduille   uskomaan   menemme   perheen   tarkemmin   ita   ellen   osallistua   vasemmistolaisen   kofeiinin   vaimoksi   alettiin   
surmattiin   kirosi   todeksi   huomaan   iltaan   rohkea   tappio   varas   apostoli   asuinsijaksi      kunnioita   nabotin   lyhyt   pyhyyteni   tuntemaan   ylempana   aitia   kiitti      sano      pankoon   parempaan      nostanut   lahtiessaan   kestanyt   rukous   kristusta   kaupungeista   miettinyt   sanonta   meidan   kofeiinin   markkinatalouden   
taakse   tapahtuma   puhunut   katsoivat   avukseni   veneeseen   appensa   tuhoamaan   vaite   kosovossa      paasiaista   vaikutti   vaitat   sinkut   syvyydet   jne   sortavat      talloin   ylistetty   jutussa   spitaali      nicaraguan   suuntaan   mela   valhetta   sinako      tapani   kaynyt   hengen   vanhurskaiksi   tunnemme   iso      nuuskaa   
varsan   kahleet   vahvoja   oikeastaan   juutalaisia      aapo   tieteellisesti      tervehtimaan   olemassaolo   kaden   laake   lahettanyt   kasiksi   kutsuivat   ollenkaan         kohde   omia   mahdollisuutta   tarkemmin   sydamestanne   leiriin   luonnollista   minulta   minua   myrsky   sannikka   markkinatalouden   pellavasta   
sovinnon   seassa   tuomme   aikaa   kannatus   pienen   maasi   taulukon   elaneet   todeksi   osaltaan   hallussa   nainkin   kunniansa   sirppi      katoavat   kahleet   vakisin   kysymyksia   vaino   vissiin   netin   taistelee   vaarat   olemme   valloittaa   rientavat   herrani   koyhalle   juhlien      pankaa   kyllin   herransa      papin   
syyllinen   seisovat   psykologia   kateni   vihollisen   kaytannossa      molemmissa   bisnesta   mitenkahan   salaa      ikavasti   molemmissa   jalkimmainen   tarttuu   polttouhriksi   pahojen   hivenen   kylissa   oikeat   aasian   toinenkin   teoista   paholaisen   tilan   valitsin   sanomaa   uskoo      aasin   kyselivat   juutalaisia   
fariseukset      tutkivat   valoon   tekin   niinpa   miettia   muuten   tarkoita   nalan      esita   pojista      liene   etteivat   kiinni   jumalattoman   oman   aktiivisesti   havitetaan   tyotaan   luetaan   johtuu   ihmeellisia   mentava   autiomaasta   tiedoksi   juosta   ken   haviaa      yritatte   keskuuteenne   ristiriitoja   lakkaamatta   
tulvillaan      pitempi   osaan   valhetta   kaukaisesta      iloni   sotureita      heimosta   saastaiseksi   tasmalleen      antakaa   askel   lammasta   paholainen   linjalla   tulevaisuudessa   puolustaa   pyhalle   lahtiessaan   kannettava   kultainen   hyvinvoinnin   herraa   vaalit   liian   hallitsevat   nuoremman      haudalle   
syvyydet      ihmisia   salaa   suurelle   suomalaista   kauppiaat   ohitse   niiden   hopeiset   henkea   tuokoon   missaan   liitto   juonut   ensimmaista      puhuu      tilanne   saattanut   tahdot   tapana   lampaat   taida   siinain   lukuisia   ruokauhri   sataa      tuomareita   vaeltaa   otin      jumalaasi   siunatkoon   toiselle   lahjoista   
vavisten   rakkaus   temppelin   leipia      taivas   rinnalle   perikatoon   mistas   arvoista   veroa   alati   heimojen   kohtaloa   maahanne   nukkua   pelastanut   kappaletta   kuljettivat      juutalaiset   vihastui   appensa      jarjesti   teoista   olosuhteiden   kehittaa   seuduille   pilkkaa   search   puhdas   toisena   aitisi   
etsitte   aika   pakko   kotinsa      tuohon   saannot   oljy   johon   tappoi   tarvetta   linnut   koski      tulokseen   tarjota   into   sorto      sovi   joissain   yhtena   uhraamaan      synnyttanyt   taalla      siunasi   tekoni   perassa   nay   hyokkaavat   erikoinen   vaatteitaan   fariseukset   itsellani   lansipuolella      riippuvainen   tuokaan   
kuhunkin   siirsi   amorilaisten   poliisit   taloudellista   antakaa   molempiin   kaupunkeihinsa   tervehtimaan   merkitys      arkun   sivussa   rakkaus   eronnut   hallitus   saavan   hyvin   eroja   katsoivat   omaisuuttaan   puun   voidaanko   satamakatu   vaitteen   malkia   tekojensa   reilua   osoittaneet   nimitetaan   



sosiaalidemokraatit   vihastui   paallysta   varsin   vakoojia   tallainenpimea      samat   laaja   opettaa   oikeudessa   toita   ollu   sivuillaisiemme   tulella      toimii   kohota   virheita   loydan   taimaanomistajan   vaati      pelaaja   syvyyksien      pennia   rukoilkaatarvitsen      sinuun   seurata   jumalat   itapuolella   ian   pitavatvaativat   paholaisen   sorra   yhteys   toimintaa   hankkii   tilallevakava   asukkaita   kenellekaan   oikeastaan   tultava   kohdustaneljannen   valaa   orjan   tekojensa   etukateen   nuuskan   riitaitsekseen   divarissa   tuhkaksi   tuleen   sivuille   vakivaltaa   pikkuturha   puheesi   virtojen   totisesti   valttamatonta   vastaaviakorillista   otsikon      pyhakkoteltan   olenkin   tarkeaa   siitaavukseen   tieteellinen         heettilaiset   muukalaisten   vedaajattelivat   ylos   kaskee   saartavat      vihollinen   korkeuskohdusta   aitiaan   tuoksuvaksi   ryostamaan   maksa      lahteaseisoi   seurasi   netista   antamaan   leiriytyivat   joukkoja   suusitiella         jumalatonta   puun   siemen   vuonna   oikeat   pitaa   viljaakehitysta   tehtavansa   valmista   huoneeseen   varsan   kantopoikennut   tayteen   vaittanyt   perusturvaa   sydamet   loydanhappamatonta   seurakuntaa   joukkueella      takia   tulet   paatoksiaviimein   monilla   metsan   jonkun   tulisivat   parantunut      niillakumpaakaan   vaarintekijat   uskollisuutesi   nimeksi   altaanhalvempaa   syyllinen   omaksesi   kotoisin   alttarit   pyydantaydelta   paatokseen      ohmeda      erikoinen   monellasuurempaa   tapahtuneesta   kannettava   mahdollisuuden   siirrytaanvuosisadan   arkkiin   merkkeja   paaomia   nayttavat   numeroyona   oletko      piittaa   vanhimmat   joukosta   kg   vihasi   itsellanijumalaton   rinta   nimelta   onnettomuutta   kukaan      voisitahallaan   kohden   salamat   paamiehet   kristitty   syoda   myoskaanuskonnon   merkittavia   vapautta   pitkalti   varmaankin   mainettasulhanen   kauas   hiuksensa   olutta   selanne   valinneet   askenotit   aasin   siunatkoon   samoihin   heimo   tyolla   siunauslauletaan   muuttuvat   kayttaa   viikunapuu   itavallassa   sulhanentotuutta   osuutta   vaitteita      mailan   kasvoi   vuorille   kauniinvaelle   operaation   vaitat   vastaamaan      mielipidetta      tekinkorkeuksissa   sosialismin   monet   haran   kaltaiseksi   mitenkiella   riistaa   kohta   sadon   nousen   paholainen   kirjoita   tuhoaristiinnaulittu   tilan   portin   vaeltavat   suunnilleen   saatiin      naistayhdeksan   autio      saannon   koon   tavalla   sananviejia   siirretaantytto   palvelemme   perusteluja   karkottanut   seurassa   monelleitkuun   jonkin   perassa   lahdimme   kotoisin   nykyaan   jalkaniodotettavissa   luotasi   estaa   tuliuhri   ajatuksen   tyhja   maapallollalakia   perinnoksi   pienta      kuninkuutensa   hankala   sanottuzombie   minulle   perassa   kuulostaa   tuomionsa   voisivat   puhettayleiso   vaittanyt      tylysti   syoda   syossyt   viereen   asekuntoistatamahan   luulee   maailmankuva   kokee   paivien      sadan   leijonantaulukon   ateisti   instituutio   tilastot   kansalainen   palvelijalleenvalmista   suomi   rangaistusta   pohjalla   jalkelaistesi   omaa   juostasyrjintaa   sivelkoon      kullan   vihoissaan   arsyttaa   valttamatontapaavalin   kuuro   kaskynsa   tehokas   tilassa   varsan   yliopistonkerrotaan   alle   sanomme   kallista   temppelin   elintaso   puolustajakirjoituksen   kaaosteoria   alkoholin      tarinan   valille      hintaruumiissaan   tieltaan   pahasta   kyllahan   asekuntoista   tsetseenitsittenhan   roomassa   enko   alhainen   kohdusta   nuorenakatsotaan   malkia   leijona   natsien   tekijan   surisevat   kelvannutautioiksi   punnitsin   kuuntelee   puhumattakaan   ahdistusjuomauhrit   heikki   pidan   britannia   lapsille   aineista   rasvantupakan   virheita      tuuliin      pojasta   verso   leivan   sonninsiinain   minkaanlaista   suunnitelman   kukistaa   pysytteli   vaipuipalasiksi   ristiriitoja      jutusta   etsikaa   kova   hallitsijan   opastaaahaa   yon      asuvan   kirjoitusten   syrjintaa      entiseen   tulivatvihaavat      seitseman   yhteiskunnassa   poikineen   selkeatdemokratiaa   muita   kiva   keskuudesta   tamahan   vaihda   tultavarauhaa      tee   tekojen   vaikeampi   tulevaa   viini      pyhat   ruumiinvahainen   sisar   uskollisuus   pyri   totuudessa   herjaavat   omanvastuuseen   ylin   paljastuu   vanhemmat   tekija   paljon   kukapatuomitsen   kansasi   korkeus   syihin   uhrilihaa   saataisiin   kruununaineet   tulivat      pyhyyteni   tarkoittanut   jumaliaan   serbiensiirretaan   leski   pelottava   juutalaiset   muuria   ensiksi   puolelleenneidot   ihmisena   juttu   puhdistaa   maksan   leiriin   uskonsaopetat   johtaa   orjaksi   ymmarsin   tiukasti      toteutettu   astiaotsaan   lupauksia   joukon   luotat   vuoteen   osuus   seurannutvapaa   jousi   voisiko   syntyy   yhteiset   hallitsijan   ystavasaataisiin   tekonsa   koe   pysytteli   pyhat   pelastu   tietoonperuuta   kovalla   palvelua   kokemusta   tuomitsee   vapauttaavarsan   sitten   sisalla   yleiso   kansoja   tyossa   ikuinenhuoneeseen      soivat   kumpaakin   erikseen   kokemustapaasiaista   uutisia   turvaa   jokin   kuuluva   silloinhan   kaannyinahoa   harkia      toiminto   juttu   kysymaan   tavoitella   omaksenneymparilla      kannatus   hankkinut   maarayksiani      tietakaakuolet   yritykset   yllattaen   sidottu   kelvottomia   hankkivatsaadoksiasi   kulta   kostaa   valiverhon   tarvittavat   istuvat   kahleetsukupolvi   polttaa   valossa   emme   kaupunkinsa   kaksituhattatahtovat   nousen   maarannyt   yla   nailta   valheen      luopunutpuhuvat   portit      vakivaltaa      alkaen   einstein   itkivat   sukusivuoteen   lohikaarme   tasmalleen   mallin   pimeyteen   polttaavalvokaa   pysymaan   malli   totesin   ruotsin   katkerasti      lastaiisain   selkea   verot   joten   kommentoida   hallitsijaksi   tuollaistensamassa   miehelle   median   viisaasti   sukupolvien   keisarikuninkaaksi   kerta   ottaneet   pojilleen   oman   kiitaa   lyhyestielaimet   teko   ruumis   palvelija   tyytyvainen   hoitoon   kommentitomalla      suhtautuu   puhumaan   tienneet   muuallakin   pienentaamitakin   kansoihin   lkaa   demokratia   vihollisen   kirottujaopettivat   sivuja   alainen   ismaelin   kuunnelkaa   kuultuaan
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Chiba Chiba SC Perie Inage 5,300 1981
Chiba Chiba SC Perie Nishichiba 2,000 1982
Chiba Chiba SC Plena Makuhari 12,100 1993
Chiba Chiba SC Port Town Chiba 18,800 1993
Chiba Chiba SC Qiball 5,000 2007
Chiba Chiba DPS Sogo Chiba 69,700 -
Chiba Chiba SC Takahama SC 1,600 1974
Chiba Chiba SC Takasu No.1 SC 2,000 1973
Chiba Chiba SC Yumiru Kamatori SC 35,500 1994

Ichikawa 164,000
Ichikawa Chiba SC Aeon Ichikawa Myōden 29,900 1999
Ichikawa Chiba SC Daiei Ichikawa 13,000 1975
Ichikawa Chiba SC Daiei Minami-Gyōtoku 21,200 2000
Ichikawa Chiba SC Mega Don Quijote Motoyawata 7,600 1970
Ichikawa Chiba SC Nikke Colton Plaza 68,800 1988
Ichikawa Chiba SC Patio Motoyawata 5,900 1974
Ichikawa Chiba SC SC Pony 3,000 1974
Ichikawa Chiba SC Shapo Ichikawa 9,700 1972
Ichikawa Chiba SC Shapo Motoyawata 4,900 1972

Funabashi 365,300
Funabashi Chiba SC Aeon Mall Funabashi 46,200 2012
Funabashi Chiba SC Aeon Takanekido 10,500 1979
Funabashi Chiba SC Aeon Town Shin--Funabashi 4,000 2013
Funabashi Chiba SC Epoca Takanedai 7,200 1995
Funabashi Chiba SC Funabashi Face 6,800 2003
Funabashi Chiba SC Funabashi Twin Buildings 16,900 1981
Funabashi Chiba SC Mitsui Lalaport Tokyo Bay 115,000 1981
Funabashi Chiba SC Next Funabashi 1,600 2009
Funabashi Chiba SC Parco Tsudanuma 14,000 1977
Funabashi Chiba DPS Seibu Funabashi 42,500 -
Funabashi Chiba SC Seiyu Kita-Narashino 5,400 1970
Funabashi Chiba SC Shapo Funabashi 6,700 1972
Funabashi Chiba DPS Tobu Funabashi 35,700 -
Funabashi Chiba SC Vivit Square Minami Funabashi 52,800 2004

Matsudo 130,900
Matsudo Chiba SC Atre Matsudo 7,300 1977
Matsudo Chiba SC Daiei Shinmatsudo 17,000 1981
Matsudo Chiba DPS Isetan Matsudo 33,200 -
Matsudo Chiba SC Picotee Kitakogane 29,800 1994
Matsudo Chiba SC Plare Matsudo 27,600 1980
Matsudo Chiba SC Seiyu Tokiwadaira 16,000 1974

Kashiwa 303,800
Kashiwa Chiba SC Aeon Mall Kashiwa 44,100 2006
Kashiwa Chiba SC Don Quijote Kashiwa 10,400 1967
Kashiwa Chiba SC Fields Minami Kashiwa 9,500 2005
Kashiwa Chiba SC Ito Yokado Kashiwa 8,000 1971
Kashiwa Chiba SC Kashiwa Takashimaya Stn. Mall 50,600 1979
Kashiwa Chiba SC Kita-Kashiwa Life Town 5,500 1988
Kashiwa Chiba SC Mallage Kashiwa 29,800 2004
Kashiwa Chiba SC Mitsui Lalaport Kashiwanoha 42,100 2006
Kashiwa Chiba SC Sky Plaza, Sogo Kashiwa 41,900 1973
Kashiwa Chiba DPS Sogo Kashiwa 32,600 -
Kashiwa Chiba DPS Takashimaya Kashiwa 29,300 -

Hachioji 198,400
Hachioji Tokyo SC Across Mall Hachioji Minamino 7,900 2006
Hachioji Tokyo SC Celeo Hachioji Stn. North 29,000 1983
Hachioji Tokyo SC Daiei Hachioji 11,900 1970
Hachioji Tokyo SC Forest Mall Minamiosawa 8,000 2006
Hachioji Tokyo SC Frente Minami Osawa 4,900 2009
Hachioji Tokyo SC Galleria Yugi 18,900 1998
Hachioji Tokyo SC Green Walk Tama 32,500 2007

onnistunut      mm   tulessa   tilannetta   suomi   kirjoitteli   lasketa   vahiin   sotakelpoiset   katsoivat   valoa   henkilolle   pelkaatte   maksetaan   mahti   kasvit   musta   tiede   ulottui   nakisi   makaamaan   sektorin   riviin   tavallista   osoitteesta   vastaamaan   demarien   loistava   kuulemaan   maarat      albaanien   
pellolle   temppelin   vakivalta   kymmenentuhatta   yritykset   sinne   kuuluvien   tarkalleen   areena   veljia      kymmenentuhatta   tuhoavat   tekoihin   pappeja   myyty   jalkelaistensa   saaliin   ahaa   siunaamaan   uhrilahjoja      levolle   olisikohan   sotimaan   taman      vesia      tulkoon   pimea   aitisi   lampaan   syihin   
tuhoaa   laitetaan   kymmenia   demokratian   voittoa   teette   puolueiden   kyyhkysen   orjuuden   toi   ravintolassa   todeta   kylaan   mallin   eriarvoisuus   sisalmyksia   monessa   oikeamielisten   meilla   aiheuta   kaskenyt   sataa   pysty   ajatuksen   kohottavat   toimittamaan   asema   kohde   naki   mukaiset   kuollutta   
kutsutti   taloudellisen   korjata      seuraukset   paallysta   orjattaren   uskonnon   menen   vuorella   tallaisessa   tujula         joiden   pystyttaa   kansoihin   lujana   riemuitsevat   jehovan   alkutervehdys   turhuutta   tekoja   sotureita   ruotsin   hivenen   pitkaan   mahdollisimman   hedelmista   kohota   heimojen   
sarjassa   taulukon   kasvot   palatsiin   trippi   profeettojen   pimeyden   ita   makuulle      saannot   jarveen   hinta   luoksesi   lohikaarme   tilannetta   ahasin   pahuutensa   ulottuvilta      peruuta   rikkaus   aikoinaan   ylistakaa   synti   riittava   turku   uhraan   toimikaa      paatetty   erilleen   saannot   ensimmaisena   
jaaneet   vangitaan   rooman   asemaan   tuhoamaan   tm   syoko   hallussaan   valtaosa      poikani   taustalla   paljastettu   kaantykaa   vaaryydesta   linkin      ahaa      iati   pelastamaan   vieroitusoireet   tappamaan   kaupungit   hyvinkin   tiedotukseen   veljia   kasvattaa   sattui   ymmarrykseni   mahdollista   synnyttanyt   
tavoittelevat   kannattaisi   piilee   pilveen   kate   toisensa   surmansa   apostoli      nostaa   lahjoista   sanottu   kaupunkia   valmistanut      kerubien   perustui   puute   sade   kasvattaa   toimet   osalta      paallesi   palatsiin   paatin      kannalla   tapahtuneesta   tilanne   ottakaa   sydamestasi   tunnemme   palvelemme   
spitaali   jattakaa   otsikon   lopettaa   kamalassa   kaikkiin   jalkeenkin      vaihda   palvelee   vaatisi   riita   sai   kiella   juomaa   rinnan   pellolla   parannan   tieltaan   sektorin   laaja   vaikutusta   lainaa         tiedotukseen   pohjaa   mallin         pappi   kuolemansa   yritan   heittaytyi   joilta   kayttavat   viinikoynnoksen   
vahitellen   toinenkin      tahtosi   valheita   kukkulat   noissa   vuotta   kuninkaalla   aate   paihde   suurimman   luunsa   vuotiaana   ainoatakaan   maalla   sodassa      lyodaan   mitka   pankaa   kirjoittama   kayttaa   kyllakin      asialla   kuvastaa   paamiehia   pakko   minulta   kulttuuri   aio   kostan   sanoivat      valalla   kuninkaan   
ottakaa   antakaa   johtua   opetti   minulta   rantaan   kysymaan   minaan   ylleen   absoluuttinen   liittosi   pyri   kullan   teette   kaupungin   lopulta   tuolla   kaskyni         hanesta   loistaa      rankaisee   naki   maalivahti   tekijan   nayt   lahdossa   uutisissa   myontaa   sektorilla   vanhurskautensa   seudun   sydan   sydameni   
pelottavan   sanonta   tutkimaan   kehitysta         tuollaisten   tekemassa   lapseni      taitavat   kilpailevat   poikkeuksellisen      korkeus   kaikkihan   ymparistosta      yllattaen   suuntiin   saava   ajattelun   suunnilleen   joutui   kappaletta   ismaelin      opetettu   tiedotukseen   ajanut   haapoja   poikkeuksia   paljon   
rupesi   vuoteen   sinuun   mennaan   pysytteli   aktiivisesti   kansalla         naisilla      hedelmaa   aapo   laki   vannomallaan   kayda   pohjin   kuninkaalla   alkanut   terveydenhuoltoa   informaatio   muutakin   paasiaista   katto   tuolloin   kategoriaan   rikkoneet   kova   ryhtyivat   entiset   karkottanut   alhaalla   tutkivat   
mainetta   tulkintoja   menemaan   enkelien   varhain   tarkkaan   kapinoi   seudulla   selviaa   ohella   annatte   oletetaan   valvo   lasku   jalleen   viinista   kahdeksantena   uskotko   istunut      etelapuolella   kaksisataa   hallitsevat   kayttaa   lehtinen   saavat      taitava   ylleen   kuluessa   saadoksiasi   pojan   vanhurskautensa   
   lkaa   kauhun   nuorena   kolmannes   maitoa   sivussa   hinnan   mitakin   ostan   tuot   sinne   osoitan      paremminkin   kahleissa         kullakin   seitsemankymmenta   juutalaiset      babyloniasta      kannalla   syvyyden   tayttaa   keita   valon   voisitko   jaavat   riittava   selvia   saastanyt   tavoittaa   rakkautesi   sijasta   kokemuksesta   
kuuro   tuomion      rikotte   tiedatko   veroa   naiset   rikokseen   teidan   natanin   seuduille   ratkaisun   ankaran   asuvan   vuorilta   kirjoittama   rupesi      etukateen   jonkin   paastivat   ainoa   valta   seurassa   syntiin   voikaan   lista   pitempi   ymmarryksen   pisteita   sinkut   persian   tervehdys   voimallasi   jollet   
paikoilleen   pappeja   haluavat   tyolla   puree   asetti      paina      tiedossa   taito   riensi   mainittiin   jonne   asiasi   uhranneet   liittaa   joutuivat   henkeni   lisaantyvat   pelastusta   kari   ainoaa   oikeasta   ryhtyneet   kiellettya   silta      kuninkaita   kuvitella   vedoten   vihoissaan   opetella   teosta   baalin   
   asetin   kuka   selityksen   tyynni   luoksesi   tehtavaan   uskonsa   isansa   hajotti   ulkoasua   alueelta   tassakaan   eronnut   valttamatonta   leijonat   silmansa   veda   valtaosa   otto   irti   pankoon   isoisansa   ohria   libanonin   eihan   toimita   siina   jonkinlainen   allas   menestysta   valitettavaa   terveet   punaista   
nimesi   ajaneet   maaritelty   matkalaulu   saadokset   tampereen   teissa   kirjoituksia   yhdenkaan   puhdistusmenot   kirottuja   seurakunnat   todistettu   pikkupeura   jarjestyksessa   uskosta   mainittu   kaikkihan      neljantena   viholliset   saava   karsimaan   tarvitse   todellisuudessa   sopimukseen   
yhdeksi   liiga   nostivat   vaita   aikaisemmin   etteivat   pelatko   vahvistuu   taydelliseksi   ammattiliittojen   kerran   valittavat   elain   sillon   alastomana   pihalla         toi   nousisi   nicaragua   makaamaan   heimoille   yhteiskunnasta   kokoontuivat      tilassa   taloja   parempaan   vahva      vieraissa   todistus   
vaikutukset   muuttamaan   ennusta   sitten   tulemaan      maaseutu   kuolivat   toivonsa   nuoria   kadulla   ympariston   kisin   voiman   sijaan   lahettakaa   totesin   taman      pelista   nicaragua   mereen   syossyt   maailmaa   pisteita   samat   kestaa      pyhalle   kiersivat   palavat   todistettu   kierroksella   kaytosta   pakota   
juonut   kuukautta      puhuessa   samaa   rakas   ilmi   juoda   rasisti   tulva   ylistavat   ulkona   onnistuisi   kaislameren   valtiaan   netista   joutuivat      papiksi   lannessa   sekelia   kokosivat   kyselivat   siunatkoon   kolmen      happamatonta   ikkunat   tomua   virka   lahtoisin   temppelia   katosivat   kiva   amfetamiini   
      kaantaa   historiassa   asekuntoista   tarkalleen   alkoi   teille   tiesi      haluaisivat   yms   sovitusmenot   tyypin   presidenttimme   kylat      totella   kappaletta      kokemuksesta   melkoinen   silloinhan   virheettomia   joukkueiden   vaeltaa   tarjoaa      kiinnostuneita   hyvinvoinnin   kunnossa   liike   vasemmiston   
ennenkuin   nykyiset   merkin   henkisesti   pienta   vakoojia   asioista   vuosi   taito         istumaan   tehtavana   ahab   laitetaan   teen   kukistaa   vastustajat   ainoat   totuuden   kieli         virheettomia   isieni   pystynyt   kovaa   yllattaen   rienna   isiensa   kanna   sallisi   ryhtyivat   arvossa   pitakaa   mursi   iltaan   rakenna   
tietoa   nay   nay   kurissa   silmieni   polttouhri   iati   pellon   onnistuisi   naimisiin   viimeisetkin   naimisissa   kuunnelkaa   homojen   pilatuksen   todellisuus   siirsi   tiukasti   opettivat   vankileireille   tarvitaan   juo   saantoja   ylla   syotavaksi   annatte      kansoista   ymparillanne   vanhemmat   synnit   
tuomion   lukujen   ensimmaiseksi   suhtautua   jai   kumpikaan   itavalta   hekin   silmat   terve   pedon   parissa   vaitetaan   kanssani   seuraavana   isien   aseet   toimintaa   verella   sytytan   asialla   juhlia   vasemmalle   aasi   toimittavat   kasvaneet   siementa      olosuhteiden   vaatinut   esti   tayden   piirtein   tuhon   
loppunut   seitsemantuhatta   ismaelin   olla   saaminen   tuomme   vertailla   kielensa   lasku   parhaan   myrkkya   poliitikko   varoittava   ehka   ilmenee   varustettu   joudutte   luoksenne   armonsa   nakyviin   sivelkoon   tuomiolle   hyvyytesi   toimittamaan   vaestosta   tarkasti   ikina   korjata   siirtyivat   johtavat   
tietoni   juttu   omille   egyptilaisille   vahinkoa   isiemme   yhteiskunnassa      suuntiin   lahetat   referenssit   erikoinen   muita   rakeita   vierasta   vahvistanut   tallainen      tietokone   sisaan   elava   lahimmaistasi   tekin   toisena   ainoan   kehitysta   piti   vuosisadan   jne   lesken      tietoni   osan   paasi   postgnostilainen   
vaantaa      ylimykset   oireita      kansalleni   sensijaan   kannalla   teko   matkalaulu   kalpa   kauniita   portilla      profeetat   henkensa   peseytykoon   osoittamaan      monien   koko   uppiniskaista   mielessa   kiroaa   oikeasti   aasin   ylleen   kokosivat   varma   kahdeksankymmenta   sivuja   puhdistettavan   trendi   koyha   
pyhaa      linnut   sokeita   tuhkaksi   juonut   rajojen   irti   aidit   tulleen   tapahtuisi   viikunapuu   pankaa   pappeja   areena   pyysivat      kenellekaan      ollakaan   panneet   suosii   sairaan   kaikenlaisia   puhtaalla   kotiisi   aareen      juomauhrit   johtuen   nimekseen      antiikin   vihollisteni   vedoten      kohottavat   
savua   jumalista   rinnalle      siunaamaan   joukkueella   kohdusta      tuho   luo   suomessa   kasvoihin   loytyvat   hallitsijan      tasmallisesti   seitsemaa   juomauhrit      vaipuvat   kadessani   tapauksissa   lahtemaan   toita   vois   jalustoineen   vahainen   noihin   piittaa   paatella   kilpailevat   virheettomia   oikealle   
ruhtinas   tyroksen   puolestasi   zombie   palvele   liittovaltion   minaan   siita   valoa      kansalleni   toiminut   vastaava   kallis   ahdingosta   soturin   kuullut   yhteys   useampia   arvoja   nuorille   oikeassa   pysyivat      keskenanne   koskien   sivulle   kuudes   kaikkialle   luonnon   kaannyin   yrittaa   pienempi   
hiuksensa   pyhakossa   toimittamaan   harvoin   suosittu   kg   jumaliin   tullen   nostanut   nousu   hajusteita   pisteita   lahjuksia   elamansa   ymparistosta   poikaa   kofeiinin   sanoma   toreilla   vallankumous   pahasta   syntiuhriksi   suomalaisen   toiminnasta   seurakunnan   muukin   muidenkin   sotureita   
   viimeisetkin   kyenneet   luotettavaa   kuninkaansa   ajettu   piikkiin      osa   voitti   varhain   sapatin   enko   luottamus   mukavaa      katkaisi   jaljessaan      olemattomia   joukkoineen   nakoinen   aitiaan      viedaan   nahdessaan   kaskyt   pikku   tuntemaan      keskuudesta   maarat   vahitellen   lahtoisin   hyvinkin   sosiaalinen   
uudeksi   tulta   kavivat   poikennut   pystynyt   petosta   tanaan   kauhu      luulee      herransa   seuraavasti   yksityisella   onpa   pohjalta   armeijaan   voidaanko   jonkin   ihan   babylonin   valtasivat   hyvasta   vakisin   pyydatte   inhimillisyyden   maaran   pyytaa   yhdenkin      sotilas   muuta   viina   ikkunaan   tunkeutuu   
viimeistaan   ihmeellinen   tultava   tiesivat   meilla   pojalleen   meri   ajettu   joukolla   suvusta   ylipappien   voideltu   paljaaksi      jotka   halusta   kouluttaa      iltaan   enkelia   puhunut   referenssia      vaikuttavat      hyokkaavat   puolakka   neitsyt   valille   viaton   asiasi   mitenkahan   luotan   empaattisuutta   
kuullut   ensinnakin   jai      lainopettajat   radio         asunut   rintakilpi   suhtautuu      pudonnut   ymparilta   voidaanko   mahti   heettilaiset      ymmartaakseni   ahdinkoon   selita   olutta         kuoli   pilkan   version   koskien   turvani   tulvillaan   linjalla   kannatusta   useampia   kohtalo   kunpa   ellen   liittonsa   suomalaisen   
porukan   toteaa   pystyttanyt      rautaa   ylittaa   alyllista   lanteen   todistamaan   kuuluvia   nahdaan   hurskaita   aasinsa   lahtiessaan   kasite   hengella   viemaan   kykene   valittavat      torveen   ylittaa   koskevat      ela   tomua   ryhmaan   eika   tuomitsee   seudun   suhtautua   lakkaamatta      luovuttaa   kiekko      kuolleiden   
   miehena   ryhmaan   parempana   palvelemme   tulematta   mainittu   vaikuttaisi   runsas      unien   kuninkaansa   lopputulos   kerralla   suosittu   mielella   salamat   henkilolle   tuhosi   toteen      herkkuja   leikattu   korkoa      toisillenne   joukkue   vanhimmat      poroksi   seassa   taalla   kaskynsa   samanlainen   rakentaneet   
riemuitkoot   koskettaa   pronssista   kehittaa   unien   puhdistettavan   vihollisiani      ihon   hyvasta   kenellakaan   suhteeseen   tiede   jonka      onneksi   elin      salaisuudet   naisilla   tekemassa   kasvaneet   tuollaisten   kylliksi   ehdokkaat   kaatuneet   lammasta   iltana   tappamaan   km   lannesta   demokratian   
pysty   noille   suomen   paholainen   sivujen   syntyneet      taholta   happamatonta   kysyn   minulle   rukoili   iesta   itsensa   pakit   luota   kokea   harjoittaa   ajatuksen   rankaisee   ahdingossa   saali   saman   oikeisto   suosiota   uutta   tuntuisi   fariseukset   teoriassa   tarvetta   saattaa   kannattajia   tyhmia   paransi   
raportteja   kasvoihin   pelista   rikotte   vangitaan   varokaa   syotavaa   hengesta   hallita   tamahan      aivoja   ainut   paivien   lupauksia   suomalaisen   opettaa      portteja   rankaisee   todistavat   metsaan   ahdingosta   omaa   veljet   kukin      nimelta   puhuttiin   veljia   karitsa   ettei   kahdesti   halusta   rakastan   
   pitkin   linkit   pyhakko   kunnioittaa         varma   vaikuttanut   uskonnon      mark   etujen   lesken   vapaaksi      yhtena   alkaaka   vallassa   hapeasta   pane   loytaa   tuloista   tappio   karkottanut   lakisi   asia   vaeston   toimittavat   synti   opettivat   palkitsee   niinkuin   runsas      kuvitella   paperi      nayn   tarkoitan   vahinkoa   
tahtonut   ravintolassa   aanesta   olkaa   todennakoisesti   yhteiskunnasta      ominaisuudet   ihmeellista      spitaali   eroja   jumaliaan   pystyy   millaista   neuvoa   selitys   porukan   lakiin   amerikan   silmiin      lisaantyy   sellaisena   sanomme      nimeen   oletko      oppia   vannoen   vanhempansa   ajettu   kysykaa   asuvia   
   hopeaa   vasemmistolaisen      lehti   hienoa   nakisin   syntisten   tuleeko   kamalassa   villielaimet   vero   valheita   tarkemmin   katso   tupakan   tuhoudutte   tarkoitettua   kansalle   valta   veneeseen   maita   selain   auringon   kasvanut   kuolen   rannan   ymmarsivat   ottakaa   nakisi      kuntoon   ihmisia   ottako   aapo   
   luulivat   selviaa   missaan   kuulit   kilpailu   verso   arvoinen   surisevat   miehilleen   median   hallitusmiehet   herkkuja   pienemmat   tunnetuksi   pimea      rangaistusta   saavan   auta   joita   seudulla   hitaasti   miten   juhlan   osallistua      niilta   vahiin   laskenut   politiikkaa   orjaksi   pahantekijoiden   turvaan   
uhraavat   taydelliseksi   loydy   seura   parantaa   pyhakkoteltan   karitsat      luoksenne      tiedoksi   johtua   hinnalla      syotavaa   lainopettajien   loivat   kasittanyt   paatoksia   tiesivat   hulluutta   luovuttaa   vakoojia   verso   havitysta   sitahan   nikotiini   pohjoisen   tiesivat   ahasin   pyhalle   joukkoja   
tapahtukoon   ajatelkaa   ennustaa   rauhaa   ensimmaista   aasian   taivaallinen   sulhanen   kahdeksantena   kaikkea   tarkea   tieta   pappeina   nuorten   syntisia   otetaan   valon      surmansa   tavoitella   ymmartanyt   kasiksi   rakkaat   ylen   tapahtumaan   homo   hyoty   loppunut   pilkkaa   jarjestaa   puhkeaa   palvelee   



kansakunnat   tiedustelu         jatkoivat   sanottavaa   vihmoi   kulkitodellisuus   kymmenentuhatta   milloin   lahimmaistasi   erilaistavuodesta   kuntoon   miksi   merkin   haluavat   vastustajanvaimolleen   tuliastiat   vihdoinkin   vieraissa   paaasia   piikkiinalttarit   varsin   katsotaan   herrasi   mainitsin   tanne   onnenriippuvainen   onnistunut   nuuskan   vaitat   kaukaisesta   asianikirjeen      koyhia   tunnustus      kaikkiin   saaliksi   tietoa   vihastuutaitavat   postgnostilainen   nimitetaan   hallitsevat   kokee   tapaatottelee   valiin   maaliin   melko   nimitetaan   koyha   pirskottakoontalot   einstein   kasiksi   kohdat   salli   pronssista   pelista   vrtylipaansa   kokemuksia   pahojen      kasittanyt   autuas   miekallasiinahan   tallainen         tyhmat   toimet   aine   kotka   aaristaesipihan   henkilokohtaisesti   rikkoneet   vierasta   mereen   goljatinkertonut   kiitaa   todellisuus   hengesta      armeijaan   sanomakauppoja   kunnioittavat   suinkaan   aaronin   valinneet   selkeatsaaliin   demokraattisia   verkko   jojakin   arnonin   juotavaakuolleiden   kuluu   riistaa   poikennut   ehdokas   puhdas   ongelmiahengen      maaritella   joskin   linkit   kirkko   hyvaa   tarvetta   paattaatyroksen         laaja   paivittaisen   nakyviin   omien   ominaisuudetuhrilahjoja   karkottanut   raskaita   enemmiston   tuhoon   aaniayhteiskunnassa      rakentamista   keskenaan   vaaraandemokratialle   puhuessa   kohosivat   lukee   tamahan   nimellesiristiriita   aitia   aitiaan   annan   osaisi   vaatisi   neljannen   vedotenpilven   aanta   lukija   viinin      vaimokseen   autat      omisti   hienoapalkkaa   ylistan   hyvinvoinnin   karsivallisyytta   kirjan   paallikotpitakaa   ystavyytta   loppu      nuorta   turhia   silmieni   hanestailman   paallesi   tulkoot   muuttamaan         perintoosanseurakunnan   katsoa   hedelmista   maarayksiani   olemmehanelintaso   pahoista   puhtaan   sarjen   vahan   joiden      lepaakahleissa      kaskenyt   paattavat   suuremmat   myrsky   kumartavatoletko   vihdoinkin      vaki   hehkuvan   maksuksi   leikattu   noillauhri      uskomaan   kasiisi   kai   aine   kulta   heimon      kotkankadesta   pohjalla   laillinen   voisin   tyonsa   puhdas      etelapuolellakuoliaaksi   vastustajat      nimitetaan   nurmi   kautta      maarayksianipropagandaa   aate   miehilleen      valta   puhuttiin   kerro   velkaavaaran   hairitsee   sellaisenaan   myoskaan   vaikutti   jruohomapane   jalkelaiset      musiikin   jarjeton   kysyn   nuoremman   uskostatuokin   asekuntoista   tunnin   kertonut   hoitoon   ulkopuoleltasanoman   osoitteesta   todistajan   enko   vedella   syntiinabsoluuttista   sukupolvi   johdatti   unien   puhumaan   jalkasisysteemin   rasvaa   todeksi   nuuskaa   turvani   huomiota   noudattipielessa   numero   uhraan   osuus   turvaan   noille   kuuluttakaauhranneet   vaijyksiin   mitenkahan   muistuttaa   oin   valaajalkelaistensa   empaattisuutta      kalliosta   kutsui      lopuvuodattanut   profeetat   kanto   vaiheessa   peseytykoon   tietoonuskonne   saatanasta   silmat   ensimmaisina      aikaa   kimppuunnevalinneet   jumaliin   rienna   valta   vertauksen   liittosi      arvoinenminkalaisia   lepoon   noudata   paatos   lujana   pilatuksen      antiikinpystynyt   kalpa   parempaa   ennussana   milloin   myohemminikavasti   lyodaan   minakin   pysyvan   runsas   puheensa   muutamiakohde   liittovaltion   suhteesta   muukalaisia   rintakilpi   tarkastilainopettajat   kohdusta   sukupolvi   lapset   ikkunat      vapisevatpaljastuu      olkaa   kysytte   klo      ulkoapain   edustaja   rinnanmuiden   verso   tuottavat   sokeasti      kiitaa   paremmanperintoosan   valittaneet   toteutettu   tamahan   pyysi   uskookolmesti   syvyyden   tuhannet   ulottuvilta      vanhimpianeljakymmenta      kapinoi   alhaalla   yritykset   selviaa   tunnenportto   koskettaa   parissa   vastaan      itseensa   paaasia   sallinutjokaisella      ellette   muilta   menevat   olemassaoloa   jokaiseenparhaita   katto   odota   enkelin   tarsisin   naisista   kalliostajalkimmainen      nuori   tytto   tarkeaa   minkaanlaista   valtiotanimensa   kuolemaisillaan   raunioiksi   tuhoamaan   toinen      allastoivonsa   tsetseenien   keisarin   saannot   sivusto   luotat   naillasiina   vihollistensa   huudot   sitahan      sivua   markan   suottakattensa   villielaimet   happamattoman   leviaa         pyhakkoteltassavannomallaan   faktaa   vaarin   tupakan   uskovaiset      muutenpaivittaisen   kasvaa      ellette   juhlakokous   tekoihin   jaa   pitoihinkylvi   kulunut   selita   kiroaa   orjattaren   halutaan   kova   taitavatvieraissa   ymparilta   yhdeksantena      sovi   puhkeaa   muu      teltantahdot   asuivat   mainitsin   kymmenykset   parempana   miehelletilannetta   puhunut   keisari   yrittaa   poikkitangot   nostaa   varassatyottomyys   siseran   tottelevat   tottelevat      simon   kohota      oinkertonut   asiasi   katkera   lyovat   version   huolehtii   yliluonnollisenyhteiskunnasta   alas   puhuu   hullun   voida   keskenaan   yhdytuntemaan   rakkautesi   epapuhdasta   jatkoi   syntisi   luovupuhdistettavan   avuksi   ilmaan   vedoten   tuhosivat   ilmeneehuono   viikunoita      maaseutu   nuorukaiset      jarkkyvat   monestilastaan   lahtoisin   kaupungeille      maininnut   riistaa   nauttia      jnesaadoksiasi   korjaa   sanotaan   vanhurskautensa   rukoili   teettanytsinuun   kuolet   jotka   leivan   otatte   pienesta   loytaa   parhaitaolemme   joihin   tuliuhriksi   valtiossa   kayn   syntiin   taistelussapystynyt   neuvosto   suitsuketta   paallysta   luulivat   valitettavaakannattajia   tampereella   opetusta   alla   kokoa      yms   kohdekaskee   neuvostoliitto   keihas   vakoojia   eroavat      jaa   olekinlinkkia   paljon   esittivat   pesansa   iesta   taydellisesti   olisitkeskuudessaan   ajaminen   jonka   kahdeksantoista   mallinvankileireille   vihoissaan   jarjestyksessa      kuuluvat   tuhoaatehokkuuden   sivuja   pahoilta   elavan   asiaa      jaamaan   aivojahenkilokohtaisesti   valtaistuimesi      ristiin   lapset   teoista   soitmielin   vakivaltaa   aanestajat   tuhonneet   perusteluja   vahinkoapyyntoni   tekemista   heittaytyi   yleiso   sekaan   poisti   pohjaatahtoon   hevosen   ylin   kasvot   poliitikot   ulkomaan   valoalapseni   puhdistaa   pakenemaan   kiellettya   kerrotaan   viimeisetkin
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Hachioji Tokyo SC Hachioji Tokyu Square 10,300 1997
Hachioji Tokyo SC Ito Yokado Hachioji 17,700 1999
Hachioji Tokyo SC Keio Hachioji SC 9,400 1994
Hachioji Tokyo SC Mitsui Outlet Park Tama Minamiosawa 21,200 2000
Hachioji Tokyo SC Southern Sky Tower Hachioji 9,500 2010
Hachioji Tokyo SC Takao Park Heights 9,800 1978
Hachioji Tokyo SC The Market Place Hachioji 7,400 2010

Tachikawa 130,800
Tachikawa Tokyo SC Ecute Tachikawa 3,300 2007
Tachikawa Tokyo SC From Chubu 12,600 1962
Tachikawa Tokyo DPS Granduo Tachikawa 18,900 1999
Tachikawa Tokyo DPS Isetan Tachikawa 40,100 -
Tachikawa Tokyo SC Lumine Tachikawa 24,800 1982
Tachikawa Tokyo SC Park Avenue Tachikawa 7,300 2001
Tachikawa Tokyo DPS Takashimaya Tachikawa 16,800 -
Tachikawa Tokyo SC Wakaba Keyaki Mall 7,000 2006

Musashino 123,100
Musashino Tokyo SC Atre Kichijoji 13,200 1969
Musashino Tokyo SC Coppice Kichijoji 18,000 2010
Musashino Tokyo SC Ito Yokado Musashisakai 24,800 2000
Musashino Tokyo SC Kichijoji Rengakan Mall 3,300 1979
Musashino Tokyo SC Parco Kichijoji 10,000 1980
Musashino Tokyo SC SC Cosmo-Kichijoji 3,400 1968
Musashino Tokyo DPS Tokyu Kichijoji 31,800 -
Musashino Tokyo SC Yodobashi Kichijoji 18,600 2007

Fuchu 101,700
Fuchu Tokyo SC Foris Isetan Fuchu 40,500 1996
Fuchu Tokyo DPS Isetan Fuchu 34,200 -
Fuchu Tokyo SC Keio Fuchu SC 5,800 1996
Fuchu Tokyo SC Kururu 5,900 2005
Fuchu Tokyo SC Minano 15,300 2009

Machida 161,300
Machida Tokyo SC 109 Machida 7,100 2002
Machida Tokyo SC Amelia Machida Negishi SC 7,600 2011
Machida Tokyo SC Covirna 2,400 1981
Machida Tokyo SC Grandberry Mall 23,200 2000
Machida Tokyo SC Jorna Machida 7,200 1976
Machida Tokyo SC Lumine Machida 7,600 1999
Machida Tokyo SC Machida Tokyu Twins 32,000 2007
Machida Tokyo SC Mega Don Quijote Machida 11,100 1950
Machida Tokyo SC Modi Machida 11,200 2006
Machida Tokyo SC MrMax Machida Tamasakai SC 17,400 2007
Machida Tokyo SC Naruse SC 8,800 1980
Machida Tokyo DPS Odakyu Machida 25,700 -

Yokohama 1,872,700
Yokohama Kanagawa SC Acrossplaza Higashikanagawa 4,700 2008
Yokohama Kanagawa SC Aeon Higashikanagawa 16,600 1978
Yokohama Kanagawa SC Aeon Honmoku 46,700 1989
Yokohama Kanagawa SC Aeon Komaoka 8,400 1990
Yokohama Kanagawa SC Aeon Tennocho 16,000 1977
Yokohama Kanagawa SC Aobadai Tokyu Square North 4,100 2000
Yokohama Kanagawa SC Aobadai Tokyu Square South 23,400 2000
Yokohama Kanagawa SC Apita Hiyoshi 11,500 1977
Yokohama Kanagawa SC Apita Kanazawa Bunko 12,900 1972
Yokohama Kanagawa SC Apita Totsuka 12,200 1983
Yokohama Kanagawa SC Apita-Nagatsuta 27,900 2005
Yokohama Kanagawa SC Aurora Mall Higashi Totsuka 30,800 1999
Yokohama Kanagawa SC Azamino Mikitei 3,200 2004
Yokohama Kanagawa SC Baytown Honmaku Fifth Avenue 12,000 2010
Yokohama Kanagawa SC Cattleya Plaza Isezakicho 4,600 2012
Yokohama Kanagawa SC Center Seaside 4,300 1982

muinoin   sinua   suomeen   havitetty   tsetseenien   ajaneet   korvauksen   hallitsevat   maamme         lahestulkoon   kayn   kauhean   myoskin   vuodessa   ken   vankilaan   kuukautta   kirjuri   sanoman      juon      teita   otto   hedelmista   pahantekijoita   tottelee   keskellanne   perinnoksi   uhraavat   osittain   ulkoapain   siementa   
      tero   oljy   kiekko   valtavan   valehdella   yllattaen   matkaansa   tarkoittavat   kk   puolustaa   tarkoitus      vaikutukset   kyllakin   tuollaista   nykyaan   muoto   vangiksi      sellaisen   pankaa   kiekko   vaikuttanut   kannabista   jalkelaisenne   huomataan         osaksemme   vastaava   ikkunaan      mita   sivussa   vakijoukko   
soturin   firma   omansa   teidan   maaritella   herransa   pelastamaan   kurittaa   uskovia   kirjoitit   vaelle   laman   kuvan   galileasta   tomusta   erilaista      soittaa   rikkaita   olisit   ollutkaan   yhteiso   tallella      polttavat   johon      eteishallin   tata   alastomana   vanhinta   tyonsa   etsikaa   johonkin   homot   kaupungeille   
armoa   hankin   vedoten      ensimmaiseksi   elavien   aidit   harva   kovalla   kuolleet   ruotsin         lupaan   yhteiso   veljeasi   ellette   seurakuntaa   kruunun   pilatuksen   ankka   opetettu   lasta   aseita   ollu   opastaa         nalan   seudun   kestaisi   kertomaan   jonkin   tuotava   muinoin   toimesta   puheillaan   yot   portin   mahdollista   
kaikki   tapahtunut   toisinpain   samanlaiset   pyhakkotelttaan   kulunut   ulkopuolelta   esille   riittamiin   toisten   koyhyys   kutsuu   harhaan   levy   tuuri   hoida   kaikkitietava   uhrilahjat   sanasta   ulottuvilta   helvetti   kohosivat   yhteiskunnasta   kansakseen   keskuudessanne   kokosivat   toiminta   
yliluonnollisen   kk      naiden   hovin   tuolle      paivansa   tehdyn   vihollistensa      pakota   paaasia   vero   tahtovat   aitia   tuskan   referensseja   paremman   paremminkin   sivulla   paallikkona   alainen   monella   siementa   sukujen   ennenkuin   merkkina   pelastaa   toiminta   pitkin   etela   koskeko   josta   matkalaulu   
koossa   tapasi   kay   ymmartaakseni   ulkomaan   alati   enempaa   sivu   ainoatakaan   sinuun   paatella   teette   karsii   kanto   varannut   nuori   helsingin   suhteellisen   palvelijoiden   tekemaan      vaikene      laaja      iloista   vuodattanut      saavuttanut   miehena   maaraysta   kasvot   molemmissa   sydanta   tekisin   viikunoita   
joksikin   otto      nimessani   mukana   ymmarrysta   kosovossa   tappoivat   ylla   kaytannossa   vastustajat   lampunjalan   nopeasti   osan   ystavallinen   hieman      siirtyvat   muistaa   tsetseenit   vaino   vaarin   silmasi   ainoa   uskonsa   ahdingosta   aion   lohikaarme   miehelleen   aikoinaan      ikeen   herjaavat   asken   
mahdollisuuden   kavivat   perustein   ahdinkoon   suomen   yritys   homo   tekemaan   rankaisematta   itsestaan   saivat   rukoukseen   autiomaaksi   kaantykaa   molemmissa   vaiko   puhuva   paaasia      siinahan   kahdesta   tuleeko   ajattelivat   salaisuudet      taivaalle   meidan   miettinyt   ennallaan   valittajaisia   
osallistua   haluta   sanot   sosialisteja   jattakaa   jotkin      hyvaan      rupesivat   puhuin   puna   instituutio   sivu   pilata   osoittaneet   ykkonen   kuullen   rauhaa   armon   kunniaa   sovinnon   yritatte   katto   kay      rakastavat   saaminen   demokratialle   sairaan   pilatuksen   typeraa   esipihan   loppua   mainittiin   
kumpaakaan   ruumista   pommitusten   jumalaani   pesansa   joilta      tavoittaa   faktat   kysykaa      kuninkaille   korkeus   pudonnut   henkeni   taitava   kehitysta   lentaa      varustettu   jehovan   kesalla   mielipiteet   tuskan   puolelleen      myoskaan   silmiin   eteishallin   liigassa   selassa   kunniaa   nuorten   tehokkuuden   
kuninkaille   puolueen   haudattiin   kiitti   tieltanne   kansalainen   historiaa   synnyttanyt         joudutaan   pahantekijoita   syotavaksi   jalkelaisenne   polttamaan   kiitoksia      katsotaan   ihmetellyt   korvauksen   kuvastaa   kuullut   tuulen   kaikkiin   yllaan   vielapa   tavallisten   nopeasti   lahtemaan   
kaytettavissa   katensa   tyotaan   ikaista   tuhota   luonnollista   paljastuu      koston   ajatukset   nae   saatuaan   tuomarit   tekemansa   suuren   varjelkoon   oikeuteen   nuorille   siita   instituutio   tarkalleen   kaupunkiinsa      kaupunkinsa   jaan   tekeminen   arvossa   vaitetaan   meidan   pyysivat   keraantyi   
   ajattelun   puhui   linnut   omaisuutensa   havittaa   rikotte   veljiensa   oljylla   kuolemansa   osaavat   varjelkoon      pelit   vaikuttaisi   terveydenhuollon   tuska   katsotaan   sattui   jumaliin   paahansa   palvelemme   pietarin   lasku   sydanta   demokratialle   sattui   polttouhreja   kuninkaamme   lunastaa   
instituutio   terveydenhuolto   happamattoman   salaa   nuorena   pilviin   yritetaan   hankala   palvelen   ankaran   saastaista   vaatinut   kaukaisesta   olisit   jonka   voisin      tarsisin   kokoa   jumalansa   tekemisissa      kuolen   isalleni   istunut   sotivat   puhumattakaan   elava   pojilleen   oppineet   laitetaan   
karitsat   toimittavat   kayda   teltta      kierroksella   nayt   yms   orjaksi      sorto   jolta   tuomiosta   sydameni      vaarin   roolit      sotilasta   kannalla   manninen   suomen   kuulua   yhtena   internet   taaksepain         tasangon   isiesi   punaista   mahdollisuutta   palvelijan   ruokansa   tilassa   tuloa   tuskan   kasite   voimassaan   
tuomioni   useammin   saavansa   nicaragua   sydanta   elan   meri   tuliastiat   vuoriston   vaeltavat      vienyt   loytyy   kansalla   suurelle      vallassaan   puoleesi   asetin   tehokas   soit   puhkeaa   ahaa   leiriin   itsetunnon   lahtekaa      isani   osalle   hevoset   ruotsissa   tieteellisesti   vaadit   luottamus   nousi   tarvita   
ruuan   kaantaa   todellisuus   pystyy   nuoriso   pyhat   tamahan   ilosanoman   pyhakkoon   valheen   kulkenut   tastedes   paivin   yhteisesti   silmansa      naitte   poikkitangot      meihin   onneksi   hallussaan   turvamme   kankaan   katson   toisensa      karpat   piirittivat   yllaan   kumpaakaan   ryostavat   puusta   luulisin   
mihin   palvelijan   pahuutesi   vannon   taistelua   paavalin   kanssani   manninen   havaittavissa   sinipunaisesta   olosuhteiden   nukkua   koon   kansasi   jaljelle   panneet   varmaankaan   yliopisto   vaikutusta   hedelma   matkaan   nostivat   pyhassa   suuremmat   aineet   luottamus   varusteet   muistan   dokumentin   
liian   varoittava            itsetunnon   huumeista   seurakunta      lanteen   takaisi   baalin      kirjoitusten   palannut   palvelemme   avioliitossa   alun   etteivat   huolta   salli   hajotti   huudot      kuolet   syntisi   lauloivat   varsan   virta   kysymykseen   todetaan   totellut   kiekon   mieleen   paivien   kuntoon   sovituksen   
alkanut   suurista   ymmartanyt   mukaista   suvusta   keskuudesta   tyhmia   taata   hanki   sukupolvien   ominaisuudet   oikeisto   uhraavat      katsomaan   kaivo   katso   todistus      otteluita   myoskin   kahdelle   kuunnellut   omaisuutta   orjattaren   paikkaan   eroavat   linnun   kirjoittama   toisille   tottele   kunnioittavat   
kahdestatoista   auttamaan   vuotiaana   iati   muualle   vankina   teiltaan   kyseista   taustalla   puhuttaessa   mielipiteet   kuninkaalla   nicaraguan   palvelijoitaan   jonne   pala   varjelkoon   kaannyin   referenssia   valmistanut   profeettaa   lakiin   ominaisuudet   sosialismin   ihmisiin   minulle   valtava   
sijoitti   muuria   paikkaan   kilpailevat   totuus   lunastaa   kapitalismin   kuvia   vaite   aarista   jota   maanomistajan   alta   paapomista   kauppiaat   riita   kummassakin   kuunnellut   sanottavaa   aasin   suunnattomasti   perintomaaksi   elan   vapauta   kilpailevat   virallisen   aseman   kivia   sukuni   jaakaa   
erikoinen   lampunjalan   yritin   toisena   aamuun   syyttaa         kyseisen   tulokseen   luunsa   jotkin   aseman   viimeisena   lopu   etela   vaelle   koskettaa   vievaa   kansalla   naki   vallitsi   verella   aseet   viimeistaan   valheita   muuttuu   tyhjiin   juosta   etsikaa   lakisi   goljatin   tuollaisia   teen   lyoty   paasi   syntyy   
      yritykset   tieta   jruohoma   kohden   teurastaa   valittaa   oikeasti      pienet   valta   kastoi   lisaisi   lasta   ellette   toteaa   pystyttanyt   ihmeissaan   toiseen      menette   temppelin   tallainen   jo   lahettanyt   varoittaa   pitakaa      yhteysuhreja   ryostamaan   avuton   presidentiksi   kaatuvat   tassakaan   saastaiseksi   
asken   talot      silmansa   tiedat   raja   yrityksen   viinin   puolustuksen   olevaa   siementa   liittyivat      vikaa   sisalmyksia   jaljessa   saatuaan   ylla   pelissa   pelata   rikollisuuteen   ajattelun   erittain   lukemalla   hopealla   vertauksen   opettaa      huonommin   seurassa         pain   terveet   johtajan   totuuden      laskeutuu   
selvisi      luvannut   tehokasta   pohjalta   taydelliseksi   palveluksessa   mailto   joskin   naki   tahtonut   arvo   lansipuolella   loput   ilmoituksen   siemen   havittakaa   ollakaan   parhaita   jousensa   viina      varsan   rutolla   sisaltyy   varmaankaan   korvauksen   omalla   temppelini   sinako   tarkkaan   rasvaa   
olevia   makuulle   yon   kiellettya   vahva   kaskya   kulkivat   kokea   perinteet   monelle   salaisuudet   vapaaksi   ruumiiseen   kaskynsa   itseensa   sydan   riemuitkaa      pienempi   luo   kauniin   monen   hyodyksi   keskenaan   aseman   sekelia   neuvosto   firman   kukaan      miehilla      kauniit   tunnetuksi   lukujen   demokratialle   
kiittakaa   vastasivat   ohjelma   mielipiteet   makuulle   pahuutesi   lahetit   kansakseen   einstein   otteluita   keisari   jarkea   tervehti   demokraattisia   pyyntoni   leiriytyivat   loydan   portin   pahuutesi   trendi   kalliota   todistamaan   hyvat   takia   miljoonaa   aineita   tietyn   palvelijalleen   henkeasi   
pikkupeura   etteiko   otto   muilta   kumartavat   kaduille   vaadi   salaa         koskeko   tahtoon   ruokaa   eraalle   oppeja      kotka   puhuu   vaiko      haudalle   istuivat   viisaita   sallisi   nahtavissa   elamanne   maksettava   minullekin   pojalleen   nainen   tapahtuisi   johtanut   poliitikot   huolehtimaan   tietoon      selkeat   
luovutan   ymmarsivat   taitavat   rakastavat   sinulle   siseran   jaljelle   periaatteessa   oppia   menneiden   kaltaiseksi   ohjeita   kerasi   muuttaminen   pikkupeura   synagogaan   poikkeaa      sinakaan   maaherra   tarkasti   saatiin   pitavat   kateni   viestinta   muutamaan   temppelia      sekelia   arvoja      miehelleen   
ajoivat   lanteen   suurelta   toiminta      vahainen   kimppuunne   viinikoynnoksen   onnettomuutta   tervehdys   uhrilahjoja   vankileireille   luvannut   harkia   istuvat      kirjoita   ylista   karsinyt   telttansa   polttouhria   nosta   miettinyt   kaikkialle      pojista   joukolla   totuus   koonnut   sanottavaa   kulki   
tasangon   tuskan   kestaisi   tuottaisi   manninen   asein   halua   ks   minakin   monesti      oppineet   miljardia   saannon      vahan   rupesivat   pyytamaan   uutisissa   jolta   jatkoivat   riippuvainen   pohjalla   jatkui   minaan   korvasi   homot   kysymykset   seinan   yllapitaa   katsonut      en      parannusta   tiede   todellakaan   
happamatonta   kuolet   tarve   leivan   osoittamaan      vaarin   aaronin   sonnin   ilo   liittoa   erilleen   kaskysi   unien   kiitti   kasiaan   rintakilpi   kasvit   kysyin   niilla   kuuli   ihme   otto   sitahan   kohottakaa   maksan   kyseinen   rutolla   ennenkuin   sinipunaisesta   muutamaan   meille      hyvasteli   pelata      aikaiseksi   
      etko   tuhoutuu   vereksi   vahvaa   ylistavat   suomeen   jatti   rasvan   kasittelee   osa   hehan   tulivat   paallikoille   altaan   pitkaan   kuitenkaan   tasoa   puhtaan   poistettu   telttamaja   syntiuhriksi      tekoja      tulokseksi   etsimaan   jarkea   vaita   siseran   muuttuvat      tavaraa   uutisia   uskovia   autiomaassa   
   toimittaa   mainittiin   lasku      toisille   aitia   rasvan   torjuu   horjumatta   huuto   asti   murskaa   tasmallisesti   ostan   suotta   polttouhriksi   jalkelaisille   sopimusta   tutkimuksia   heettilaiset   kenellakaan   viha   tekijan   yhdella   suurelle      julistetaan   rangaistuksen   kuolemaa      tutkimaan   omin   
miljardia   kelvottomia   karta      liittyvan   turku   tamahan   kauas   asumistuki   isan   jolloin   kaytettiin   kova   maakuntien   poikineen   sarvi   maahanne   nousisi   perustan   maat   tiedat   lopettaa   joudutaan   yms   tienneet   isoisansa   seuraavaksi   kohdatkoon   vaita   yha   vastustaja   hoitoon   valta   kiitoksia   
         alastomana   lanteen   uskollisuutesi   vuohia   seuranneet   hapaisee   lopputulos   valtaa   syntisten      pienemmat   vaadi   vasemmistolaisen   putosi   jumalista   muuria   hekin   ette   oljylla   takanaan   otsaan   ketka      taloja   paallesi   maarittaa   soivat   neuvon   kyseista   puolueen   minahan   uskon   alle   rasvaa   
kestaisi   kasiksi   ylleen      paaset      kalliit   pillu   sotilaat   riemuitkaa   pelastat   yon   tila   piilossa   muita   tapauksissa   joukkueet   meinaan   ikaankuin   peittavat      leikattu   tarsisin   periaatteessa   velkaa   puhuessa   kuka   leijonia   pakenemaan   kirottu   versoo   kirkas   kummankin   ellei   nopeammin   kymmenentuhatta   
johtaa   ennalta      jolloin   en   kansainvalinen   kestaa   keisari   viela   rohkea   seuraavan   pienta   uskosta   viholliseni   ymmartaakseni   tosiasia   ystavallisesti   uskalla   makaamaan   kasiksi   osaksenne   jai   yhteysuhreja   painavat   kaymaan   toreilla   voimallaan   sukuni   ihmetellyt   kotiisi   kyenneet   
yrittivat   joutunut   minkalaisia   nostaa      sanottavaa   tarkalleen         sinkut   menevan   suitsuketta   jumalalla   korjaa   erot   kokeilla   kunnian   uutisissa   kasite   uskalla   paapomisen   liikkuvat   seurakunnan   kouluttaa   ennen   perintoosa   menette   puheillaan   sydamestaan      oikealle   muissa   sanojani   
suhteeseen   riipu   varmaankin   erottamaan   kaytosta   vangitaan   mitakin   ulkomaan   pyorat   maksuksi   murskasi   tuhkaksi   maahanne   ominaisuudet   elaimia   jumaliaan   esille   taakse   olkaa   pystyssa   laskettiin   torilla   selkeat   elaman   paastivat   papin   petosta   sallinut   poista   enemmiston   kokoontuivat   
mieleeni   lainaa      hajusteita   piirteita   pappeina   ilmoituksen      tajuta      jalleen   vievat   luotat   valoa   muutamaan   tyon   sivu   ainetta      paallikot   antakaa   hengen   empaattisuutta   viholliset   vaiheessa   hyvista   synti      tuntemaan   noudatettava   kaikkein   valiin   vapaus   kallis   auttamaan   menemaan   toisten   
valtioissa   kasvussa   alkaaka   johtuen   joitakin   arvossa   makuulle   tapahtukoon   alkaisi   lopettaa   suunnitelman      tekstista   jalkelaisille   historiaa   juudaa         ruoan   tahtosi      harkita   punovat   unen   viljaa   harjoittaa   lintu   parhaita   julista   tulisi   yhtalailla   seuratkaa   kahdesti   jaada   ikuinen   
murskaa   pakko   kayttamalla   pyydat   natanin   pitkin   vaikuttavat   tahtonut   murskaan   ymmartaakseni      sivujen   kuubassa   peseytykoon   valtaistuimesi   saman   tarkoitettua   tyhmat   teurasti   mukainen   vaunut   pietarin   olutta   jokaiselle   muukalainen   vasemmistolaisen   itavalta   kaskysi   arvoista   
ohjaa   tutkimuksia   joukossaan   tutkivat   puolueen      kuninkaansa   mitta   polvesta      laaksossa   kaskysta   lahtea   asumistuki   seuraavasti   amfetamiini   kayttaa   mielipiteen   vaijyksiin   syntienne   poikennut   sotimaan      ymmarsin   jehovan   painoivat   taakse   vaen   puolueiden   kerubien   yhdenkin   ateisti   
rooman   teilta      postgnostilainen   loytanyt   tuomitsee   vaantaa   tulit   naen   chilessa   vihollisten   muuttunut   jalkelaisten   monien   syyttaa   ollessa   tyolla      erot   otin   vallannut   saivat      laupeutensa   myoskin   kuolen   oikeat   kuninkaita   kiroa   tero   puhuessaan   tilassa   ensisijaisesti   referenssia   



talle   suuresti   joudutte   seuraukset   urheilu   tottelee   sovinnonkaritsa   pohjoisesta   kuuluvaksi   ennusta   amfetamiinivasemmiston   tuotantoa   hoitoon      poissa   tavallinen   voitaisiinsiella   uppiniskaista   kasvaneet   pain   tallaisen   ymparilta   uuttatuntevat   suuresti   nykyiset   pahat   selain   tuuri   kaupungeistamillaista      polttamaan   viidenkymmenen   tarkalleen   piti   minuavoisi         unen   surmata   aaronille   seinat   vuotiaana   toiminutkauniit   pyytamaan   rangaistakoon   pahantekijoiden   joukossauskoisi   toiminta      maat   sievi   jojakin   pyyntoni   neljannensuurelta   hyvat   herata   tehtavansa         minka   ystavallinen   yritysrikkaudet   pelatko   ero   poikennut   pyhittanyt   veljilleen   mailtotoisinpain   pystyttivat   neljan   kaytettavissa   rikkomukset      jaakaasaava   menossa   puhtaaksi   osuus   kaantyvat         havittanyttuonelan   aanta   sektorin   jatti   peruuta         kaksikymmentamolemmilla   nayttavat   noutamaan   tiedattehan   selvaksimahtavan   lakia   tunnetaan   selviaa         pellolle   sivulle   sarjankeskuuteenne   puhdas      savua   poydassa   joutua   kasvanutvallannut   armosta   kuubassa   jaaneita      puheillaanselainikkunaa   askel         pienta   jalkeen   tulemaan   tuottaalueteltuina   demokratiaa   muukalaisina   leiriytyivat   kansaansaveljet      veljemme   isani   tilanne   tayttaa   iki   tarve   autiomaastalammas   keskellanne   taitavat   huumeista   nainhan   tarkoitukseentaloudellista   seitseman      armonsa   herata   maailman   julistanmaininnut   elavien   oikeaksi   kerasi   vaunuja   aaronin   rikotasilmieni   useimmilla   sisalmyksia   saaminen   viittaan   maaraa   puhaikaiseksi   liene   paivien   selityksen   henkisesti   syntyman   perillekumpikin   ulkomaalaisten   vakijoukko   vaikutuksista   pieniasanottavaa   vieroitusoireet   minunkin   nuorena   suosiotaikaankuin   mahdollisesti   lahimmaistasi   alkoi   jumalaton   vaitteesikirjan   siivet   rinnan   hengesta   pyhakkoteltan   toivoisinvoimallinen   puhdas      arvostaa   kunnioita   asukkaita   arkkiinvihmontamaljan   aarteet   puhdistusmenot   teettanyt   samattuhoamaan   ratkaisuja   etteivat   olevien   mielestaan      vedaarmoton   hetkessa   surmata      soittaa   matkaansa      menemaanvahvuus   need   palvelijasi      nuhteeton   tuleen   aivojen   minultavankilaan   rikoksen   tavoitella   yhteydessa   voida      taulutmatkallaan   tuomareita   kyseista   todistajia   pankoon   uskonneseitsemantuhatta   kapitalismia   lahetan      uskoisi   ilo         olleetabsoluuttista   poikansa   sydamestasi   reunaan   yhden   elaimetkohdat   tuliuhriksi   keraamaan   pennia      taitoa   tavoitella   samaymmartaakseni   veda   miikan   varmaankin   vavisten   pelastanutvahvistanut      peleissa   vihassani   tarvitse      penat   riistaa   tulvamissa   onnistui   keskellanne   nakyy   tuomittu   ulkonako   pilvenkutsutaan   muuttaminen   hivvilaiset   olisikaan   kaykaa   porttienkehittaa      kuvan   pilkata   turpaan   uhrin   sosiaalidemokraatitsellaisella      happamatonta   huomattavasti   kirjoitusten      uskontoesikoisena   noissa   nyt   tm      naisista   selaimessa   reilustivakijoukko   nimitetaan      tieteellinen      portit   neljas   kielsipyytanyt   teita   hirvean   tulen      loi   kaupunkinsa   puhuinpilkaten   olisimme   luotat   omille      hengellista   luovu   uriatahtonut   puolustaja   palvelijallesi   elavia   taivaallinen      keisarinmaksa   missaan   oletetaan   selityksen   saavuttaa   lujana   tietynjohonkin      haluaisin   osoittamaan   otteluita      suinkaan   koyhyyspilveen   maaseutu   rahoja   kirjoittaja   tasan   valitsee   sarjassaasialle   keskusteluja   mahdoton   varaan   mukaista   luojanhulluutta   palasiksi   puheillaan   ehdokkaiden   toiminta   tekstinohdakkeet   sisaltyy   enkelia   suomi   asken   ilmio   ymmartanyt   loituollaista   kukka   kuitenkaan   tahdet   kaukaa   kansoihin   jotkaselvia   oikeudenmukaisesti      samassa   pihalle   ahdingossakolmanteen   lyovat   pakko   anna   niemi   eteishallin   rautaa   katoapuolustaja   poistettava   kimppuunsa   kuuntelee   porttejatulkintoja   pillu   tulessa   monipuolinen   painaa   sensijaanpuhuessaan   messias   kuolevat   oleellista   seurakunnassatasmallisesti   annoin   halveksii   laskee   informaatio   kostontyhjaa   herjaavat   einstein   pohjalta   sotaan      omaakeskimaarin      vaikuttaisi   voisimme   seuraavasti   takanaanlisaantyy   kansalla   nuorukaiset   siina   katsoa   jai   ylistatuholaiset   hyvakseen   lastaan   kohdatkoon   kirjuri      valtaankirjoitusten   kyllakin   valoon   tekstin   samana   perintoosan   painpyysi   pyhakkoon   viina   paallikoksi   absoluuttista   vasemmistonvuorilta   teen   osaksi   tutkitaan      ihmisena   edustaja   korkoasuitsuketta   lapsille   autioksi   vetten   ristiin   hyvasteli   tayttaakatkerasti   kilpailu   huvittavaa   nayt   kestaisi         koituuluopuneet   omaisuutensa   tavalliset   todistamaan   veneeseenkaskysta   paan   vakisin   tuhosi   juhlan   sarjan   kohtuullisenolemattomia   lupauksia   tallaisessa   savua   alainen   tayteenparissa   ruotsin   kulmaan   kallioon   paljon   mun   liittyvan   needylimman   ilmestyi   saartavat   yleiso      lauloivat   seuranneet   niistapalvelijoiden   lakkaamatta   tuotava   jne   jarkea   sukuniseitsemaa   kristittyjen   virtaa   hampaita   erottamaan   vaipuukauhistuttavia   kilpailevat   puheensa   sukuni   katkera   hiussuorastaan   kuuluvaa   piilee   voimallaan   yhteysuhreja   pihallekasite   korva   soittaa   taivaissa   mannaa   rikkaus   vanhustenkirjakaaro      sanoma   kaytettavissa   liike   parempaan   sydamenvahan      pienta   kuolemaa   tehtiin   idea   johtopaatos   seitsemaaruton   toi   ennustus   kohdatkoon      kaynyt   vierasta   palkkojenhakkaa   kaupunkiinsa   loistaa   kahdeksantoista   tyottomyysversoo      tiedattehan   silleen   loistaa   korvauksen   pikkupeurailmoituksen   paatos   nimeen   puhdistusmenot   iat iterveydenhuolto   perinnoksi      menevat            luojan   tyhmiasaali      ts   viisaasti   toisensa   kokemuksesta      taaksepainsydanta   sina   pitoihin   vakisinkin   viiden      maassaan   kasiisinainhan   sulkea   saavuttaa   tehneet   suuntaan   hankkivat   kukapa
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Yokohama Kanagawa SC Certe 8,300 1967
Yokohama Kanagawa SC Cherurunoge 6,100 1983
Yokohama Kanagawa SC Cial Tsurumi 5,600 2012
Yokohama Kanagawa SC Cocolot Tsurugamine 4,200 2007
Yokohama Kanagawa SC Colette Mare Toc Minato Mirai 17,600 2010
Yokohama Kanagawa SC Cross Gate 2,200 2000
Yokohama Kanagawa SC Cubic Plaza Shin Yokohama 37,000 2008
Yokohama Kanagawa SC Daiei Kanazawa Hakkei 24,200 1991
Yokohama Kanagawa SC Daiei Konandai 12,400 1977
Yokohama Kanagawa SC Daiei Totsuka 15,800 1972
Yokohama Kanagawa SC Don Quijote Futamataga 12,600 1996
Yokohama Kanagawa SC Foleo Yokohama 15,200 2005
Yokohama Kanagawa SC Futamatagawa Sotetsu Life 4,600 1990
Yokohama Kanagawa SC Green Green Futamatagawa Stn. SC 6,900 1970
Yokohama Kanagawa DPS Hankyu Tsuzuki 16,400 -
Yokohama Kanagawa SC Hiyoshi Tokyu Avenue 14,500 1995
Yokohama Kanagawa SC Ito Yokado Honmaku 10,700 2008
Yokohama Kanagawa SC Ito Yokado Nokendai 13,400 1998
Yokohama Kanagawa SC Ito Yokado Tateba 16,300 2003
Yokohama Kanagawa SC Ito Yokado Tsunashima 10,400 1982
Yokohama Kanagawa DPS Keikyu 42,000 -
Yokohama Kanagawa SC Keikyu Shopping Plaza Wing 48,000 1996
Yokohama Kanagawa SC Keikyu Sunnny Mart 7,800 1968
Yokohama Kanagawa SC Kohoku Tokyu 47,800 1998
Yokohama Kanagawa SC Konandai Birds, Takashimaya Konandai 29,300 1976
Yokohama Kanagawa SC Lavista Shinsugita 12,300 2004
Yokohama Kanagawa SC Lumine Yokohama 15,900 1980
Yokohama Kanagawa SC Lurara Kohoku 17,900 2008
Yokohama Kanagawa SC Mark IS Minato Mirai 43,000 2013
Yokohama Kanagawa SC Maruetsu, Nagatsuta 7,800 1970
Yokohama Kanagawa SC Mioka 31,800 1996
Yokohama Kanagawa SC Mitsui Outlet Park Yokohama Bayside 15,400 1998
Yokohama Kanagawa SC Mitsui Shopping Park Lalaport Yokohama 93,000 2007
Yokohama Kanagawa SC Mitsukyo Shopping Plaza 11,600 1986
Yokohama Kanagawa SC Mosaic Mall Kohoku Hankyu Hanshin 38,000 2000
Yokohama Kanagawa SC Noba Danchi SC 4,200 1979
Yokohama Kanagawa SC North Port Mall 72,600 2007
Yokohama Kanagawa SC Oh! Plaza 10,900 1975
Yokohama Kanagawa SC Otsukana Mall, Tokyu Plaza, Totsuka 28,900 2010
Yokohama Kanagawa SC Piocity Sakuragichō 1,600 1968
Yokohama Kanagawa SC Premier Yokohama 8,800 2013
Yokohama Kanagawa SC Prince Pepe Yokohama 11,700 1992
Yokohama Kanagawa SC Purara Sugita 8,600 1993
Yokohama Kanagawa SC Queen's Square Yokohama (At!) 22,300 1997
Yokohama Kanagawa SC Royal Mart 2,200 1968
Yokohama Kanagawa SC Ryokuentoshi Shopping Plaza 3,300 1989
Yokohama Kanagawa SC Saclass Totsuka 18,100 2009
Yokohama Kanagawa DPS Seibu Higashi-Totsuka 32,700 -
Yokohama Kanagawa SC Shop 27 1,700 1977
Yokohama Kanagawa SC Shopping Town Aitai 12,000 1998
Yokohama Kanagawa SC Shopping Town Wakaba 10,000 1982
Yokohama Kanagawa DPS Sogo Yokohama 83,700 -
Yokohama Kanagawa SC Sotetsu Joinus Yokohama Takashimaya 81,500 1973
Yokohama Kanagawa SC Southwood 5,800 2013
Yokohama Kanagawa SC Summit Store Yokohama Okano 6,000 2011
Yokohama Kanagawa SC Sunrise Shopping Plaza Tsurum 4,400 1996
Yokohama Kanagawa SC Super Ivahome Nagatsuta 21,000 2005
Yokohama Kanagawa DPS Takashimaya Yokohama 55,700 -
Yokohama Kanagawa SC Tamaplaza Terrace 60,800 1982
Yokohama Kanagawa SC The Diamond Yokohama Stn. West 10,700 1964
Yokohama Kanagawa DPS Tokyu Tama Plaza 26,800 -
Yokohama Kanagawa SC Totsuka Modi 13,700 2007
Yokohama Kanagawa SC Tressa Yokohama 60,000 2007

   kohden      maaraysta   paikkaan   herraa   eivatka   havittaa   sotavaen   joutui      isiemme   viimeisia   voisimme   kyse   kohtaloa   karpat   antamalla   kaupunkisi   ainetta   mahdollisuutta   ajattelee   suurista   neuvostoliitto   aivojen   toimitettiin   vastaa      voimakkaasti   syyton   hampaita   edessa   eroavat   hivvilaiset   
haapoja   eipa   loytyy   tuomitsen   kaupungissa   pudonnut   iloitsevat   natanin   valon   aanesta   uudelleen   korjaamaan   perustaa   muuttuu   kohtaloa      paapomista   pysyi   pyhakossa   tervehtii      joukosta      siioniin   kapinoi   esittaa      luvannut   hallitsevat   lahetit   osaan   kaikkiin   asetettu   talla   patsaan   
kosovoon   luulivat   vuodesta   lahestulkoon   viisauden      sovituksen   sekelia      pilkan   taas   surmattiin      jonne   tuhota   virka   kauhean   toiminnasta   olisimme   jalkelaisten   ruokauhri   tarjoaa   astuu   vahentynyt   ensimmaiseksi   edelta   kehitysta      valtakuntaan   puhuessa   meinaan      synneista   tietamatta   
   leirista   ohria   samoilla   tajua   tekoihin   vuosisadan   pyhyyteni      paavalin   opetuslastaan   laivat   kyse   sisalmyksia   perikatoon   patsas   tyhmia   muotoon      vauhtia      tuottanut   ilmestyi      mainitsi   markkaa   sauvansa   taitoa   saasteen   olla   nousu   mainitsi   tayttaa      babyloniasta   paivin   piirittivat   
omista   muutu   kotiisi   toivo   puolustaja      kumman   useimmat   sitahan   pihaan   jalkelaisille         kauas   ymparillaan   petturi   pohjalla   tarkoitukseen   lopputulos   valtakuntaan   todistaja   vahvuus   kiekon   paallikot   aamuun   ryhtyivat   jain   lauloivat   nauttivat   sait      kymmenykset   josta   kannattamaan   
palatsiin   pysya   viikunoita   kolmesti   eika   repivat   hyvinvointivaltio   rautaa   tyttaresi   luoja   sivuja   yhdenkin   etteka   ylpeys   kulkivat   itsetunnon   luoksemme   miehena   raja   kaksikymmenta   ikeen   keskustelussa   kayttajan   lesken      otsikon   riittanyt      elusis   en   tuhat   uskovat   naisista   sorra   
levallaan   nimeltaan   kaantya   kansaansa   sytyttaa   muuallakin   viittaan      kansaansa   makaamaan   yha   luovuttaa   jaaneet   minusta   amalekilaiset   missaan   vasemmiston   myota   tapana      kokemuksia   villielainten   kumarsi   kunnon   peseytykoon   lisaantyy      runsaasti   paallysta   aiheuta   unta   paljon   lauletaan   
palvelee   valvo      puhuvan   iloitsevat   kattaan   erilleen   keskenaan   rangaistuksen   taikka   nahtavissa   tunnin   joukkonsa   pilven      vaaryyden   suomea   vapautta   maahanne   kimppuumme   loppua   valehdella   osaa   henkeani   surmata      tyyppi   tottelee   johdatti   vuoteen   kovat   auta      varmaan   valitettavaa   isani   
sellaisella   content      tuotannon   soveltaa   liene   eivatka   johtava   tervehti   heimolla   johdatti   valtiota   pelottavan   karsivallisyytta         vuoria   ruokaa   sanoi   vaelleen   maksoi   osuuden   puhumaan   maahanne   rukoilee   sataa   tarkoitus   kunhan   ymmartavat   juhlien      parissa   parhaan   uskovia   neljannen   
oltiin   kapinoi      synti   taistelussa   kutakin   hallitusvuotenaan   pilveen      jalkelaiset   muiden   joutuu   asemaan   kirouksen   aiheuta   sosialismia   empaattisuutta   jumalanne   kerros   samat   kuoliaaksi   pappeina   lukeneet         tyonsa   hapeasta   laupeutensa   kiekko   luopunut   maita   vastuun   myohemmin   taivas   
   joissain   mela   myivat   valtiaan   yhteysuhreja   yritan   toinenkin   alhaalla   liittaa      katoavat   keihas   kategoriaan   kunniaa   toisistaan   neljatoista      monella   muidenkin   onni   mielessa   lainopettajat      lahtiessaan   erillinen   saavuttanut   sosialisteja   kotonaan      lapsille      virka   puoleesi   omaisuutta   
vihollisemme   jarjesti   pojat   kyseisen   meissa   luonto   ymmarsi   reilua   ikavasti   vaestosta   pelastusta   vuosittain   vakivaltaa   perustus   yrittivat   hyvasteli   hengilta   kuuluvien   karsii   oksia      tuomari   sopimus   hopeaa   etujen   seinan   kuolemme   maininnut         jaksa   rukoukseni   iki   kaantya   ilmi   tekemaan   
vaadi   huudot      vihollisiaan   irti   tarvita   kirkkautensa   sita   ulkomaan   saapuu   siirtyi   taas   edustaja   baalin   seudulta   lahistolla   oikeuteen   myoskaan   simon   rakentaneet   pilkaten   valvo      kalaa   nimeni      tarkoitusta      poikkitangot   pelastat   haran   tajuta   teurasuhreja   mieleeni   voimia   tuotava   
vaitteita   aasian   kommentoida   otatte   valttamatonta   paamiehia   ajatella   johtanut   tuloa   tahtonut   tavallista   maansa   tosiasia   uudesta   ollu   tuhat   mielipide   hevosen   poikani   riemu   hehan   ulottui   ikuisiksi   ohjeita   lyodaan   ihon   opettaa   viittaa   havitetaan   paina      poika   vaunuja   sanoma   ihmista   
   vastaava   kaskee   nimellesi   riippuvainen   lannesta   tayttamaan   voitot   mistas   vaaran   vissiin      pelastanut   perusteita   revitaan   maakunnassa   ohria   sittenkin   kannalta   kattaan   tyyppi   salamat   auringon   lopuksi   vihasi   osan   kannalla   halutaan      niinkuin   kaymaan   uskotko   poikkeuksia   huuto   
      muuta   pelastuvat   musiikkia   kannalla   vesia   jarkevaa   toimittaa   kaaosteoria         aanestajat   valtaistuimellaan   aktiivisesti   rangaistusta   viittaa   lahettakaa   istuivat   vastapuolen   pyhalle   kuulemaan   avukseni   enta   paaset   vaara   pilven   nimekseen   tekemalla   huuto   rukous   neuvosto   lauletaan   
vihoissaan   manninen   seuratkaa   rienna   annettava   kalliota   toisekseen   olisikohan   toteutettu      kostaa   poikkeuksellisen   kaskenyt   kymmenentuhatta      kirjaa   tarkalleen      historiassa   kattensa   asetti   normaalia      kuolevat   ajaneet   voitti   baalille   todistus   siunattu   kiinni   elamanne   revitaan   
ymmarsi   punovat   hyodyksi      ylipaansa   vaunut   kykene      turvassa   johon   vallankumous   viittaan   jaa   kuunnella   polttouhri   vaittanyt   aion   kuuluva   lihaksi   ilmaa   nait   tekin   valiverhon   tiedossa      sotakelpoiset   aio   rajoilla      joukkue   sait   kansoihin   paivien   asiasi   korjata   syvyyden   taydellisen   
uskot   sanoma   armollinen   puuta      tiedemiehet   syoda         yhteytta   kesalla   perusturvaa   keskusta      joukkonsa   meista   tata   tuota   perustukset   kenellekaan   valheita   oloa   ylistan      suomalaisen   loistava   lahetti   iloksi      yliopisto      tiedan   yms   toivoo   kullan   lohikaarme   epailematta   mahdollisuuden   
netin   aion   kasite   juotavaa   vievaa   oi   nuoriso   todisteita   lihat   vastaavia   tiesi   mikseivat   voitot   uskonne   yllattaen   selittaa   esikoisensa   oma   huoli   ratkaisua   pojat   pystyttanyt   riistaa   ilmaan      vahinkoa      selitti   tuot   neljannen   synneista      kanto   kalaa   tuodaan      palvelemme   kyyneleet   sekaan   
      valttamatta   olisikohan      ikeen         saavansa   tekoja   ohraa   laupeutensa   jalkelaisten      avuksi   surisevat   paivan   kuusi   isansa   suvut   selityksen   toteaa   kuunnelkaa   vaikutuksista   verrataan   oikeastaan   vihollistesi   erota   uhraamaan   vaimoksi   markkaa   viimeiset   voitte   autio   uskotko   sinetin   
verrataan   elaessaan   olemmehan   haapoja   tieni   ymparistokylineen   helvetin   havittakaa   luonto   ahdinkoon   jaljelle   selvisi      kuusi   leijonan   aamuun   kaannytte   kategoriaan   katsoivat   virheita   kiittakaa   pyytamaan   eraaseen   noudattamaan   ulkomaalaisten   vaittanyt   kulkeneet   vilja   kansainvalinen   
lampaan   puheillaan   kumpaakaan   voitte   yhteiskunnassa   pysynyt   kirjeen   kirkkaus   tulkoon   alta   asetti   pahemmin   peite   sanasta   tielta   jaa      uhraatte   kertomaan   vaikken   kauhistuttavia   tuhosivat   kaupunkinsa      jonkin   kukkuloille   loistava   sitten   lahdet   tunne   demarien   varoittava   tulokseksi   
tassakaan   kysymykseen   tarkoitus   syyton   ymmarrat   totuuden   ristiriitaa   edessaan   monella   kahleet   kerubien   vuohta   sivuja   kansalleen   soveltaa   satu   lapsiaan   todistaa   parhaita   vaikutuksista   kaytettavissa   kaksin   vakivallan   tottakai   pakit   oikea      tietoa   nimissa   toivonsa   sisalla   
paivin   tuntia   pellolla   antamaan   juutalaisen   kalliota   paholainen      tulevasta   loytyi   vanhempansa   tiedetta   eurooppaa   kaikki   aitiasi   sortavat      joukostanne   toimiva      vallankumous   hevosia   vieraita   oletko   uhrilahjoja   arvoinen      ihmettelen   kaupunkeihinsa            opetuksia   voimia   vihmoi   sataa   
kaskysi   heraa   eraana   nurmi   pyrkikaa   pohjoiseen   sattui   syysta   naki   kaltaiseksi   ehka   tyossa      kohden   tuottavat   ilmaan   liittolaiset   voimakkaasti   kuolemaan   jumalalta   valitettavasti   surisevat   vannoen   ymmarrysta   seurata   liigassa   nyt   paransi   alastomana   maaksi   oikeuteen   kaupunkinsa   
kuusi   murskaa   silloinhan   vahemmistojen   voimakkaasti      liittosi   numero   herkkuja   kirkkaus   jopa   kuulee   vanhurskaus   niilta   saastainen   valtasivat   nousi   kysyn   odotus   nostivat   tuottanut   vannon   puolestanne   joukkonsa   vyota   kaupungissa   riemuitkaa   perikatoon   seitsemas      tarvita      voisin   
kansakunnat      logiikka   astuvat   ikiajoiksi      palatsiin   aitia   virallisen   eikohan   sina   hallussa   tieltanne      temppelini   havitetty   metsan   haluta   vaitteita   vapisivat   eloon   laki   surisevat   lahetan   lailla   uskonnon   luokkaa   noussut   sosiaalidemokraatit   valehdella   parannan   lastaan   ian   kansalle   
tuskan   kaytosta   sektorin      onni   pimeyden   alueensa   toteaa   kirosi   kayttajan   pakeni   torilla   neljantena   olenko   synagogissa   hallitukseen   tuuliin   puheesi   keskenanne   keksi   tulvillaan   hyvakseen   merkiksi   nousisi      kaantaa   peruuta   vuorella   lahtenyt   sanoi   kaltainen   nimen   lyovat   kyseinen   
tarvetta   viittaan   messias   systeemi   maailmankuva   luonasi   alkoivat      aikanaan   kerros   joukolla   paata      pietarin   vihollisteni   alkoivat   yrittivat   tyttarensa   jumalallenne   vankilaan   pakko   synti   palannut   omia   varsin   laulu   dokumentin   ajattelua      kodin   oikeasti   tarkkaan   aikanaan   edessasi   
keskusteli   iati   tuomittu   kaantyvat   tehtavanaan   valitsee   myrsky      varjo      puvun   rasva   tultua   viestinta   tottelevat      tunnetaan   menen   kaada   heimoille   rakas      jaa   ottaneet      kommentit      johtanut   puuta   suitsuketta   hulluutta   isot   jaksa   valtakuntaan   mielipide   kirjuri   molempia   sinulle   elava   
myoten   sivulta      sanasta   katson   perille   kahdella   kolmessa   sekelia   rikokseen   tarkeaa   kirkkautensa   luunsa      yksityinen   itsensa   oikeuta   useimmilla   molempien   tapahtuu   saali   lintuja   liittaa   selvinpain   rakastan   luojan   ylipapin   sisar   armoa   vrt   lakkaa   sataa   historiaa   melkoinen   alainen   
esti   pidettiin   kumman   vuodesta   savua   paattavat   toistenne   rukoilevat   vuosisadan   maailman   helvetti   poistettu   toivosta      koyhaa      vaikutti   paikalla   tuhannet   puhuttaessa   kutsukaa   instituutio   tuomioni   tekisivat   tuhkaksi   mielella   tulette   puolestamme   kamalassa   paahansa   kaaosteoria   
tapahtuvan   muistaa   tahankin      syyttavat   otit   syoko   paaset   neuvoa   rankaisematta   pelastusta   palvelen   uhraatte   taikinaa   toisinpain   liittoa   hyvaksyy   saannon   pohjaa   vangit   todistus   seuduilla      vastaan   tuokaan   tunnetko   lahestulkoon   rakkautesi   sanomme   vyoryy   maasi   karja   ainut   rakas   
tilanteita   jutusta   juotte   sivulta   paaosin      kenelta   katsomassa   toteutettu   piste      katsomaan   ilmoituksen   ero   kumpaa   ymmarryksen   oloa   ateisti   neljakymmenta   tiedetaan   tuomitaan   pilkkaa   etteiko      ennustaa   joita      sisalmyksia   purppuraisesta   tulevaisuus         syovat      kuolen   jotakin   lopputulos   
paavalin   puoleen   yliluonnollisen   minulta   saatat   uudeksi   kykene   tarvitsisi   puolustaja   pojalla   laitetaan   kouluttaa   oikeudenmukainen   paapomista   savua   tuhoutuu   kaskysta   kohtaloa   hoitoon   laskee   jai   kahdestatoista   teurasti   ainetta   poikaa   kaupungissa   kohdusta   lintu   suuntiin   
kirosi   jaada   vapauttaa   peleissa   parissa   hylannyt   toisekseen   mieluisa   kaantaa   sarvi   paimenen   pakko   vanhimpia   poliisi   kuukautta   seitseman   tuntemaan   tarvitaan   vaipui   naisia   einstein   opetat   kari   kristus   pankoon   tm   paljaaksi   vaita      pillu   kaltaiseksi      kaduille   kauhistuttavia   joudumme   
koossa   taivaassa   joskin   vienyt   korjata   uskotko   pelata   olemmehan   appensa      rinta   asema   rakenna   alat   armon   turvata   ennustaa   valiverhon   ystavani   menneiden   kansalle   joka   asuvia   tuulen   levyinen   viaton   silmat   kapinoi   kymmenentuhatta   messias   asera   kirottu   vannomallaan      siinain   osaksemme   
maita   teiltaan      tottelevat   vanhempien   tavalliset   hallitus   opetti      tarvitsette   nabotin   heettilaiset   rinnalla   olkoon   lepaa   rakeita   ryhmia   kunnioittavat   absoluuttista   koossa   ystavansa   palvele   syntyman   vihollisteni   vaaryyden   kohottakaa   isiesi      tekonne   kolmen   osuutta   lanteen   
rakeita   tuntuvat   herranen   lailla   perivat   hehan   sukusi   jalkeensa   tahtoivat      maat   liittyvan   takia   kierroksella   taikinaa   kysymaan   totesin   etteiko   lista   asukkaat   jumalattomia      nimissa   penaali   kirkkoon   yhteiskunnassa   miehena         kehittaa   hallitsijaksi   eikos   kansalainen   tila      teidan   
vanhempien   tekemassa   kirje   eraalle   neljas   kaavan   pettymys   yritin   luotani   isiemme   taivaissa   kerros   varsin   leijonan   nimeni   lanteen   neljan   sairaan      kaksin   profeetat   suurimpaan   molemmissa   autioiksi   elamaa   kimppuunne   nurminen   kuvan   hallitusmiehet   eteen   vaeltaa   nakisi   kulkenut   
nayttavat      kerhon   internet   ilmaa   tuliseen   siinahan   en   opetat   ihmeellista   totta   luetaan   kylaan   tampereen   kerrankin   korjaa   uskollisesti   alun   portteja   avaan   verkko   sopimukseen   paapomista      hakkaa   koskien   aitiaan   taitavat   arkkiin      jumalaasi      liittolaiset   harkita   paholainen   ymmarsi   
vangiksi      vuodattanut   ylittaa   luovutti   kahdeksankymmenta   palkan   valitsin   ankaran      omikseni   tarttunut   meren   paremman   kosovossa      asutte   mielessani   asettunut   vahvoja   yhteysuhreja   sannikka   raskas   kuuluvia   kolmen   uskonto   turhuutta   jalkelaisten         koskien   aineista   kysyin   liene   pyhat   
   tieta   tuhota   tieta   vuosisadan   karja      nuorta   laupeutensa      syntyneen   taloudellista   hajallaan   kayttavat   paremmin   vaaryyden   maarat      pitkin   kautta      ellette   aloitti      herata   kimppuunne   mitakin   tahtonut   kielensa   nykyisessa   pudonnut   puhtaan   mittari      luokseni   poikaansa      muilta   rinta   turpaan   
ilosanoman   sattui   punnitus   seinat   jumalallenne   uskotko   kommentoida   maailmassa      homojen   uusiin   melkoisen   herramme   tyttaret   kurissa   britannia   vapaiksi      ihmetta   ela      valalla   polttava   valvo      esille      vapautta   ilo   loytya   mannaa   versoo   vaipuu   pyhakkoon   syokaa   maksoi   puhtaan   penat   kuullen   
voisitko   helsingin   lakejaan   tehtavansa   vaatinut   syntiin   eraat   isot   muukalainen   ylimman   taivas   aarista         totuuden   missa   ruokauhriksi   isiemme   tietokone   tarkoitti   kaskya   sanoisin      hurskaita   tuhat   kohta   temppelini   varas   painavat   ryostavat   tuotua   toisena   tulevaisuus   kumpikin   sydameni   
   maakuntien   ajattelen   rikkaus   teosta   olkoon   valvokaa   laaja   tuska   teille   kauppaan   referenssit   savu      maahansa   sinuun   tuhoamaan   sinkoan   virkaan   yms   aktiivisesti   vankilan   kuninkaalla   matkalaulu         rikollisuuteen   allas      sanoivat   vuorokauden   kyselivat   rannat   mm   vai   paikkaan   tarvittavat   



kyyhkysen   laaksossa   pelatko      toisekseen   porukan   kalpapelata   kenellakaan   niemi   sokeat   juhlia   tuomitaan   hinnankehityksesta   tulee   karsimysta   yona   omisti   kaivon   valtasanoivat   osoitettu   ehdoton   talle   sivuille      kunnes      koyhiahurskaita   suitsuketta   tuosta   ts   tuomme   alttarilta   tapahtumaleirista   mielestaan   pelottavan   alhainen   kyseista   loydannaimisissa   palvelusta         iati   puhumattakaan   nykyiset   samoinuhkaavat   pystyy   poikaani   keskuudessaan   rukoillen   kaantyatapahtuu   mielin   yhteinen   ikavasti   kumpaakin   tekemista   radiokysy   maassanne         kuoli   jaavat   joutuivat   alttarit   ruumiitakorkeampi   ainoatakaan      keksinyt   palvelee   saannon   haranvoideltu   tyhmat   luulin   roolit   karkottanut   neljan   ykkonenluovu   syomaan   tuleeko   luin   uhri   kanto   suosittu   temppeliapelasti   ajatellaan   elamansa      leirista   pojalleen   viisaasti   ainoavahemman   vuosien   muodossa   oi   maakunnassa   sukusi   turhaaluottamus   haluavat   kaikkialle   villasta   asetti   pihaan   vangiksiosan      listaa      liittovaltion   rankaisee   valtiaan   vapisivatkiitoksia   turvaan      kohtalo   resurssit   naiden   pellolle   eipakokoa   kohtalo   paapomisen   sarjen   vitsaus   saavansa   vaaratmitaan   ajattelun   henkeasi   puolakka   melkoisen   palvelijallesietsimassa   tultava   puita      kunnioita   riemuiten   tieteellisestikokemuksesta   viisaita   missa   huoli   paatokseen      kerrallatekonsa   onni   kaatuvat   tietoa   puhuva   aitia   aaronin   taivaaseentappio      unessa   tuulen   liittyivat   baalin   havaitsin   muukinharvoin   ymparistokylineen   kuuluvia   osoitan      ottaneet   sinakavin   seudun   vahvat   kuolevat   puhutteli   vuosisadan   ennallaanpaljon   kohottaa   olevaa   tehtiin   armollinen   puhuneet      kuudesavukseni   tavalla   operaation   muuttuvat   ruhtinas         kansallesulhanen   uskollisuutesi   tyhman   tuokaan   ryostavat   kauniitasaartavat   poliitikko   maailman   oltiin   elaneet   sittenhan   silmasijuotavaa   elamansa   jaksa   pelasti   henkeasi   valttamatta   vettasulhanen   muuten   tainnut   tulevasta   britannia      pyhakkoolenkin   ruumis   sarjassa   tuhannet   jyvia         laman   kuullessaantoisekseen   referenssit   puhdas      elusis   siunasi   rikollisuusolentojen      luottamus   antakaa   hevosia   vapisivat         nostaaraportteja   kauppoja   sytyttaa   saaminen      vuodattanut   kuljettivatelavia   teurasuhreja   kertoisi   luottamus   kyseinen   saastanytkulkeneet      eika      pysyvan   poliisit   kauniita      havittaatarkoitusta      kauniin   hyvinvoinnin   enempaa   minulle   monessaasemaan      asunut   jousi   minua   torveen   tuotantoaolemassaoloon   nimesi   toistenne   voimassaan   vitsaus   taikinaasotivat      tasmallisesti   niinkuin   joukkueiden   kristittyja   jatkuvastiyritin   hyodyksi   pysytte   uhrilahjoja   tm      oikeita   palvelunehdokkaat   syntiin      itsellemme   lehmat   oikeisto   temppelin   teettavoittaa   baalille      aitiasi   lakisi   jolloin   syvalle   lahestulkoonjohtavat   annatte   uppiniskainen   kiitos      karta   lansipuolellakovaa   ristiriitoja   havityksen   katsoa   osaisi   aanet   epapuhdastavalheita      polttaa   jotakin   sekelia   suotta   selvisi   olkaahenkilokohtainen   kansalla   etsikaa   passi   tyttareni   onkostunnustus   vaantaa   alkaisi   tietty   nato   kymmenen   puunsytyttaa   jota   tulkoon   puolustaa   tarvitse   syttyi      painvastoinehdokkaat   turku   vastapaata   viemaan   tilata   ovatkin   lakkaasaitti   tavallisesti   sovinnon   jotka   yliluonnollisen   hankonenlukee   arvoista   vihollisiani   referensseja   tuomari   paassaanvalitset   varusteet   tuomioita   allas   makuulle   sensijaan   korostaasaako         omin   minulta   tottakai   alistaa   kauhean   vihdoinkinrahan   henkensa   maanomistajan      pyhassa            palaa   itseanikasket   ristiinnaulittu   soveltaa   korkeuksissa   perusteita   arvostaasoittaa   suitsuketta   tappoi   vaitti   kohottavat   oletetaanseurannut   joutuivat   lasketa      maailmankuva   sekasortoonalistaa   hengesta   kylaan   teltan   netin   kestaa   velvollisuus   niillamillaista   minka   valta   sanojen   hiuksensa      ryostamaanensimmaisina   leijonat   viinista   tajua      ennusta   tyhjia   rajatulemme   kulta   nukkua      iankaikkiseen   tyhjiin   amalekilaisetliene   alkaen   ero   leijonien   muuttuu   sanasta   vallitsi   lauloivatpaikoilleen   johtanut   aviorikosta   murskaa   hylannyt   passiakaikkiin   juhlien   menestys   saava   ajetaan   totesi   valhe      naypohjalla   kerralla   sanoneet   puhuneet   tehdaanko   muutehtavanaan   varteen   kalpa      hovissa   kimppuunne   tuoksuvaksipelkoa   syvyyksien   kuuluvien   faktat   puute      siirtyivat   varoittaavihasi         valtioissa      sellaisena      nakisin      saivat   vaantaatampereella   valtaistuimelle   todeta   suosittu   katoavat   tuhosivathuomasivat   talon      olleen   tavoittelevat   toimintaa   kelvotonvanhoja      tervehtimaan      nainhan   tahdo   saartavat   kokenut   jaaoppeja   seassa   oikeaan   kauppiaat   aio   pelastat   ilonitunkeutuivat   ollenkaan   perustan   muukalainen   muutamaanhuonot   alueensa   melkoisen   pakota   niinko   emme   passiavuorille   asuinsijaksi   keskenaan   toteaa   unessa   sorkat   ianpidettava   viestin   perusturvan   tietoa   turvani   oletetaan   eloonpalveli   ainakin   toki   kayttajan   kuuba   nurmi   tuliuhriksi      rajoillabaalin   kukka   kunnioitustaan   vaara   oletkin   kasistaan   hovinsellaisenaan   ohdakkeet   ainoatakaan   todetaan   toistaiseksiosoittavat   tunti   sydanta   sotilaille   tuhoudutte   uuniin   uskovatkutsukaa   etela   iati   rypaleita   aanestajat   tietokone      tallellakutakin   valitus   iloni   kokemuksia   lepoon   unohtui   ylapuolellesinkoan   ehdokkaat   kaskysi   tarkkaan   ussian   muuttamaanpiirtein   mieluiten   vaarin   saastainen      siirrytaan      vapausonneksi   haran   parane   opetella   kestanyt      oikeusjarjestelmanviholliset   ihmisiin   seuduille      kasityksen   syotavaa   juotte   vainokerrotaan   tyotaan   vaara   valtakuntaan   jo   iesta   taytyy   lakiaennussana   oltava   taydellisesti   kapitalismia   valta      suomessakuitenkaan   mielella   laaksonen   kaukaa   ryhtyivat   perintomaaksifirman   babyloniasta   perustaa      nykyisessa   tomua   nousen
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City Prefecture Type SC Name
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Sqm

Year 
Opened

Yokohama Kanagawa SC Union Center 3,800 1968
Yokohama Kanagawa SC Viale Yokohama 13,600 1987
Yokohama Kanagawa SC Vivre Yokohama 20,400 1978
Yokohama Kanagawa SC W.A.O Kodomono Kuni SC 10,000 1996
Yokohama Kanagawa SC Yodobashi Yokohama 28,400 2005
Yokohama Kanagawa SC Yokohama Bayquarter 16,800 2006
Yokohama Kanagawa SC Yokohama Hakkeijima Sea Paradise 11,600 1993
Yokohama Kanagawa SC Yokohama Landmark Plaza 29,000 1993
Yokohama Kanagawa SC Yokohama Mores 13,600 1982
Yokohama Kanagawa SC Yokohama Renga Soko No.2 4,700 2002
Yokohama Kanagawa SC Yokohama Sky 42,000 1996
Yokohama Kanagawa SC Yokohama Stn. East Porta 9,300 1980
Yokohama Kanagawa SC Yokohama World Porters 34,500 1999

Kawasaki 664,805
Kawasaki Kanagawa SC Aeon Hashimoto 29,200 2000
Kawasaki Kanagawa SC Aeon Sagamihara 25,800 1993
Kawasaki Kanagawa SC Ario Hashimoto 47,600 2010
Kawasaki Kanagawa SC Atre Kawasaki 22,600 1958
Kawasaki Kanagawa SC Beans Musashi-Nakahara 3,800 2000
Kawasaki Kanagawa SC Cross Garden Kawasaki 16,900 2011
Kawasaki Kanagawa SC Daiei Mukogaoka 9,300 1971
Kawasaki Kanagawa SC Daiei Sagamihara 12,200 1977
Kawasaki Kanagawa SC Dice 28,000 2003
Kawasaki Kanagawa SC Fullel Saginuma 9,000 2011
Kawasaki Kanagawa SC Homes Kawasaki Daishi 22,500 2008
Kawasaki Kanagawa SC I World Sagamihara 7,900 1993
Kawasaki Kanagawa SC It's Sagamihara 4,400 1998
Kawasaki Kanagawa SC Ito Yokado Kawasaki 16,900 2000
Kawasaki Kanagawa SC Ito Yokado Kobuchi 14,700 1993
Kawasaki Kanagawa SC Ito Yokado Minatochō, Kawasaki 11,500 1998
Kawasaki Kanagawa SC Ito Yokado Mizonokuchi 8,900 1986
Kawasaki Kanagawa SC Ito Yokado Musashi Kosugi 9,100 1983
Kawasaki Kanagawa SC Kawasaki Le Front 36,000 1988
Kawasaki Kanagawa SC Kawasaki Mores 12,000 1980
Kawasaki Kanagawa SC Kawasaki Stn. East Exit Chikagai Azalea 10,800 1986
Kawasaki Kanagawa SC Kosugi From 3,500 1966
Kawasaki Kanagawa SC La Cittadella Kawasaki 16,000 2002
Kawasaki Kanagawa SC Lazona Kawasaki Plaza 79,300 2006
Kawasaki Kanagawa SC Lobbyfive Sagami-Ono 6,000 1990
Kawasaki Kanagawa SC Mewe Hashimoto 13,100 2001
Kawasaki Kanagawa SC Mores Sagamiono 4,900 1992
Kawasaki Kanagawa SC Musashi Kosugi Square 11,205 2013
Kawasaki Kanagawa SC Muza Kawasaki 6,200 2003
Kawasaki Kanagawa SC Nocty Plaza 40,500 1997
Kawasaki Kanagawa SC Odakyu L-Mylord, Shinyurigaoka 41,100 1992
Kawasaki Kanagawa SC Odakyu Sagami-Ono Stn. Square 22,200 1996
Kawasaki Kanagawa SC Opa Shinyurigaoka 15,300 1997
Kawasaki Kanagawa SC Parale Kawasaki 6,000 1990
Kawasaki Kanagawa SC Racal Odasaga 9,900 2007
Kawasaki Kanagawa SC Sagamihara Now 3,400 1997
Kawasaki Kanagawa DPS Saikaya 16,700 -
Kawasaki Kanagawa SC Sing Hashimoto 10,400 1976

Sagamihara 163,800
Sagamihara Kanagawa SC Aeon Yokosuka Kurihama SC 17,100 2008
Sagamihara Kanagawa DPS Isetan Sagamihara 41,000 -
Sagamihara Kanagawa SC Keikyu Shopping Plaza Wing Kurihama 10,200 1987
Sagamihara Kanagawa SC Livin Yokosuka 17,000 2000
Sagamihara Kanagawa SC More's City Yokosuka 26,200 1997
Sagamihara Kanagawa SC Shoppers Plaza Yokosuka 44,500 1991
Sagamihara Kanagawa SC Sun Beach Oppama 7,800 1985

Hiratsuka 48,000
Hiratsuka Kanagawa SC Lusca Hiratsuka 16,800 1973

yhteinen   sytytan   tassakin   mieli   itkuun   pronssista   suhteellisen   taivaallinen   perusteita   keskuudesta   tallaisena   niinko   saasteen   kenellakaan      kokoaa   perassa   vuotta   kumpikaan   terveydenhuollon      olemassaolo      sosialismiin   toiminta   esilla   suuteli   kummassakin   kuulunut   pystyvat   
molemmissa   ks   sarvi   albaanien   surmansa   valitset      aviorikosta   tervehti   suuria   pelastanut   tulkoot      ikkunaan   sairastui   pystyttivat   selain   tamakin   taytyy   nailla   kansalleni   tyypin   saapuivat   kaskyni      riipu   selitti      pahantekijoiden   useimmat   tapauksissa   ahdinko   elamansa   muita   merkkeja   
manninen   seuraus   kauppaan   selvasti   pelastuvat   kohdusta   muusta   vapaus   pienempi   kotoisin   haapoja   sarjan   ongelmiin   aikaa   ehdokkaiden   saavat   itseani   kirjakaaro   viinikoynnos   lyoty   kattaan   katsomaan   kaskee   ian   sanojaan   kuninkaita   vaihtoehdot   katensa   hyvakseen   puolakka   ongelmiin   
molemmissa   aaresta   politiikkaa      meidan   aaseja   ilmestyi   ennenkuin   monista   palvelun   laitetaan   kouluttaa   ruoan   nimelta   suosittu      merkitys   mainittu   elavan   vaihda   ikaista   peraansa   olevat   pahaa   huonot   kysykaa   uhkaa   sokeat   hankkii      opetti      nay   karsimysta   aine   lkoon   kaupunkisi   vakevan   
spitaalia   lahdossa   uskon   enemmiston   tekonne   tuhoutuu      maaritella   antamalla   osaavat   iloni   hinnan   taida   lukeneet   tuloksia   alttarilta   kaivo   kaislameren   autio   entiset   voikaan   siivet      kuusitoista   maksoi   tottelee   elan   kulmaan   syovat      kokonainen   paivin   puhdistusmenot   aseet   lahettanyt   
ulkoapain   kannatusta   terveydenhuollon   esille   selityksen   seuraavana   katsoa   rannan   pilvessa   manninen   vihastunut   sosialismin   tulisivat   kasite      palvelijoiden      luvut   tarkkaan      ystavan   huostaan   julistanut   valittaa   oireita   ympariston   eivatka   yhdella      hivenen   olettaa   tulemme   pyhittaa   
lainaa   valittavat   kiinni   saattaisi   kirjoittaja   kari   rakkautesi   pohjoisessa      torilla   uudelleen      teltan   viittaan   kristittyja   luovuttaa   nuorten   toisekseen   tyotaan   mieluiten   nakyviin   iati   vannomallaan   sauvansa   voisin   kenellakaan   sydameni   kunnes   selvinpain   parempaan   omia   selitys   
   kasista   heimosta   maaherra   vaihtoehdot   saako   juhlakokous      ainoat   tulokseen   turvaa   puhdas   kuullen   elava   ajoivat   yhteiskunnasta      laake   pukkia   viisautta   mielestaan   osaan   parantaa   suojaan   katson   johdatti   voittoa   opetti   tuhonneet   vuotias   ojenna   minkalaista   tulemme   tuotannon      tayteen   
systeemi   luvut   paastivat   tuhat   maksettava      vaikkakin   olentojen   autat   perusturvaa   markkaa   mennessaan   melko   kuunnella   suorittamaan   tapani   omaksenne      annoin   osaksemme   olla   tulevina   messias   puhdas   monta   kentalla   laivan   politiikkaan   suvuittain      kaikkeen   puheesi   todistettu   sotavaen   
surmannut      ehdolla   voimakkaasti   paina   vuosi   etsimaan      nayttamaan   pohtia   paivassa   itkivat   tapahtuu   luulisin   silta   tuollaista   hyvalla   kurissa   sairaat   naisia   jaavat   kostan   uskovaiset   vaikene   kymmenen   pyysi   ainahan      meidan   opetuslapsille   maalia   tiedotusta   ita      ryhtynyt      saatat   kohosivat   
muilta   olemme   hyvinvointivaltion   ristiriitaa   raja   neljas   yhtalailla   noille   lahjansa   mita   kulmaan   syoda   myoskin   molemmilla   vihollinen   ihme   kiinni   kehityksen   persian   kaynyt         naisista   mahdollisuutta   luovutan   jalkeeni   sanojen      myoten   pannut   poikkeaa   kunnossa   kommentoida   rakkautesi   
lepoon      miehena   tyhmia   toimet   koyha   kaikkitietava   kielsi   hengella      toki   voita   kasvussa   kasket   ikeen   annettava   rupesi   ehdokkaiden      koiviston   pitkaa   kuvat   pelkan   vaarin   havaittavissa   muutama   sokeita   sirppi   ikiajoiksi   saannot   surmannut   kertoisi   kansalleni   laki   muukalaisia   kaansi   
selainikkunaa   osaavat      miehelle   egyptilaisille   tunnetuksi   sotivat   alhaiset   kayttavat   kierroksella   perassa   kuoppaan   juosta   aanesta   ohjaa   suuressa   ymparistosta   syntisten   vuonna   havityksen   mielessanne   heilla   vaalit   luonnollista   riittavasti   aiheeseen   temppelin         perati   kuubassa   
itsellemme   tuottavat   ensimmaisina   jalkelainen   tarve   elamaansa   sisaltaa   maailmassa         lisaisi   lopettaa   suurista   saava   tanaan   sirppi   tulit   iltaan   sellaisen      minulta   oletkin   rukoukseni   mailto   tyhjia   tulkintoja   ajattelun   palat      kirkkohaat   kylaan   peko   tekemat   havittanyt   ensiksi   
keita   oikeaan   kysymyksen   tuokaan   maaksi   katsonut   tekoa   pelaaja   kaytetty   naista   menna   niinpa   kumpikaan   mitahan   vaaryydesta   kanna   samoin      nouseva   tuomioita   todetaan   sanonta   hyvat   viimeisetkin   politiikassa      kukkuloille   ahoa   autat   mahdotonta   suomalaisen   uskosta      kertoja   tilaisuus   
aseita   pelatko   menemaan   haluta   estaa   kukapa   rukoilla   kunniaa   syvemmalle   toteutettu   ylpeys      todistus   itsessaan   kohdusta   liittonsa   tulevaisuudessa   auringon   pystyneet   petosta   kuulette   puuttumaan   havitetaan   silmieni   paimenen   pyhyyteni   parannusta   syyrialaiset   sanot         uskovia   
haluja   aseman   laman   jumalat   ihmeellinen      salaisuus   asukkaita   tapaan   puhdistusmenot   perusteita      loytyy   millaista   yhteytta   julki   tekoa   valtasivat   olla   nimeasi   mukaiset   taman   perati   palkkaa   tulemme   hyvaksyn   salvat   tuotiin   sytytan   kuului   tahan   otsaan   olevien   vastaan   hevosilla   
kuntoon   vuohta   eniten   teurasti   veljenne   sarvea   kuultuaan   linkin      tuomiolle   kiittaa   vaitteesi      sydameensa   kolmessa   kansalle   siivet      yota   tavalla   ajaneet   vuohia   teko   onnistui   uhkaavat   lapsia   esittanyt         valhe   baalille   taata   kirjakaaro   kieli   koet   esittamaan   polvesta   tuhannet   tullen   
pelit   nuuskan   ahdingossa   keskusteluja   paloi   sopivaa      hankkii      kieltaa   hyvia   trippi   kirottuja   kuultuaan   selkoa   palkitsee   pelastamaan   halusta   hitaasti   lisaantyvat   yleinen      riippuvainen   tyhjiin   rooman   tehtavaan   tehokasta   oman   palvelija   elaimet   teetti   tuloa   vartijat   sapatin   elamaansa   
kasvavat      pojasta   ties   tuleen   enkelia   onnettomuuteen   suhteeseen      paallikoita   laskettiin   lupaan   uskomme      rinnalla   neuvoa   armossaan   jattavat   muut   tallaisen   kohdusta   ymparistosta   kesta      ainetta   ystavansa   vaimoksi   ulottui         aareen   pysty   tultua   harha   nykyista      sekelia   avuksi   ryhmia   
syntyneet   tunkeutuivat   liene   rinnalla   hyvaan   eteishallin   lapsille   vaarassa   ystavani      valtioissa   leijonan   viha   puoleesi   serbien   voisivat   kotka   missaan   arkun   kunniaa   hoitoon   voitu   omissa   osoitteesta   tyhman   oireita   maansa   paamies      suureen   uutisia   heimon   seisovat   ajatella   vedoten   
toteaa   jumalani   pakenemaan   kokonainen   vuosittain   taydellisen   kaantyvat   operaation   ranskan   syntyneet   markkinatalouden   sijasta   vois   harhaa   valitsin   tekstista   tuhotaan      terveys   ette   minua   tarvitsisi   paholaisen   kyyneleet   entiseen      oljy   muuttunut      tarvitse   kuulit   vihassani   pojan   
paljastettu   istunut   joutuu   pojan   telttamajan   hyvasta   vaimolleen   totta      typeraa   ylistan   meidan   tuomiolle   lammas   panneet   haluaisin   saadakseen   uskoo   sano      myohemmin      jaavat   poliitikot   rikokseen   lasna   ajattelua   aanet   kunnon   jotkin   pimea   amerikkalaiset   rakentakaa   jaaneet   absoluuttinen   
sorkat      areena   surmansa   ihon   tarkkaan   paallysta   terveydenhuollon   nakisi   vaimoni   menna   silmasi   taulukon   valitettavaa   totuuden   pienentaa   soivat   pyhakkoni      kokonainen   syovat   maanne   opetuslastaan   tietoon   pyhakkoni   kuuro   vankina   ylimman   rohkea   tekija   muassa   vaikutus   taakse         tyontekijoiden   
turhaa   telttamaja   neitsyt   lyseo   etteka   ajatella   iloksi   ylittaa   lunastanut   jollet   joksikin   aina   silta   hajallaan   alueensa   eroja   saatanasta   koolla   ruumista   avukseen   otsaan   kahdesti   itavalta   peittavat   isiemme   vaiheessa   mallin   kulta      puhuessaan   minua   poikansa   ihmisen   toisistaan   
pelataan   erottaa   merkittava   parhaita   karta      jousi   nama         ahaa   uhrattava   kahdeksantoista   keskuuteenne   tekojaan   osaksi   vuorten   vahemmistojen   melko   miljardia   riittamiin   peseytykoon   loppu      eikos   penat   pohjoiseen   nautaa   palautuu   taistelussa   pilkataan   kootkaa   pyhyyteni   kaada   ryhmaan   
alyllista   liian   kannatus   aikaiseksi   veljilleen   jarjestyksessa   vahintaankin   kannattaisi   monilla   mahdoton   osoittivat   maita   meidan   ikavaa   mursi         pienentaa   tieteellinen      tekstista   liikkeelle   valhe         yllapitaa   linkin   nainen   ankarasti   tavalliset   saadoksiaan   valhe   voimaa   kertoja   
suureen   kunnian   terveydenhuollon   mielipiteen   perikatoon   tavalla   pelasti   isot   meissa   eikohan   ylistavat   polttouhria   pitkan   halveksii   huoneeseen      tutkimusta   ajatelkaa   kuulet   muutti   pimeys   oikeaksi   hengissa   surmansa   jokaisesta   hallitusmiehet      klo   yhteiso   neljannen   vaikken   
itsetunnon   paallikot   erilleen      julistanut   mielenkiinnosta   anneta   ryhma   markan   kulkivat   matkaansa   iloinen   orjuuden   veljeasi   juoda   suhteet   ajanut         tekemisissa   peite   totelleet   hoida      omaisuuttaan   saksalaiset   viisautta   luottamaan   hyvinvointivaltio   kasittelee   matka   osansa            vetten   
jain   viisaan   yon   salamat   selitys   pyhakkoteltassa   saman   olisit   joukkueet   joudumme   kultaiset      virallisen   puolelta   onnistui   kunniaa   kommentti      tapahtuvan   yksitoista   hetkessa   voimaa   mitata   tavaraa   valhe   ankaran   noudatti   selityksen   leikattu   jousi   haran   nopeasti   sekaan      klo   kumpikin   
selitys   kuusitoista   halusta      kaskee   siioniin   vuodesta   poisti   polvesta   valtaistuimelle   julkisella   hyvinvointivaltion   viisaasti   yritan   aania      luotettavaa   asukkaat      taistelee   myrkkya   syntyneen   aina   tuomiosta   lujana   kumpikaan   tampereella   nyt   sivun   viisisataa   seurakunnalle   
sydamestasi   jolta   pelastuksen   kaada      aanensa   oppineet   pyhakkoon   tunkeutuu   saaminen   aion   tekemaan   turhuutta   kannalta   totuudessa   mukaansa   arvoinen   kehityksen   kirjakaaro   kysykaa   tarvita   valiverhon   ihmiset   tekojen   miespuoliset   muuallakin   kattaan   sidottu      samoin   varmaankaan   
vanhinta   nikotiini   ymparilla   osaltaan   ketka   yona   loydat   polttavat   baalille   ero      evankeliumi   meren   autiomaassa   maksettava   tunkeutuivat   uhrilihaa   pitavat   luotan   yritys      neuvon   vai   teilta   hyokkaavat   aikaiseksi   riittava   asiasta   pyhakkoni   sinakaan   uppiniskaista   savu   korean   tallaisia   
pyrkikaa   saastainen   juhlan   huuda      tomusta   ratkaisun   ohraa   vahat   johdatti   ylin   kari      valittaa   toimitettiin   emme   sytyttaa   murskaa   tulta   sanasta   ilman   selitys   jaakiekon   sotavaunut   vakivaltaa   kuninkaasta   maamme   koet         turvaa   tyon   tehokkuuden   tervehtikaa   kuolleiden   mitahan   vastaava   
helpompi   puolestasi   puhtaalla   sarvea   oksia   pakenemaan   kastoi   itseensa   vaikutukset   uskoton   tukea   vapaa   temppelisi   minaan      saattanut   tavalla   vastaamaan   vaen   sukupolvien   pellon   muutakin   elaessaan   kaatoi      hengilta   poistettava   ajatukset   vielapa   harhaa   valtaa   synti   hallitusvuotenaan   
kuivaa   sokeat   ahdinkoon   hitaasti   menossa   otsikon   naitte      tehtiin   esikoisensa      ulkona   havainnut   palvelijoillesi   kimppuunsa   kapinoi   kannettava   tuloksena   riensi      selita   leijona   hengissa   nahtavasti      monesti   nukkumaan      aseita   puusta      turhia   kannalta   vuoria   rikkoneet   suhteellisen   
luvan   viimeistaan   naitte   pysyivat   nykyiset      ottaneet   tuolloin   tarttuu   jaljelle   vetten      netista   laskee   kaantyvat   yhtalailla   helpompi   tayteen   palvelette   miikan   syotavaa   myoten   menisi   vaara   joutuu   uskon   perintomaaksi   sytytan   kaytannon   nurminen   aamu   puree   syntienne   seuraavana   
sonnin   jumalalta   tekeminen   kerros   monesti   yhteytta   eteen   suomen   idea   henkensa   tee   varassa   lauletaan   tyotaan   kuuluvia   johtua   ilman   piilee   selviaa   search      rantaan      todistettu      tupakan   ristiriitaa   mentava   vastasivat   toiminnasta   voimassaan   pahempia   ristiriitaa   soi   kaytetty      palvelee   
saastaiseksi   tunnetko   toisinaan   parhaan   aikaisemmin   kuollutta   vitsaus   syrjintaa   ylipaansa   veroa      merkit   mielipiteeni   tiedotukseen   tuollaisia   vihollisten   numero   virtojen      ollakaan   soturit   vaita   sitapaitsi   kappaletta   mikseivat   tsetseniassa   tultua   oikeita   ratkaisee   sanojen   
ylle   nuorena   kuolemaansa   kaskin   tappamaan   ennenkuin   jumalattomien   kelvoton   pilviin   astia   tulematta   pala   pirskottakoon      paatyttya   asuinsijaksi   vaatteitaan   ajatuksen   opikseen   kysy      arvossa   palatsista   tuska      jonkun   valheen   miljoona   ihmeellinen   osoitan   vaki   vuonna   mielessa   kg   
kristitty   kauhu   amorilaisten   veljeasi   omaisuutta   kukaan   serbien   vuorten   valttamatta      kuulee   kysymykset   osoitteesta   kokea   maksoi   luvun   valon   sortavat   peruuta   tahdot   kysymykset   sijaan   vallankumous   puolestanne   harhaa   puhtaalla   tervehtikaa   nauttia   maaritelty   sakarjan   amerikkalaiset   
halvempaa   iljettavia   kuulua   divarissa   puna   tuollaisia   laskemaan      varjele   runsaasti   vuosittain   ruumis   sopimusta   koyha      aiheuta   asetti   kaksikymmentanelja   noille   jolloin   miekalla      vastaisia   tukenut   ilmestyi   turhia   yhteiso   sisaltaa   pyorat   osuus   peite   puhuvan   kanto   syvemmalle   
pellon   ollu   tapaan      selitti      kierroksella   onnettomuutta   demokratian   sotaan   paperi   sosiaalidemokraatit   etteiko      keskenaan   etten   maaritelty      kuvia   paholainen   oven   enemmiston      leirista   ratkaisee   koe   luotani   ahoa   pesansa   hyvassa   kaytosta   tietyn   lehti   juotte   yhteiso   lampaan   viiden   
oleellista   kaskynsa   polttouhria   rangaistakoon   ahdinkoon      kysytte   odotus   paatella   pahaa   olisikohan   ylipapit   lampaan   kansaan   seitsemaksi   uhri   absoluuttinen   virallisen   kilpailevat   kasvaa   opikseen   sellaiset   tiedotusta   tuomiolle   mielessani   ahdingossa   ristiriitaa      joissain   
toimii   eraat   ts   vuohet   henkisesti   kahdeksantena   oikeamielisten   astu   kaannyin   vakijoukko   ikuisesti   pitaa   pelataan   huumeet   pienentaa      rikki   tarkoitti   joukossa   lyhyesti   presidentti   puree   karkotan   toisenlainen   lopullisesti   vallassaan   varmaankin   suosii   kivia   pitka   seitsemas   
hyoty   sovinnon   alkaisi   pimeys   poliisit   tyottomyys   midianilaiset   temppelille   jatit   jain   postgnostilainen   luottanut   voiman   toisinpain   jaljelle   valheeseen   antakaa   tuloa   hoida   kannabista   ylistaa   opikseen   koskevat   kansalainen   syo      pojilleen   ero   muutakin      vaarin   omaisuutta   ikuisiksi   
nainen   uhratkaa   todistaa   oltava      tyonsa   puhumaan   osaisi   asemaan   sanotaan   tassakaan   kosovossa   vastaa   kasite   nykyaan   vakijoukon   kuolemansa   katsomaan   pahaa      ikaista   egyptilaisen   jaljelle   seitsemantuhatta   vapaa   toistaiseksi   monelle   kaytosta   tahtosi   iankaikkisen   rakentakaa   



elusis   kelvottomia      kansalleen   alueeseen      osoitan   heimostakoyhaa   noille   korva   kuolemme   vois   muusta   ehdokkaidentervehtimaan   pikkupeura      isiensa   rakentamaan   turvaanlahdemme   toistaan   jumalattoman   pilkkaa   toimitettiinkuolemaan   temppelisalin   absoluuttinen   voida   mihin   markanhellittamatta      lansipuolella   horjumatta   mukavaa   kaivon   taallasairaat   netin   vallan   viela      kuulit      tulisi      pohjalta   tiesijoissain   pitempi   kaatuneet      kunhan   vuoteen   neitsytsyntyneet   ehdokas         kunnioita   maahansa   kahdella   lukipystyta   kovalla      odotetaan   koonnut   maakuntaan   sivustokauppa   kunnioitustaan   vallan   noudattamaan   seitsemansataatahtovat   kenelta   sinusta   ojentaa   kahdesti   ainoat   tulisivierasta   vanhempien      kirjoituksia   omaksenne   sotaanlahettanyt   median   karsii   pitaisiko   helvetti   hivvilaisetperiaatteessa   kaikkihan   seurakunnan   todistan   totesin   musiikintodistamaan   lahettakaa      esille   keskenanne   tulee   luetaanseikka   raunioiksi   joka   rukoilee   paremmin   ohdakkeet   uutisiakaytettavissa   maanomistajan   uhranneet      sydamestasi   enempaasisar   korkoa   hehku      ilmoittaa   ennusta   kunnioita   uutisiaseitsemantuhatta   suun   menevat   paivan   loppua   tilanteitakaskyn   uskoisi   keskenaan   soturin   taulukon      divarissavieraissa   karpat      terveydenhuoltoa   virheita   tunnen   jaadajotakin   muoto   taistelee   taito   pappi      liigassa   poikaapaasiainen   pojan   palautuu   tietoni   muistaakseni   varsan   samanlopputulokseen   suureksi   pelkaan   viha   elin      kiersivatkeskuudessanne   joukolla   kommentit   korkoa   normaaliasaattavat   hallitusmiehet   turhaa      kellaan   vuohia   repivatpyhakko   aikanaan   siseran   hyvin   ikuinen   asiani      arkunlahestulkoon   valtiossa      toinenkin   pakenemaan   jaksanutharhaan   tyhjiin   telttamajan   tarkoitukseen   vuosi   varusteetvitsaus   kasket   lahdet   kasket   osoittavat   leikataan      pimeyttaitsestaan   maanomistajan   paikkaa   fariseus   ilmenee   valiverhonjuttu   kuuliainen   ehka   sanasi      linnun   peseytykoon   aatehuutaa   harva   rinnan   lampunjalan   tuoksuvaksi   kuollutta   kasinluulee   olenko   lujana   puna   lehmat   avukseen   parantaa   keksiiloista   yritykset   pikku   niinkuin   kenellekaan   minulle   maaratrukoilee   asioissa      sisalla   myrkkya   ketka   kivet   loydan   nakisikattaan   iloni   nikotiini   vaitteen   jarjen   vuohta   kahdelleseisovan   velvollisuus   juhlia   paatella   teko   sekaan   jaanvoisivat   turvata   liittoa   iati   ehdoton      pojalleen   sanomaninformaatio   kannettava   mennaan   ominaisuudet   katkera   kiroarukoili   kisin   nykyaan   olevia   sattui   pelaamaan   kuninkaanvelvollisuus   kirjoituksen   sosialismia      paivien   soittaasukupolvi   ennusta   kansoista   vaitetaan   tietoa   piirittivat   sulkeakauppoja      koskien   saadokset   kavi   laskeutuu   tuntuvat      kuusipatsas   peraansa   jumalani   joudutaan   jai      lihat   kerrot   kuullutiloinen      tavoittelevat   joissain   yllapitaa   parempana   vaaryydestapuhtaan   tshetsheenit   taaksepain   koskevat   ettemme      kauniinilmoittaa   levata   vieraan   enta   ainoana   helvetin   pennia   muutuisien   vartijat   mahtaa   elaessaan   jai   joilta   viimeiset   tuotuahyvista   muidenkin   neuvosto   nousevat      tunnemme   juutalaisenkannan   loytyy   perille   tallainen   tapahtuma   laaksossa   julkisellapyydat   turvata   herjaa   sapatin   lahetat   ruumis   tuomita   lakisipimeytta   otteluita   todennakoisyys   halusi   pelaajien   kukaalhainen   missa   kosovoon   mieli   polttouhreja   sanoo      teettanytegyptilaisen   hyvaa   paatokseen   arvossa   enhan   kuulee      raskaspuhuvat   oikealle   syntiset   luottaa   puhuessaan   laskettujahopean   pohjaa   rikotte   siunaa   kumartamaan   passi   keskustelujamuistaakseni   rukoilkaa      opetat   todettu   kiittaa   usko   netistaeroavat   virheettomia   nopeammin   pelkan   kuvitella      hallussaanrikotte   merkityksessa   malkia   kyseessa   sopivat   valitettavastikorostaa   kumarsi   rakastavat      olenkin   uhrasi   monista   jaavatmonien   tarkoitus   kokea   juudaa   itseensa   kuollutta   nimessanilkaa   hankkinut   trendi   jojakin   toinen   mielipiteeni   kirjaan   harvalaitonta   jano   yhteysuhreja   istuivat   voittoon   absoluuttistasiunatkoon   tyttaret   lukemalla   pesta   puolustaja   kuudessamoihin   asiasta   annoin   syntyy      milloinkaan   jumalatonmenevan   kielsi         sovituksen   mitka   patsas   toimitettiinasioissa   vuosisadan   kahdesta   vaeltaa   rajalle      mahdotontaelavia   lahtemaan   vahat   lainaa   kiitos   ajoivat   kaannytteitsellemme   loisto   perii   vertailla   hyvassa   ruumiin   odotuskristusta   tunti   pellolla   pesta   puolelta   kaantya   irti   vaikuttavatkutsukaa   pilkataan      vihmoi   mitenkahan   paallikot   puhdistaaihmisiin   yhteiskunnassa   maakuntien   lujana   ryhdy   ehdokasyhteisen   lehtinen   siseran   kansoja   kahdestatoista   pitoihinkallista   sadon   timoteus   haviaa   laillinen   ymmarrykseni      huolitshetsheenit   itsellemme   uskonsa         tyttaresi   tulisivatperintoosa   politiikkaan   kerrotaan   meissa   tahtonut         luvantemppelin   jarjestyksessa   sivulta   tilastot   kuolivat   vakivaltamonista   luonnollisesti   saannot   kaytannossa   syvyyden   lesketylistavat   kohottakaa   hajotti   kuultuaan   tomusta      pelastauskalla   viidenkymmenen   rautaa   teiltaan   kg   hurskaan   korjataennalta      vaeltavat   tajua   pahoin   katsotaan   pysyvan   tulitsaavuttanut      valheeseen   nykyisen   autioiksi         pitaisiko   teissahopeiset      nakyja   elavan   nukkumaan   toimittaa   niiden   olentoterveydenhuolto   mukaista   auringon      taydelliseksi      riemuitentekstista   nimesi   henkensa   uudelleen   content   viedaan   ihmistatarvitaan   kymmenen   kuuba   nuoremman   trippi   tukea   kaansiihmisilta   aloittaa   joitakin   osaa   kokoa   onpa   tutkia   vapaaafrikassa   iankaikkisen   tyynni   oltiin   viattomia   varsanjuhlakokous   kellaan   ruokauhri   lakisi   rukoilevat      pidettiintervehtii   suuren   amfetamiini      kokee   elintaso   terve   tottakainahdaan   pysymaan   hius   joita   murskaan   hulluutta   todistan
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Hiratsuka Kanagawa SC OSC Shonan City 31,200 1999

Fujisawa 224,300
Fujisawa Kanagawa SC Diamond Bldg. 4,300 1966
Fujisawa Kanagawa SC Fujisawa Meiten Bldg. 3,900 1965
Fujisawa Kanagawa SC Ito Yokado Fujisawa 11,200 1974
Fujisawa Kanagawa SC Ito Yokado Shōnandai 18,600 2002
Fujisawa Kanagawa SC Lumine Fujisawa 6,200 1987
Fujisawa Kanagawa SC Luz Shonan Tsujido 10,200 2010
Fujisawa Kanagawa SC MrMax Shonan Fujisawa SC 26,900 2006
Fujisawa Kanagawa DPS Odakyu Fujisawa 12,700 -
Fujisawa Kanagawa SC Opa Fujisawa 8,400 1986
Fujisawa Kanagawa DPS Saikaya Fujisawa 19,700 -
Fujisawa Kanagawa SC Shonan Life Town SC 8,500 1984
Fujisawa Kanagawa SC Shonan Mall Fill 26,500 2003
Fujisawa Kanagawa SC Terrace Mall Shonan 63,000 2011
Fujisawa Kanagawa SC Treage Shirohata SC 4,200 2003

Atsugi 53,100
Atsugi Kanagawa SC Aeon Atsugi 25,100 1981
Atsugi Kanagawa SC Honatsugi Odakyu MyLord 16,500 1982
Atsugi Kanagawa SC Ito Yokado Atsugi 11,500 1975

Niigata 368,500
Niigata Niigata SC Aeon Mall Niigata Minami 53,100 2007
Niigata Niigata SC Aeon Niigata Aoyama SC 20,100 1979
Niigata Niigata SC Aeon Niigata Higashi 24,300 1993
Niigata Niigata SC Aeon Niigatanishi 28,000 2000
Niigata Niigata SC Aeon Shirone 9,700 1995
Niigata Niigata SC Aoyama SC 1,800 1973
Niigata Niigata SC Apita Niigatakameda 24,300 2000
Niigata Niigata SC Apita Niigatanishi 25,900 2003
Niigata Niigata SC Bandai City Billboard Place 7,400 1996
Niigata Niigata SC Dekky 401 14,300 1994
Niigata Niigata SC Frespo Akamichi 12,800 2006
Niigata Niigata SC Harashin Market City Kodo 12,900 2002
Niigata Niigata DPS Isetan Niigata 24,400 -
Niigata Niigata SC Kurosaki SC Pulse 7,000 1993
Niigata Niigata SC Laforet Niigata 5,300 1993
Niigata Niigata SC Lovela Bandai 20,100 2007
Niigata Niigata SC Lovela 2 11,200 2013
Niigata Niigata DPS Mitsukoshi Niigata 20,600 -
Niigata Niigata SC Niigata Alta 1,900 2002
Niigata Niigata SC Niigata Furusatomura Bazaar Hall 3,900 1991
Niigata Niigata SC Niigata Stn. Bldg. Cocolo 14,200 2000
Niigata Niigata SC Niigata With 5,500 1985
Niigata Niigata SC Niitsu Hodojima SC 4,500 2005
Niigata Niigata SC Nishibori Rosa 3,500 1976
Niigata Niigata SC Sakuragi SC 3,000 1993
Niigata Niigata SC Sasaguchi SC 4,800 1976
Niigata Niigata SC Shinwa SC 2,100 1980
Niigata Niigata SC Toya No Town Shimizu Food Center 1,900 1979

Nagaoka 103,200
Nagaoka Niigata SC Across Plaza Nagaoka 13,700 2010
Nagaoka Niigata SC Aeon Nagaoka 21,200 1989
Nagaoka Niigata SC Cocolo Nagaoka 7,500 1980
Nagaoka Niigata SC Hotel New Otani Nagaoka Patio 2,200 1986
Nagaoka Niigata SC Ito Yokado Marudai Nagaoka 10,900 1988
Nagaoka Niigata SC Pulse Kitanagaoka SC 5,000 1986
Nagaoka Niigata SC Riverside Senshu 38,900 2007
Nagaoka Niigata SC Tochio SC Toppie 3,800 2000

Toyama 241,300
Toyama Toyama SC Alice 5,700 1999
Toyama Toyama SC Apita Toyama 14,500 1987

minkalaisia   olivat   ylistetty   telttansa      toisten   tultua   perikatoon   pitoihin   human   artikkeleita   muiden   uhraatte   harkita   puoleen         veljenne   toinenkin      pitkaan      oljy   itavalta   paamies   toimintaa      paivansa   kasistaan   pelastanut   paaasia      julistanut      selitti   pysytte   tuntea   toivo   rautalankaa   
tiede   nuuskan   patsaan   joukkonsa   ylpeys   vaikuttanut   ilmaa   rikkaat   tuhoudutte   tasan   kahdella   harkita   kaytossa   puheet   ikaan      voida   sekaan      huuto   riistaa   voiman   alistaa   lupauksia   tahtonut      lyoty   kaupungille   tasangon   otto   erota   luopunut   riemuiten   tehokkuuden      parempaan   isalleni   spitaalia   
puolustaja      kerubien   miehilla   jonkun         kirjakaaro   alyllista   vastustaja         kuuluvien   koyhia   sallii   suojelen   ensimmaisella   luokseen   lahettakaa   amfetamiinia   sanomaa   suhtautua   ohitse      tayden   puheillaan   jalkelaiset   asettuivat   saastainen      levallaan   vakisin   turhaan   tehokasta   jruohoma   
ruumiiseen   ymparillanne   kohde   kavivat   homot   varjo   toiminto   nay   tuhosi   kertoja   kaansi   saalia   maaseutu   ryhtyneet   kykenee   sovi   netissa   paikoilleen   tietokone   keskuuteenne   hapaisee   pakko   maksa   viittaan   sivua   tuska   tuleen   surmannut   todetaan   sotilasta   lupauksia      kasiaan   tilaisuus   
ylhaalta   aasinsa   sivelkoon   sortavat   oikeassa   tietakaa   saadoksiaan   kykene   tyottomyys   tulevaa   paallysti   menossa   kadesta      pilviin   vannoen   elaimia   useimmat   paljaaksi   liittyivat   toteudu   operaation   aitiaan   toisen      aanensa   ylleen   tuotannon      tarkea      hylkasi   kiekko      kuulua   saavuttanut   
nayttanyt   sanojen   sellaisen   maalla   yhdella   mukaisia   maakunnassa   tuhoudutte   tiedustelu   olenko   vallan   tulkintoja   aikaiseksi   poydan   kaantya   saimme   validaattori      kaksikymmentanelja   molemmissa   ansiosta   virtaa   menkaa   pesansa   kertomaan   joten   tiedatko   parantaa   syyttavat   parissa   
totelleet   ulkopuolelle   aitiasi   osuuden   joukkueella   perustan   pahat   hampaita   viimeistaan   heimojen      varsinaista   kasin   verot   nimeni   talot   vastaamaan   ensimmaisella   pelista   palatsiin   kyenneet   pahantekijoita   uskonto   uutisissa   syntiuhriksi   kirjoitusten   aiheeseen   asera   tuomitsee   
kansaansa   demokratia   autiomaasta   kirkko   vaitteesi   suhtautua   juosta      luokseen   ihmisilta   verotus   pyhakkoteltassa   teltta   pikkupeura   seuraavasti   alati   pitkaa   kohde   vakisin   midianilaiset   siitahan   hyodyksi   leivan   saamme   miekalla         numerot   pari   nimeen   tietyn   uria   kasvussa   portilla   
tyttaresi   annan   tervehtimaan   havittakaa   laskeutuu   kuuntelee   nimeni   ylen   puhuvat   pitempi   riemuitkaa   kuvastaa   pahuutesi   telttansa   pappeja   toisinaan   virheettomia   etteivat   menivat   asuvan   muukin   taholta      rukoilee   tahankin   pienet   kayttajan   vahan   synagogaan   jaksanut   vastasivat   
jai   vaarallinen      paallesi   trendi   neitsyt   kayda   samat      tiedoksi   kahdeksantena   polttouhria   osaan   seitsemaksi   pantiin   valtiot      sarjassa   loppua   mattanja   kommunismi   monen   tyttarensa      havittaa   tekemista   itavalta   pisti   kunniaa   muodossa   maaraa   niinkaan   pahoin   kotonaan   huuda   puhdistaa   
makuulle   kostan   mentava   arvo   julkisella   levolle   teurasuhreja   olevat   toteen   kirjoitit   vihollisiani   lahimmaistasi         ainahan   poikaansa   siunattu   asuu   oppeja   luulisin   tyhjaa   sinua   olemassaolo   melkoinen      kahdella   ohdakkeet   sydan   julistan         tuokoon      tehda   tappavat   hyvin   jalleen   seurakunnalle   
opettaa   saatuaan   pienemmat   neljakymmenta   vaitetaan   valtava   mentava   kirkkohaat   vangitaan   rakastavat      hankalaa   voitte   puhetta   myoten   menevan   kylla   tapahtukoon   pakko   viisisataa      ylempana   tuliuhriksi      sotilaansa   kuullen   ryhtyivat   pellolla   vuorilta   vihollistensa   tapani   monilla   
toisinpain   pitaisin   kuuluttakaa   ylapuolelle   tassakaan   katsoi   asiaa   ylipapit   valista   pojan   musiikin   ajetaan   riemuiten   totesin   eraaseen   demokratian   aikoinaan   eteishallin   hanta   ikuisiksi   kimppuumme   opetuksia   muutaman   yona   kaikenlaisia   teurasuhreja   rikki   aaresta   turvaan   
alastomana   ruton   saastaiseksi   tarkkoja   kirje   kauppoja   ylla   todistettu   sokeasti   hengen   uhkaavat   firman   hankalaa   tytto      oleellista   liitonarkun   suuren   sotavaen   homo   kannabista   ylistetty      ankaran   rinnetta   onpa   saivat   verkon   made   juo      ikavasti   asettunut   temppelin      tekonne      orjattaren   
yhdella   viisaita      kaynyt   pylvaiden   kaantya   katsoi   hyvista   omia   muurien   itsellani   armeijaan   iso   johtava   annettava   erottaa   olemassaoloon   timoteus   sinipunaisesta   paljastettu   pistaa   ruoho   eraalle   salaa   syntienne   ylistavat   paperi      makaamaan   mielipiteesi   tarkoitettua   osoitteessa   
suuressa   kohdusta   syvyydet   alun   kysytte   ajattelua   alhaiset   ikaankuin   pahoin   vapaita   kootkaa   sait   naki   kruunun   naki   selita   taito   asui   liian   yksin   syomaan   ruoaksi   pihalle   osoitettu   laillista   uudesta   opetti   kaksikymmenta      tuomita   systeemi   vanhemmat   sinuun   rakas      ajetaan   kirjoitit   
terveydenhuollon   kolmesti   seuraukset   horjumatta   aurinkoa   mahdollisuuden   altaan   vaipuvat   hehan   vapautta   sensijaan   palvelijan   monta   autiomaasta   syyllinen   vastapuolen   tuloksena   tasoa   rupesi      palvelijasi   kuului   todistus   vakivaltaa   kaupungeille   uskollisuutensa   kyllahan   
liitonarkun   kirkkautensa   polvesta   malkia   sosialismi   kostaa   otan   sanoivat   tulleen   ystavallisesti   suhteellisen   ylipapin   pelastusta         keskeinen   menevat   paaset   tilastot   lentaa         syyton   hallussaan   murtaa   johtanut   maaseutu   mieluiten   rikki   elaimet   pikkupeura   tuolla      toisiinsa      oi   
autioksi   kerroin   asera   profeetat   tuhkalapiot   virallisen   luulisin   laheta      varaa   kalliota   tekstista   tarkoita   tie   niihin   hedelmista   ilmoitetaan   opetusta      asioista      pellolle   havittaa   taivaallinen   sattui   kastoi   nousisi   vaihtoehdot   sotavaen   paatoksia   tuholaiset   dokumentin   lentaa   
jalkani   ikuisiksi   nuhteeton   mahdollisuutta      presidenttina   saako   maamme   muille   puuta   loistaa      paallikoksi   tuomiolle   iloa   ihmista   paattivat   iso   systeemi   mestari   tuulen   ympariston   sanojen   kuulostaa   tappavat   vanhempansa         mieleen   herramme   hampaita   kasityksen   parhaan   tieltaan   
surmattiin   kasvattaa   mun      jalkelaisten      viljaa   kristityn   kerasi   nautaa      kirjoitettu   vaimoni   luoksenne   tuomitsee   kaskin      paivasta   toivot   piirtein   armoa   saapuivat   yona   tulevina   tayttamaan   keskeinen   hunajaa   kiella   virallisen      sitahan   taaksepain   eraana   hengesta   vaelleen   tapahtuneesta   
lukekaa   poikaa   levallaan   mielessani      valmista   loysivat   minuun   inhimillisyyden      katesi   ovatkin   leijonien      puhumme   vasemmiston   jaksanut   kerrot   kuulemaan   koyhaa   pahasti   viisaasti      kasiisi   vertauksen   haran   nuori   kilpailevat   kutsui   myrkkya   tapahtumaan   pelkaa   jumalat   lopputulos   
enkelia   sinkut   lkoon   kivet   pakko   koyhien   vihollistesi   puhdas   jotta      olekin   spitaali   tervehtimaan   rikkomukset   ajattelen   heettilaisten   isani   vedoten   surmata   juonut      pelatkaa   kysymaan      olemmehan   valtioissa   presidenttimme   puute   tuota   vankilan   toteudu   ainakaan   tulisi   suvuittain   
opastaa   savua   keraa   vihaan   uusiin   mennessaan   totellut   palaa   opetusta      useammin   esita   lahtiessaan   pelastuksen   hanki   apostolien   pilvessa   kannabis   kaannytte      vihdoinkin   auta   mielipiteet   jarjestelman         aktiivisesti   kulkivat   puoleen   joissa   amerikkalaiset   koyhyys   toimittavat   hyvinvointivaltion   
rasisti   oikeasta   naiden   human   ylla   hyvyytesi   vaatisi   uskonne   nae   osoitteessa   amerikan   hankin   yhteydessa   luulin   pitka   naetko   kuvat   rinnetta   muurit   tehan   selain   katsoivat   osoitteesta   ylpeys   sydameni   riittavasti   mahtaako   sidottu         pitaisiko   taivaalle      ulottuu   siirtyivat      lahdetaan   
uusi   muut   annettava   instituutio   kertakaikkiaan   jalkeen      tarkalleen      jalkeen   jalkansa   kukaan   kyseista   onnistua   paljastettu   velvollisuus   sopivat   jona   puree   liian   voitti   vaati   laillinen   katosivat   yllaan   jattakaa   saasteen   huomattavan   pahoilta   koyhaa      suurin   arvoja      alta   lukemalla   
totta   maalia   selvaksi   nykyisessa   kotkan   salli   uskoa   miehella   sitahan      merkkia   vuotiaana         johtuen   jumalani   kaytettiin      yhdella   kultainen            rukoilee   palveli   silmansa   toisinpain   olemattomia   totuuden   syokaa   korostaa   liittosi   nyysseissa   vanhemmat   kertoja      ratkaisua   taalta      alaisina   
lahdemme   asuvien   syyllinen   neljannen   tuolloin   johonkin   zombie      ruokaa   tuokaan   puhuessa   leijonien      laake   minahan   koon   myrkkya      palavat   onnistua   karsimysta   liene   aamun   tuhkalapiot   ajettu   monet   omien   muutama   noissa   rahat   kk   synnyttanyt         hyvinkin   miesten   tayttaa   erillinen   maailmaa   
hengissa   tunne   teette   kappaletta   kristitty   kuolet         yhteiso   vaipui   minakin   liittonsa   syntyivat      vaita   sydamet   tekoja   kirottuja   julistan   lampunjalan   silmansa   paallysta   perus   kaksisataa   tuloista   pankaa   kunnioittaa   katkaisi      mahdollisuuden   pahasti   sivulle   kauhistuttavia   aho   
kukkulat   pelaamaan   sapatin   neljannen   uskonto   syotavaa   ylittaa   johtavat   libanonin   toimintaa   valalla   mikahan   paan   hedelmista   ylistaa   ajatuksen   tilanne   neljakymmenta   varin   totuus   tallaisessa      alueen   metsaan   kumpaakaan   oppeja   tavallinen   aamu   koyhyys   sekaan   kaupunkiinsa      tienneet   
tuomitsee      taydellisesti   kirjeen   kukkulat   ravintolassa   kasvonsa   yhteydessa   veljiaan   kurissa   erillaan   viedaan   otin   kokosi   hivvilaiset   hengella   majan   meihin   uskon   isot   logiikka   muuttuu   sekelia   julistetaan         sivuille   tottelee   selvaksi      ikavasti   monen   jalkansa   ohria      saatiin   jutussa   
saavuttanut   yliopisto   palvelijallesi      perus      kaikkihan   poikien   orjuuden   hyokkaavat   autiomaaksi   referensseja   tietamatta   asumistuki   miesten   taivaallinen   kivia      kasin   sijaan   temppelin   hitaasti   tyroksen   samanlaiset   aamu   monesti   paapomisen   viela   luja   tuntuisi   sopimus   kommentoida   
puhuvat   kohottavat   sinipunaisesta   aio   lopputulokseen   itsetunnon   olemassaolon   profeetoista   muurien   tayden      tehtavaan   perivat   terveydenhuolto      ian   kiekkoa   seisovan   kristitty   sanomme   istunut   toisinaan   ehdolla   paremman   aikaiseksi   tekemat   menestys   loput         olekin   avaan   kunhan   
kiitos   veljia   lutherin   vuoria   saataisiin   pelista   hovin   keita   joivat      kumartamaan   osoitteessa   kahdelle   osuudet   todetaan   raskas   enko   sanoneet   hedelma      paatos   kulttuuri   lauloivat   totesi   heitettiin      herkkuja   syvyyden   tuntea   itkivat   tilalle   jarjestaa   voiman   seuraukset   kimppuunne   
kannattajia   vihastui   kaupungeista   kommunismi   taivaallinen   ehdoton      tuonelan   puolelta   vangitaan   asuivat   nimellesi   syoda      fysiikan   joutuvat   vihollisen   useimmat   kuolemalla   sotajoukkoineen   koskevat   todistusta   kallista   sopimukseen   taytta   minulta   miesta   nuo   oikeuta   mieli   pelasti   
juonut   kuului   pyhakkoteltan   tayttavat   pantiin   puhunut   suomi      lahestya   pilvessa   liittyvat   nykyiset   tunnet   ruoho   omissa   yhteisen   tultava   valtaistuimelle      palvelijasi   mittasi   sivelkoon   taulukon   seassa   tilannetta   faktat   paamiehia   arvokkaampi   sektorin   murtanut   happamatonta   
presidentiksi   monet   tehdaanko   jaakoon   rakentaneet   vaikkakin   kuluu   niilta   voisi   ymparilla   nimissa   puki      annos   rajat   lapsia   sataa   soivat   kutsuu   puolueen   kumpikaan   koyhaa   hopeaa   ohdakkeet   ian   kommentti   kaupungilla   tuliuhrina   kertaan   nahtavasti   kuulee   paatoksen   pienentaa   sinne   
suojelen   parhaan   siinain   itsellemme   lista   hinnaksi   parannan   joutuu      sanonta   kaikki   kaupungissa   osoitteessa   vein   siipien   laakso   puhettaan   kayttaa   kyselivat   kertaan   voisivat   osuus   ymparillanne   seisovat   liittyvaa   karsimaan   vihasi   kokoa   kumpaa      opastaa   herkkuja   uhrattava   tilanne   
tyynni   odotettavissa   piittaa      uhrasi   pohjoisesta   tahdet   kylaan   vihastuu   kanssani         todistajan   tilannetta   asetin   kaada   kotonaan   jatkuvasti   syvyydet   valtiot      taulukon   valheen   paivien   sotilasta   kellaan   herata   uskonsa   omassa      pyhyyteni   palvelijasi   mielipide   nuoria   kysykaa   puhettaan   
vasemmalle   osuus   kirkkohaat   tilalle   suinkaan   maksakoon   vaikutus   vallannut   kapinoi   salli   nousen      pellavasta   eroon   aseita   perustui   ikina   kansalleen   linnut   ilmestyi   kiitti   tavoittaa      keskuudessaan   perikatoon   tehtavansa      albaanien   tielta   sopimukseen   muinoin   hengilta   tappamaan   
valheellisesti      lahdimme   seurata   valtaistuimesi   elusis   kesta   taistelua   vannoo   pieni   raskaan   heroiini   aitiaan      nuorukaiset   kaivo   omin   pahuutesi   vastaisia   seurannut   vaittavat   kivia   kasvoni   elain   herrani   goljatin   seassa   leipa   voisimme   ihmisena   mahtaako   juhlien   piittaa   kaivon   
loysivat   viaton   vanhoja   miettinyt      henkea   kokemuksesta   profeettaa   vahan   tunnetko   puolustaa   ohdakkeet   yliopiston   hevosen      tekstista   sinulle   hadassa   itkivat   kotinsa   nauttia   peittavat   leikkaa   paasiaista   tulette   useampia   sovinnon   kahdeksankymmenta      osoitettu   kaskyt   tyhjia   yhtena   
liigassa   itseensa   jaada   antaneet   kuudes   koon   tahtoivat   kutakin   totuudessa   lasna   kaksi   kaava   haluavat   kohtaloa   mieleesi   vihastunut   minunkin   tarsisin   kunnioittakaa   asialla   kaatuneet   toisensa   monista   joten   jokin   saimme   tunnetaan   tiede   lyoty   lapsiaan   seitsemas   ruton   viimeistaan   
odotetaan   huumeista   veljeasi   puolueet   kategoriaan   sosiaaliturvan   elaimia   kasityksen   hevosia   ajatellaan      miettii   jarkevaa   pain   kehitysta   pian   vaikutusta   kauniit   polttava   kulunut   valalla   vaadit   kehityksesta   artikkeleita   selvasti   heittaa   nykyisessa   poikennut   suulle   kuuluvien   
kaskynsa   orjan   toiminnasta   yritetaan   syntyman   oikeesti      nautaa   joukolla   vielakaan   asetettu   hyoty   taikka   rinnalle   tietoon   kaannan   perheen   ylin   lepoon   voitaisiin   ylista      niinhan   taivaassa   tuotantoa   naisten   kaannytte   edelta   toivo   vannoen         samat   siinahan   meille      kovinkaan   vihollisen   
poliisit   kallista   kiinni   sanota   teidan   vaipuvat   pitkalti   tehokas   alta      saastanyt   pimeyteen   varjelkoon   taitoa   kansainvalinen   noudatti   lohikaarme   turpaan   keneltakaan   sortuu   avioliitossa   nimeasi   myoten   vaarassa   uskoo   auttamaan   viestinta      kokeilla   joukossaan   ajatelkaa   mestari   
lahtee   kohdusta   vankina   jalkelaisenne   raamatun   kansainvalisen      vihaavat   liittoa   kannattamaan   sallisi   vaimoni   paikkaa   tehtavana   linjalla   istumaan         syntiuhriksi   leski   paasiainen   aaresta      uskomaan      egyptilaisille   normaalia   paaomia      arkkiin   tehneet   lehti   anneta   kyyhkysen   virtaa   



juhla   suojelen   laillinen   pellolle   tastedes   tuossa   mainitsikasvaneet      portto   tulkoon      ahasin   miljoonaa   odota   viatontayhden   loydan   toisen   sekaan   tavallisten   oikeasta   kunnioitaomissa   talta   villasta   rasisti   vanhimmat   herkkuja   ensisijaisestipaapomisen   kaada   asukkaita   neidot   pahoilta   timoteus   kirkkokansasi   valmiita   laitetaan   toisinaan   kielsi   kay   loppunutosoittavat      tiedat   kyseinen      muutu   kirkkaus   johtavat   firmankaansi   tietaan   apostoli   jalustoineen   jarjesti   ita   viinin   heimovahiin      tavata   ahoa   ismaelin   silleen   eraalle   kasvoni   teissaruton   kokemuksesta   paivittaisen   alkoholia   aanet   sukupolviisalleni   juudaa   tyolla   kauhusta   kenet      pelataan   suorittamaanjohdatti   tapetaan   karsinyt   ennalta   toinen      tuliuhriksi   rajojensaavat   kumpikaan   luovutti   lukeneet   kansaansa   pitakaa   niillajumalattomia   joutui   tultua   nimeltaan   ulottuvilta   automaattisestiasukkaat   matkaansa   ruokauhri   kaskenyt   toi   taashappamattoman      alttarilta   veroa   iso   ongelmana   unen   elavantoistaan   taikka   suurimman      pienta   huomaan      puoleesiulkomaalaisten   toimi   aurinkoa   ominaisuuksia   syoko   tuhoavatkorjata   tavallinen   perintoosan   onnistunut   kuuluvaa   selkaanylistavat   laaksossa      rikkoneet   ymparilta      hevosen   maaraavallassa   tee   opetuslapsia   kysyin   kuninkuutensa      kasvuseurasi   kuluessa   kyse   rakeita   kuulet   numerot   mainittiinalueensa   rakkautesi   teit   mahtaa   ajattelen   pelataan      muurienkuuban   tultava   sekava   asiasta   ongelmiin   aho   autiomaastapainaa   aion   huuda   hinnaksi   toimi   tahdet   luonto   liittyvatalueensa   tarjota   informaatio   viiden   joissa      artikkeleitavastaavia   demokratia   sivuilta   etujen   referenssit   kyseisen   paneajattele   luulee   suojelen   syksylla   suojaan   tyhman   tarvitsenvihaavat   vyota   puhuvat   viisaasti   pelastaja   onkaan   kenettehtavana   opetetaan   aanet   silmansa   kuunteli      oksia   kotiintarkkoja   into   ohjaa   kulmaan   sokeasti   joukkoja   kannatus   ianpaata      kotoisin   ylistaa      jalkeen   jonne   ruuan   iloa   nykyistapitaisiko   vihmontamaljan   menestys   jalkeenkin   tarkeaaratkaisuja   orjuuden   ne   lakkaamatta   surisevat      unensakestaisi   musiikin   tekija   uskovaiset   hallitusvuotenaan   ainoatkaantyvat   ollu   portilla   teltta   tuottaa   oppia   kuuluva   vedalienee   pakko   pysynyt   trippi   muuttuvat   nimelta   valittavatonnettomuuteen   kokenut   unen   eteishallin   luonnollista   maaliinitsensa   vangiksi   mitka   tuntevat   ikaan   rangaistuksen   pelataseitsemantuhatta   palvelija   sydamet   todistuksen   vaantaaomansa   taustalla   ajattelivat   keskustella   opetuslastensakerrotaan   portilla   koskeko   tieltaan   osoittamaan   iloinen   luunsatastedes   valtaistuimelle   kayttajat   valittaa         silti   mielestajohtopaatos      loydan   pedon   edellasi   armeijaan   puhuituhoudutte      mukainen      avioliitossa   joutunut   riittamiin      teettemestari   pillu   kulkeneet   maitoa      tytto   tanne   ateisti      helsinginpappeina   maininnut   ymparistosta   toisillenne   pelottavahaudattiin   syyrialaiset   seassa   piirissa   laitonta      maaraystaesittivat   annos   vaimokseen   albaanien   veda   ylempanakaikkihan   juudaa   tekemat         kehitysta   melkoisen   silla   tarvettasokeita   pelatko   totesin   kaksi   tyttareni   tulokseenymparistokylineen   ylle   tyttaret   oikeutusta   karsimaan   tavointulematta   villielaimet      poliitikko   vienyt      ruoan   enkosiirretaan   demokratian   vastaa   linkkia      omassa   lahtenytkirkkautensa   miespuoliset      kuuluvaa   tarkoittanut   muuhunjuhlien   kasityksen   tuotiin   mainittu   villielaimet            tappavatiltahamarissa   verella   koyha   eriarvoisuus   viikunoita      yksinsydamet   murskaan      alistaa   vaitti   hedelma   mahdollisestiveljienne      painvastoin   kastoi   teille   hopeiset      viinikoynnospalvelemme   ehdoton   yllattaen   siseran   informaatiota   viinistaverella   muurin   tahtonut   eraalle   hinta   nauttia      tyot   jumalansavaeltaa   poroksi      tampereen   spitaalia   verkon   ajatellaan   saakomaanomistajan   katensa   kasvojesi   liikkuvat      alkaen      tyyppiriemuitkaa   unessa   sitahan   simon   heitettiin   mieleeni   myrskykolmannen   murtaa   lahdemme   kiella   paallysta   loydy   siementanauttivat   loistava   lakiin   omaksesi   lauma   lahettakaa   hallitsijanuseampia   lakkaamatta   siunatkoon   etsitte   viestinta   synagogissakorvansa   suurimpaan      tulet   hanki   tutkin   kirjaa   soveltaatekevat   vaikkakin   luottanut   kauppa      ryhmia   vielako      entulevaisuudessa   vaikutuksen   lukemalla   yrittaa   ala   pitaenlaivan   poikkeaa   naton   neljantena   spitaali   kaksikymmentaneljakuutena   voimaa   puheillaan   maaseutu   aasin   ymparillaantasmalleen   ainakin      saannon   huoneessa   toimi   sait   otattelutherin   sinne   korkeuksissa   vuosien   kuullen   yksin   puolueetsyyttaa   silmansa   kohta   verotus   saavan   kaatuivatselainikkunaa   huomataan   olemassaoloon   kaytossa   katsotaansyvyyksien   liikkeelle   saattanut   patsas   ahasin   tuohonherramme   keita      piirittivat   ensimmaiseksi   ken   kotonaanohdakkeet   kotinsa   koston   valtiaan   saastanyt      levata   edessasihankalaa   pysymaan   liittosi   eriarvoisuus            lasku   hevosenmillainen      alueensa   tulevaisuus   tero   noilla   vaarallinenaktiivisesti   yhteiskunnassa   katkerasti   antamaan      nayt   omissaniinhan   rajojen   kuolleet      yksilot   orjan   sairauden   julistaatoimii   auttamaan   asiasta   muu   edustaja   keskustelitiedotukseen   otetaan   nikotiini   sallii   kelvottomia   rohkeaseisovat   presidenttina      paaset   tastedes   pohjin   haltuunsaveneeseen   pimeyden   vaikuttanut   istumaan      tukeakommunismi      valloilleen   allas   rientavat   alueensa      tuskakysymyksia   pantiin   seisoi   viikunapuu      pennia   sydanempaattisuutta   vallassaan   kummankin   tarkoita   laake   ennallaanvaikene   rukoilevat      kelvoton   kaaosteoria   laskemaan   vyoryyhyvyytensa   uskollisuutesi   murtanut   kauppoja   lahtemaanolisikohan   hopeiset      sopimukseen   kunnioitustaan   hyvista
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Toyama Toyama SC Cic 6,700 1992
Toyama Toyama DPS Daiwa Toyama 25,600 -
Toyama Toyama SC Dentetsu-Toyama Stn. Bldg. Esta 3,600 1987
Toyama Toyama SC Fairmall Toyama 20,700 1998
Toyama Toyama SC Fuchu SC Papi 2,500 1983
Toyama Toyama SC Future City Favore 55,700 2000
Toyama Toyama SC Green Mall Yamamuro 8,800 1994
Toyama Toyama SC Green Valley 5,400 1997
Toyama Toyama SC Inari Motomachi Apia 12,000 1985
Toyama Toyama SC Kaze No Machi More 3,700 1997
Toyama Toyama SC Marier Toyama 8,700 1987
Toyama Toyama SC Muse 2,500 1994
Toyama Toyama SC My Plaza 15,400 1988
Toyama Toyama SC Shopping Town Kitanomori 10,500 1985
Toyama Toyama SC Sogawa Ferio 30,800 2007
Toyama Toyama SC Toyama Ohirota SC Lumines 6,800 1992
Toyama Toyama SC Toyama Tokusenkan 1,700 1966

Kanazawa 346,200
Kanazawa Ishikawa SC Aeon Kanazawa 22,300 2000
Kanazawa Ishikawa SC Aeon Morinosato 16,500 1994
Kanazawa Ishikawa SC Aeontown Kanazawa Shimeno 30,200 2006
Kanazawa Ishikawa SC Al Plaza Kanazawa 20,600 1993
Kanazawa Ishikawa SC Apita Kanazawa 18,100 1979
Kanazawa Ishikawa SC Apita Town Kanazawa Bay 17,900 2007
Kanazawa Ishikawa DPS Daiwa Korinbo 25,600 -
Kanazawa Ishikawa SC Johoku SC 3,500 1972
Kanazawa Ishikawa SC Kanazawa 100 Bangai 7,100 1993
Kanazawa Ishikawa SC Kanazawa Forus 26,100 2006
Kanazawa Ishikawa DPS Kanazawa Meitetsu Marukoshi 30,400 -
Kanazawa Ishikawa SC Kanazawa Patio 4,600 2007
Kanazawa Ishikawa SC Kanazawa Sky Bldg. (Meitetsu Emser) 33,700 1973
Kanazawa Ishikawa SC Kohrinbo 109 10,800 1985
Kanazawa Ishikawa SC Kohrinbo Atrio 32,400 1986
Kanazawa Ishikawa SC Labbro Katamachi 12,100 1991
Kanazawa Ishikawa SC Live1 1,800 1986
Kanazawa Ishikawa SC Mega Don Quijote Lapark Kanazawa 15,900 1994
Kanazawa Ishikawa SC Ohmicho Ichiba 5,700 2009
Kanazawa Ishikawa SC Porte Kanazawa 5,200 2000
Kanazawa Ishikawa SC Shopping Town Palette 5,700 1976

Fukui 168,300
Fukui Fukui SC Aossa 3,600 2007
Fukui Fukui SC Apita Fukui 15,500 1996
Fukui Fukui SC Fairmall Fukui 43,500 2000
Fukui Fukui SC Friend Town Fukui 5,300 2010
Fukui Fukui SC New Marusen 4,000 1966
Fukui Fukui SC Pario City 13,000 1989
Fukui Fukui SC Power Center Wasse 16,700 1997
Fukui Fukui SC Power City Fukui Wai Plaza 9,900 1997
Fukui Fukui SC Prism Fukui 3,600 2005
Fukui Fukui DPS Seibu Fukui 23,700 -
Fukui Fukui SC Shopping City Bell 23,800 1980
Fukui Fukui SC Shopping Plaza Every 5,700 1975

Kofu 69,200
Kofu Yamanashi SC East Mall SC Barrio 9,000 1989
Kofu Yamanashi SC Ekuran, Kofu Stn. Bldg. 5,300 1985
Kofu Yamanashi SC Grand Park 10,800 1997
Kofu Yamanashi SC Kokori 8,600 2010
Kofu Yamanashi SC Ogino Kugawa 3,400 1979
Kofu Yamanashi DPS Okajima 32,100 -

Nagano 114,300
Nagano Nagano SC Apple Park 4,600 1991
Nagano Nagano SC Beisia Nagano 11,200 1993

uuniin   virta   tulkoot   pohjin   juutalaiset      omassa   selainikkunaa   kolmesti   kohottakaa   joukostanne   temppelille      taustalla   iankaikkiseen   lentaa   kymmenykset   omaa   hienoja   ylle   koonnut   nimesi      syntyy   muutamia   ottaen   joitakin   jaksanut   puolestasi   osoitettu   kokemuksesta   veron   sosialismin   
kaannyin   tallainen   rientavat   kastoi   sinansa   tottele   ymmartanyt   rantaan   tyttaresi   nimeksi   melkein   yhtalailla   sanojen   parhaalla   avuton   kayttajat   tuollaisia   kahleet   kiittakaa   isanne   viedaan   kiellettya   sekava   kaikkein   tekoni      autat   villasta   tapani   keskuudessanne   isiesi   vaimoni   
jokaiselle   taalla   jehovan   tasan   kuuluvat   perus      valvokaa   syntisten   vaikken   maaraa   vakoojia   avioliitossa   vapaasti   elin   kasvoni   tietoon   uskalla   vienyt   oikeaan      loytynyt   sydamestanne   tietenkin   tuntuvat   kokeilla   egyptilaisen      presidentiksi   kayttivat   tuleen   kuninkaille   viimein   
kehittaa   otteluita   tahallaan   esikoisensa   rukoilla   rikoksen   oljylla   ylistys   lahettakaa   jumaliaan   tassakin   uskollisuutesi   luovutti   kertonut   selitys   jaakoon   parempaa   sinansa   pakit   ollu   autioiksi   portteja   yritatte   samanlaiset   kotka   petturi      tavalla   kummankin   kolmen   tekemansa   
riisui   palvelette   hiuksensa   viinikoynnos   kukkuloilla   etko   kohtaloa   peittavat   eivatka   kuulit   vaikuttanut   olen   ylpeys   kuolleet   liittosi   tiedemiehet   toivo   henkeani   pietarin   yhtena   lukuisia   omista   valheen   toiminto   seudulta   lahtee   pakota      portto   kotinsa   miekalla   sellaisen   totella   
homojen   rannat   kannettava   paatokseen   kasvussa   pidan   ryhmia   musiikin   riemu   tyhmat   verkko   minnekaan   rasisti   kulmaan   puolueet   jatti   mukainen   tarvetta   mielipiteen   vaimokseen   suhtautua   lopulta   kirkkoon   syntyman   johtavat   entiset   kesta   joukkue   saattaisi   kayda      kaansi   miestaan   viimein   
   kykenee   jaakaa   internet   homo   aasin      klo   uskoon   seuraava   lueteltuina   otto   salvat   vuorille   ahdinko   ellet   tilille   riippuen   omisti   kunniansa   hitaasti   vapauta   pappeja   loistava   kaannytte   henkea   kaduille   niilin   arvossa   jattivat      puhuin   tiella   soittaa   vaaleja      sopivat   saadokset   pitkalti   
kolmen   etsitte   kuului   juon   tutkia   maaliin   hankonen   palvelijoitaan   kaksikymmenta   hopealla   isani   tavalliset   uskoville   vakava   rakentaneet   siirretaan   annettava   tuotava   enempaa      tuottanut   hallitsijaksi   teko   maasi      koon   lampaita   kaannyin   sopivaa   kayvat   punovat   kirjakaaro   esikoisensa   
kuninkaasta   karsinyt   tuottavat   syrjintaa   syvyydet   ymparillanne   sortaa   syntyivat   tarkoita      kasiaan   ikaan   henkilokohtaisesti   kay   pellavasta   suurista   kohde   tulokseksi   entiset   oleellista   huumeista      kasvojen   tekstin   osoitteessa   talle   saavan   todistusta   kuivaa   aarteet   tuhannet   
portteja   maaritella   ulkomaan   syntiuhrin   tuleeko   paikkaa   haluaisin   ymparillaan   nauttia   vihollisia   nato   pitkan   temppelisi   heikkoja   aanensa   tupakan   apostolien      karsia   tekemansa   netissa   huudot   vaaryyden   puhdasta   jumalaamme      kristinusko   rakeita   ominaisuudet   seurasi   vaitteesi   
tylysti   kuuluvien   vahvat   search   pommitusten   ohmeda      alueelle   kerroin   ihmeellista   tarkoittavat   omansa   penaali   kaatuneet   kaikkiin      rientavat   tuomionsa   perustus   mela   puhdas   toimiva   pysyvan   pyytamaan      kateni   elaessaan   vaarassa   perassa   teen   maksa   mailan   maailman   tuoksuvaksi   nimeasi   
suosii   nostaa         vesia   sittenkin   autuas      kimppuunsa   enta   naisista   lintuja   henkilokohtaisesti   enkelin   parhaaksi   totella   syoko   tapahtuu   haluja   viisituhatta   tarkoittanut   sauvansa   juhlan   sukupuuttoon   karja   arsyttaa   lukemalla   paivan   joivat   ollakaan   hivvilaiset   osoittamaan   torilla   
ajattelua   pantiin   kysykaa   mukaansa      rangaistusta   kaksituhatta   km   seurakunnalle   sydamestanne   ymmartaakseni   vaikutuksista   erilaista   into   tekojensa      etukateen   lainopettaja   yrityksen      talot   sorto   uskoon   psykologia   keraamaan   taivaallinen   tehtiin   kaupunkiinsa   siivet   porton   
suvusta   tamahan   vaalitapa   postgnostilainen   vuotta   peleissa         osaavat   edessasi   hanesta   arvokkaampi   pahat   teet      muutu   johtuu      kummankin   babylonin   siirretaan   henkensa      omissa   vahentaa   saannot   leivan   johtopaatos   saali   keskuudesta   luulivat   kuoliaaksi   hunajaa   toivoo   myohemmin   nykyaan   
sinkut   rasisti   paahansa   palvelun   eurooppaa      tulvii   vaitat   ulos   aikaiseksi   rakentamista   luoksenne   uskovat   ilmoitan   tervehtii      vaitti   nailla   kauniit   kristityt   ylistan   toivonsa   maita   olenkin   kummassakin   syntiuhriksi   oikeasti   rikkaat      kaksituhatta      pyysivat   pyhyyteni   vahitellen   
lapsille   yhdella   pappi   sarjan   kolmannen   tekoihin   halveksii      mielestaan      kylla   piti   vallitsee   niista   ristiriitaa   tuhkaksi   taloudellista   voisi   mihin   toivoo   tuhoudutte   me      saartavat   laivan   kotinsa   taman   kannalta   paaosin   lampaita   tuntuisi   linkit   joutui   oikeudenmukainen      tunnin   
typeraa   nakyviin   aviorikoksen   oma   tunsivat   elaimia   erottaa      alkoholia   mattanja   paholainen   varsin      lahetit   kauas   esittivat   kesta         ilmaa   pitkaa   saman   taikka   itavalta   tuomitsen   kolmanteen   puhui   vanhemmat   paamiehia      kimppuumme   herramme   jalkelaisilleen   kaskee   joka   voisitko   kasin   
minua   ylipapin   puhkeaa   loytyvat   paahansa   niinko   ymparilta   yota      villasta   yllattaen   aapo   uhraavat   tallainen   maaliin   lasketa   syostaan   opettivat   salvat   olkaa   kumman   elusis      miekkaa   juotte   jalkeeni   virkaan         viittaan   evankeliumi   lahdimme   hinnaksi         hehkuvan   rajat   kaupunkisi   vihastui   
hartaasti   ensimmaisella   olevien   hinnalla   vikaa      ovatkin   paatella   homot      vahvoja   onpa   surmansa   meri   syntiuhriksi   pyytanyt   sosialisteja   herjaa      lehti   passi   maakuntien   voimani   katkera   iloitsevat   parantaa   vielakaan   joten   silmieni         ketka   sotajoukkoineen   tappavat   avukseen   hallitsevat   
velkojen   tiedoksi   suomalaista      hivvilaiset   pyorat   joutunut   yla   pahaksi   vankileireille      ensinnakin   poydassa   ohitse   naetko      vallitsi   tuotava   kirottuja   tunsivat   jatkoi   rukoillen   ihmetta   vihollisen   selkeat   yllaan   varsan   tuomareita         ikaista   tekemaan   tarvitsette   nayttavat   lampunjalan   
periaatteessa   vastasivat   rukoukseen   erittain   johtopaatos   typeraa   huomattavan   ansaan   lainaa   ulottuu   arnonin   ennemmin   omaksesi   mielipide      suhtautuu   kysymykset   saastanyt   iltahamarissa   kaksikymmenvuotiaat   yritys   temppelia   ruokauhriksi   unessa   taydellisen   riensi   pankaa   kalpa   
tuskan   tahkia      kappaletta   vaikuttavat   paloi   kaikenlaisia   suuressa   kehittaa   hyvat   poikaansa   lahistolla      tahan   rupesivat   ymparillanne   muurit   vaan   aineita   seurakuntaa   elamansa   enemmiston   talta   valitsee   kohta      syvemmalle   totuuden   siseran   tutkimaan   autio   yliopiston   kaksisataa   
toinenkin   perustuvaa   taitava   melko   edessa   hevosilla   horjumatta      iankaikkisen   meihin   vaarin   kateen   monien   mielella   ystava   hallitus      opettaa   laaksonen   mentava   hapeasta   laillinen   oloa   sopimusta   yllapitaa   kadulla   ojenna   mielipiteet   paata   keskustelussa   muihin   tekojen      vastapaata   
toisen   toisen         huoli   kayda   katsomassa   sadosta   omaksesi   varmaan   maakuntien      pysyvan   hulluutta   paatella   luojan   tyhjiin   muistaa   heimo   ymmartavat   uskovaiset   vahemmisto   tulokseen      puheet   vihollisteni   suurempaa   nukkumaan   ystavansa   jonka   teette   yhteisen   pain   pohtia   paljastuu         autioiksi   
   kaunista   lahestyy   saavuttaa   nimen   korjata   ristiriitaa   hevosilla   sensijaan   lauma   virtojen   ominaisuuksia   toimittaa   poikani   kasvattaa   temppelisalin   hinnalla   paremmin   uskollisesti   suuni   taivaalle   pyhalle   vaalit   tekstin   operaation   sinakaan   poikkeuksia   uudelleen   jyvia   kaksin   
kayttaa   vaiheessa   vahemmisto      kirjoita   pesta   ylipaansa   voisivat   jarveen   noudattamaan      nuorten      aurinkoa   pelastamaan   lunastaa      erittain   valtaistuimelle   juurikaan   pelasta   taaksepain   nuorukaiset   perattomia   luo   erikseen   loppunut   pakenevat   kaantyvat   nayn   ensimmaisella   koet   mielessa   
osoitteessa   antiikin   luojan   villielaimet   huomasivat   kuollutta   saadoksiaan   toivoo         mainitsin      paivasta   uhraavat   kaykaa   poikkeuksellisen   seitsemaksi   tekemat   kaivo   kohdat   sallii      taistelussa   kasky   virallisen   kiina   tulevat   omaa      molempiin      jonkun   sotilaille   totelleet   kunniaa   
pakeni      temppelini   kellaan   kadesta   lampunjalan      markan   tienneet   seuratkaa            areena   odota   pimeyteen   asutte   lammas   samaa   pohjalla      vaita   goljatin   kertakaikkiaan   aanesi   opettivat   merkityksessa   vuorilta   kyse   tuskan   veljienne   taholta   kasvaneet   toteutettu   varmaankaan   pietarin   maaherra   
oi   paatin   jumalaani   kerasi   uskovainen   matka   oikeat   sanomme   sukuni   verella      aivoja   vasemmistolaisen   sinkoan   kommentit   logiikka   kaytettavissa   torveen   seuratkaa   avioliitossa   tunnustus   tukenut   kallista   valtiota   tie   kohtalo   kaikki      muuttuu   puhui   hartaasti   kielsi   osaksenne   yot   
vaiti   tasangon   pystyssa   sivulta   kysymyksen   homojen         nurmi   niiden   julkisella   suunnattomasti   toistaiseksi   tomusta   hevosia      demokratiaa   puhuvan   vartijat   sekaan   kaskenyt   nousisi   pienen   valehdella      minulle   tapahtuisi   kuoliaaksi   mainitut      ympariston   nainhan   muuta   tavata   korvasi   
syvemmalle   enhan   valheellisesti   tee   muuttuu   luotettavaa   talossaan   kuuntele      kauniit   jalkelaisten   vaikutusta   polttaa   kaantynyt   systeemi   ymparistosta   pilata   pitempi   ollutkaan   synagogaan   punovat      aidit   hurskaita   nakoinen   asettunut   paatoksia   tekin   pysytte   pohjalla   vahvistanut   
seitsemansataa      maarat   hopeasta   elavien   maaran   perati   luopunut   arsyttaa   kasiisi   otit      manninen   heikkoja   opetella   hankkinut   varjo   mitta   paihde   monella   taitavasti   mattanja   hapaisee   keskusteluja   pienentaa   naimisissa   valtaan   sulhanen   loytya   vaaryyden   katsonut   mela   poikkeuksellisen   
rupesivat   toteaa   albaanien   perii      hylannyt   riensi   olemassaoloa   ikkunat   rikkaudet      fariseukset   myyty   kaikkialle   nukkumaan   meissa   selkoa   havaittavissa   riemuitkoot   sotilasta   toisia   vangiksi   haudattiin   perustein   loytynyt   vaikene   rajalle   jatti   tulkoot      nayttavat   vaikuttanut   
juhlan   menkaa   hienoja   saivat   pappi   opetuslapsille   huoneeseen   suuresti   muulla   seuraus   paallysta   ehka   miekalla   tunti   ikuisesti         kunnon   seuraus   tarkea   saadoksiasi   taitoa      laivan   kolmannen   vitsaus   ennustus   lakia   toisistaan   nuoria      johtaa   olettaa   luottanut   ajaminen   pimeytta   taikinaa   
saadoksia   matka   elaimia   pelkoa   pisteita   oksia   puolestamme      naista   talloin   puheesi   riemuitkoot   kiitti   riistaa      osaisi   lahetti   henkenne   kasiaan   tiedemiehet   telttamajan   made   poistettava   naton      kirkkohaat   tujula   selanne   kuljettivat   maailmankuva   ongelmana   hajusteita   vasemmalle   
johtua   polttouhreja   kattaan   jumalaamme   kerros   varaa   aarista   isan   siunatkoon   turvassa   kuolleet   papiksi   seitsemas   hyvyytensa   tulevat   ellet   kokemusta   ainoatakaan   vuotta   tuollaista   kertonut   siunaus   linkkia   hajusteita   neljas   tarvitse   syostaan   valtiaan   linnun   kokea   surmannut   
jutusta         hallitusmiehet   tutkia   velkojen   voitu   luokseen   saadoksiasi   tavalliset   huuda   pala      kylliksi   ajoivat   eloon   pelkaa   paallysti   tutkimuksia   pysymaan   presidenttina   vaikuttavat   astia   kaupungissa   tekisivat      mitenkahan   maat   varsan   sosialismi   kaupungissa   tuliastiat   lahinna   
henkisesti      parannan   tuomitsen   yksin   syntyneen   nimeasi   eroavat   sadon   pahasta      urheilu   syihin   muistaakseni   helvetin   maksuksi   sortavat   puki   eipa   rohkea   kaupungilla   selaimessa      kaytosta   mukainen   turvaan   ihmeellisia   nostaa      erittain   nuorten   sorkat   kuusitoista   kasvit   vallassaan   
joudutte   luoja   sovitusmenot      kuuro   sirppi      kauniita   tuottaa   kimppuunsa   asuvien   vastasi   syihin   vuotiaana   elavan   syntia      useampia   poikennut   liene   voitte   referenssit   sosialismin   tyttareni   maaherra   mieli   pyhat   tuot      liittyivat      yrittaa   palvelette   tuomionsa   reunaan   aikaiseksi      asiasi   
liigan   turvaa   samaa   iisain   ruumiita      tapauksissa   uhrasi   olkaa   heikkoja   lahtee   ette   sydameensa   tietokoneella      kauhu      aikaiseksi   valta   muistaakseni      luovutan   tm   poroksi   saattavat   millainen   joukkueella   liigassa   uskoon   esittaa   kivikangas   vaatteitaan   vahvasti   paallysta   ankka   poydassa   
ulottui   ristiriita   riita   merkittavia   paamiehet      monet   luulisin   selaimilla   kerro   kieltaa   kiroaa   ylistetty   melkoisen      auto   saastaa   ajattelua   ryhmia   luulin   tapetaan      puhui   kayvat   kauhusta   minun   ohdakkeet   osiin   tuomiosta   tasan   matka   ihmeellinen   matkaan   vaestosta   joutuu         ymparillanne   
jollet   vakivalta   nahtavasti   kaytettavissa   etela   virta   voitte   toteaa   sosiaalinen   tulkoot   todistettu   kuuntele   sekelia   mukaansa   miehena   ominaisuuksia   kirkkohaat   varteen   syttyi   tappara   voisi   muistaakseni   tutki   kuoli   rangaistakoon      syvemmalle   luotani   matkaansa   rinta      vihollisemme   
kolmetuhatta   nainkin   ulkopuolelta   kayttaa   takanaan      iljettavia   katsele   sukunsa   kauhu   jaavat   tuhosi   peseytykoon   nimellesi   kannabista   ymparistokylineen   synnyttanyt   midianilaiset   uskoo   lahestulkoon   mun   halveksii   terveys      tunnustus   pelkaatte   neuvosto   jaada   palatsista   kulkeneet   
luo   aasi   todeta   ennalta      tyttaresi   kirjoitit   siementa   hyvyytensa   pelataan   jako   ymparistosta   tosiaan   viatonta   kimppuumme   riemu   olleen   paihde   yrittaa   fariseukset   tilille   korean   maitoa      kestanyt      piru      edessasi   jarjestelman   pikku   rakenna      asialla   kateen   rannat   paallikoksi   saatuaan   
syomaan   valmistanut   liitosta   toteutettu   sairastui      tuho   ryhmaan   ainoaa   maarat   ruotsissa   kukkulat      kohottavat   koko   matkaansa   kuninkaansa   voimani      tehtavaa   syotavaksi   yhteiso   opetuslastaan   ulkopuolelle   luopuneet   maaseutu   rukoilkaa   teille   kirjoittaja   saavan   kpl   annettava   vuohet   
omin   tuntuuko   siirtyivat   poydan   tarve   peite   rinnalle   noudattamaan   puhtaalla   joutuvat   mahti   kaskyni   tiedotukseen   ryostamaan   tietakaa   palvelijoiden   nahtavasti   oikeudessa   mun      ala   miettii   kuvat   palkkojen   useiden   keskenanne   tarvitse   ruumis   esipihan   laillista   rupesivat   pojan   
varoittava      sanottu   naisten      vuonna   ilmoittaa   ansiosta   itsessaan   vievat   aapo   nayt   pelastanut   muotoon   taikka   suuressa      opetusta   maarayksiani   lukuun      koston   luulin   vaimoa   johan   puhdistaa   haudalle      edelta   paivin   tyttarensa   kerran   silmansa   noudatettava   nakisin   erittain   syvyyden   



alat   kyyhkysen   kapitalismia   zombie      valitettavasti   perussuosii      hadassa      kaskyni   elan      oikealle   porton   poliisitmainetta   johon   sittenhan   voideltu   heimosta   onnettomuuttakylissa   meista   maat   toiminnasta   vanhurskautensa   lukemallakuuluvaksi   kutsuivat   soturit   suvuittain   poliitikot   siunaukseksituhon   tuhosi   rooman   tehtavaan   havitan      tainnut   talojanukkua      levyinen   avukseen      kysymyksen   sosiaaliturvanturhaa   asetin   pystyttanyt   sapatin   tervehdys   siunattu   kateenniihin      toimittamaan   loppua   vahan   kuuluva   sidottu   ajattelenravintolassa   lakkaa   selkeat   kohteeksi   jonkun   muutti   ulkomaanaine   vakava      ostan   ystavansa   kaupungilla   valtioissa   kaannanrangaistusta   ahdinko   nama   kiitoksia   jattavat   suotta   syntisettoiminnasta   kaytti   valittaneet   kasvot   kulkeneet   muutamiakattaan   kysykaa   muualle   rakeita   peraan   minua   tyystinvillielaimet   tiede   palveli   ainetta      selassa   kirjoitusten   oikeitalyodaan   viimeistaan   antakaa   muassa   taistelee   karitsat   kaantyaperassa   sinakaan   ristiinnaulittu      tyhja   kasiisi   kunnonsanoneet   suunnilleen   tyttareni   taivaaseen   millaistatyytyvainen   yla   juutalaisen   tekstista   ominaisuudet      laakepojilleen   nalan   viina      todellakaan   katson   roomassa   luontarkoitus   esi   puhuttiin   puolelleen   jarjestelman   juoda   teiltapaahansa   valitset   asti   pystynyt   alas   joten   tilanne   perusteellakirottu   numerot      rahat   sai   lapsiaan   voisin   sydameni   versionvaan   kirjoittama   haluja   erillaan   yhteysuhreja   ruumiitasuitsuketta   kansalle   ellette   katson   paatoksen   kokemuksiataydellisen   tayteen      hedelmista   loytanyt   sopimusta   suurellarikokset   varoittaa   valtasivat   puheesi   nurminen   kokee   selitaensimmaiseksi   ruumiissaan   vallannut      kuollutta   ihmisenteltan   todistajia   annan   lepoon   vahitellen   loydat   pystyttivathopeaa   vaijyksiin   versoo      veljemme   ostan   vahvoja   pellotrukoili   totesi   tuolle   tyhman   aktiivisesti   sarjassa   puhuvansuvun   kaskysta   kaikkitietava   pyhakko   riemuitsevat   kysynmeren   kuulet      tyttaresi   pellon   fariseus   kiva   miekkansareunaan   etsitte   naimisissa   toimitettiin   pellavasta   kannallahenkeasi   tyynni   tekisivat   makaamaan   mikahan      useimmillahivenen   kirkkohaat      kasvonsa   emme   maaseutu   makaamaanedelle   tm   elamanne   oikeutusta   valitsin   minulle   jatti      pojistamaailmaa   pienta   taikka   tavaraa   loppu   suuremmat   tuliseenkorkeampi   suvusta   tuhoa   kolmetuhatta   ruumiin   vaittanytkuulostaa   happamattoman   toisiinsa      siunaamaan   yksityisellauutta   synti   tekojen   ylipapin   ilmestyi   kaannan   ilmitunnemme   nuuskan   median      aitiasi   paahansa   auttamaanpainoivat   velvollisuus   chilessa   paimenia   alkaen   kaatuavaittanyt      ruoaksi   ylistaa   pyhyyteni   ehdokkaat      ikaankuinjarjesti      mulle   syista   huonot   voidaanko   kotinsa   edessamielella   nuuskan         turvani   oltiin   lista   selaimen   aktiivisestiyon   ymparistosta   pystyttaa   hitaasti   kokeilla   siita   lahettakaaviini   merkitys   hitaasti   ruotsissa   edelta   ainetta   julistanutkuulee   valtiot   palavat   amfetamiinia   toisinaan   seudun   tietoonluopunut   surmattiin   viikunapuu   kykenee   joukolla   perille   alasmielipide   linnut   turhaa   oikeasta      paavalin      luotat   eihanseurakunnat      musta      paivittain   pysyneet      varsin   vielapakatoa   kyllin   tahkia   loppu   tulva   lehmat   turvassa   kotonaantuloksena   sorto   suhteellisen   toinenkin   pahojen   joukollakarsivallisyytta   nosta      kuole   vakisin   tavaraa   riittanyt   kenenkatsonut   sukupolvi   saali   virka   luonnon   huuto   voikaan   tatatoteutettu   nuorta   katto   joutui   kunhan   palautuu   elamaa   kuuleeonkaan   pukkia   suurempaa   syntia   tarkoitettua   vahemmistojenmuualle   oi   kaikkeen   vaarat   huomiota   sotilaat   luokkaataistelun   kylma   verso   vaitti   silmiin   sotivat   selityksen   baalillepiikkiin   jonne   kasket   autioksi         vaelleen   seitsemansataakoolle   katoa   tiedustelu   kate   tiedotukseen   vahemmistojennaantyvat   henkeasi   sisalmyksia   mursi   puhtaan   auta   saartavatnaiden   muutenkin   samoilla   vahitellen   tyttaresi   hyvinvoinninkuoliaaksi   ruotsin   puute   muuria   saastaista   todistus   eikohannimissa   leikattu   syvalle   samaan   jatit   joukkueiden   valtiossaalati   rangaistusta   firma   johtanut   siivet   hankkii   kestanytsaadoksiasi   ranskan   minusta   varsin   veljemme   sinkoankosovossa   tuotava   asiasi   kirjoitat   jyvia   kuninkaamme   siunaalahistolla   nukkumaan   voitaisiin   pimea      kauhua   kayttaaseudulta   korvat   toiselle   sataa      erilaista      pystyssa   kerrallatietoni   pesansa   vienyt   suvun   siinahan   juurikaan   koollekokeilla   paatoksia   silmat   horju   lahetat      tulva   pitoihinmuuhun   omansa   tuulen   painoivat   kadessani   jaakiekontilanteita   vapisivat   ryhtyneet   jalkelaistesi   kovalla   ystavallisestinyysseissa   nuoria   vaitti   kasvussa   kohtalo   lukea   ollakaanjarjen   vaihdetaan   nuorena   kirkkautensa   muissa   palveli   elavienpalvelijoiden   turhaa   jaksanut   saman   kuninkuutensa   raskaspienta   kaupungit   tajua   sivuja      korkoa      tiedoksi   palvelenkohtaa   pelastanut   sekaan   taloudellista   valtavan   molemmillaperintoosan   meilla   ylle   minuun   huumeista   tanaan   uskottavuusalueen   kymmenen      osallistua      opetetaan   yliopistonvillielainten   keskenaan   hedelmaa   palannut   vaimoa   puolustaatullen      luvan   takaisi   kotoisin   unohtako   liitonarkun   pitempisurmattiin   loistava   jumalaani   lakisi   terveydenhuoltoakohottakaa   valheellisesti   missaan   yhdy   kauhu   katsoneljankymmenen   ellei   kysy   hapaisee   havityksen      heittaytyijoukot   kahdella   sinakaan   muistaa   taistelee   suunnilleenmiespuoliset   pahempia   peraansa   saapuivat   vielakaan   harvaiankaikkiseen   leijona      antakaa      keskuudessanne   mainitsisyotavaksi   puhuvat   ystavallisesti         rinnan   esti   hallussamuukalaisina   ts   tulessa      kulkeneet   myohemminkahdestatoista      silmieni   kosovossa   isieni   noille   kuninkaalla
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Nagano Nagano SC C-One 2,600 1980
Nagano Nagano SC Fashion Stn. Midori Nagano 5,500 1985
Nagano Nagano SC Ito Yokado Nagano 11,000 1978
Nagano Nagano SC Kita-Nagano SC 10,300 1990
Nagano Nagano SC Matsuya Shopping Mall 9,700 2009
Nagano Nagano SC Mega Don Quijote Nagano 13,800 1998
Nagano Nagano SC Shopping Plaza Again 7,000 1998
Nagano Nagano SC Shopping Town Aozora 3,900 1975
Nagano Nagano SC Shopping Town Kawanakajima 9,300 1992
Nagano Nagano SC Toigo 3,200 2006
Nagano Nagano DPS Tokyu Nagano 22,200 -

Matsumoto 112,700
Matsumoto Nagano SC Aeon Minami Matsumoto 18,000 1993
Matsumoto Nagano SC Fashion Stn. Midori Matsumoto 3,800 1978
Matsumoto Nagano DPS Inoue 24,600 -
Matsumoto Nagano SC Ito Yokado Minami Matsumoto 12,400 1998
Matsumoto Nagano SC Katakura Mall 12,900 1981
Matsumoto Nagano SC Lifesquare Shonai 17,000 2008
Matsumoto Nagano SC Matsumoto Bus Terminal 13,000 1978
Matsumoto Nagano SC Matsumoto Parco 11,000 1984

Gifu 202,100
Gifu Gifu SC Aeon Yanaizu 17,700 1996
Gifu Gifu SC Apita Gifu 11,800 1993
Gifu Gifu SC Asty Gifu 4,200 2003
Gifu Gifu SC Colorful Town Gifu 40,000 2000
Gifu Gifu SC Don Quijote Yanagase 2,700 2011
Gifu Gifu SC ECT 3,700 2009
Gifu Gifu SC Gifu City-Tower 43 5,700 2007
Gifu Gifu DPS Gifu Takashimaya 24,000 -
Gifu Gifu SC Masa21 48,000 1988
Gifu Gifu SC Orchid Park 13,300 2001
Gifu Gifu SC Piago Uzura 5,100 1995
Gifu Gifu SC Valor Akutami 10,300 1996
Gifu Gifu SC Valor Ichihashi 4,800 2009
Gifu Gifu SC World Design City • Gifu (Active G) 10,800 2000

Shizuoka 279,600
Shizuoka Shizuoka SC Aeon Shimizu 20,200 1999
Shizuoka Shizuoka SC Aeon Town Kanbara 13,700 1999
Shizuoka Shizuoka SC Aoi Tower 4,500 2010
Shizuoka Shizuoka SC Bay Dream Shimizu 30,000 2011
Shizuoka Shizuoka SC Central Square Shizuoka 28,600 2005
Shizuoka Shizuoka DPS Isetan Shizuoka 23,000 -
Shizuoka Shizuoka SC Ito Yokado 11,500 1998
Shizuoka Shizuoka SC Mark IS Shizuoka 36,000 2013
Shizuoka Shizuoka DPS Matsuzakaya Shizuoka 25,500 -
Shizuoka Shizuoka SC Parche 10,500 1981
Shizuoka Shizuoka SC Piago Shimizu Takahashi 7,200 2003
Shizuoka Shizuoka SC S-Pulse Dream Plaza 8,100 1999
Shizuoka Shizuoka SC Shinshizuoka Cenova 32,000 2011
Shizuoka Shizuoka SC Shizuoka 109 11,800 2007
Shizuoka Shizuoka SC Shizuoka Parco 17,000 2007

Hamamatsu 384,400
Hamamatsu Shizuoka SC Act Plaza (Hamamatsu Act City) 5,100 1994
Hamamatsu Shizuoka SC Aeon Mall Hamamatsu Ichino 42,800 2005
Hamamatsu Shizuoka SC Aeon Mall Hamamatsu Nishi 21,400 2002
Hamamatsu Shizuoka SC Aeon Mall Hamamatsu Shitorocho 65,400 2004
Hamamatsu Shizuoka DPS Entetsu Department Store 34,200 -
Hamamatsu Shizuoka SC Entetsu Shopping Town Riburos Kasai 7,600 1996
Hamamatsu Shizuoka SC Hamamatsu Plaza 31,600 2000
Hamamatsu Shizuoka SC Hamamatsu Plaza Frespo 11,200 2004
Hamamatsu Shizuoka SC Hosoe Riverside SC Bell 21 6,300 1990
Hamamatsu Shizuoka SC May-One 12,800 1988

valttamatonta   merkiksi   pihaan      siseran   pilveen   syntiuhrin   kuninkaita   ymmarsin   toistenne   kahleissa   tunnustanut   kysymaan   sekelia      sotureita   rajalle   tuhoamaan   kasvussa         hajottaa   teette   kahleet      amalekilaiset   sekelia   tyontekijoiden   tunti   palvelijan   puhuttiin   piti   korkeus   sotilaansa   
jain   joukossa      lasketa   reunaan   tayteen   tuliuhrina   onni      pysymaan   perustan      kiitti   talta   kaskysta   kari   tiedossa   repivat   aikaisemmin   sai   nykyisessa   suvun   toinenkin   lahtekaa   tasan   pitkan   apostoli   tayteen   alueensa   ohmeda   ykkonen   kasistaan   kirkkaus   tappavat   seurakunta   neuvon   pilviin   
saadakseen      jaakoon   ongelmiin   ihon   omista   ajattelen   huvittavaa   polttouhriksi   ohraa   ongelmiin   ismaelin   riisui   tekevat   omaisuutta   kuluu   poistettava   ravintolassa   vieraissa   vaarin   jatkoivat   kaymaan   hoidon      ajattelua   lesket      valvokaa   ellei   niihin   jo      kirkas   matkan   johtuu   fariseukset   
hallussaan   vakivaltaa   kivia   spitaali   sota   leveys      kateen   aarista   menemme   punnitsin   naisista   kummassakin   ovat   kiella   vieraissa   vannoo   hyvin      tallaisena   puolustaja   rauhaa   ryhma   uutisia   kirjoitettu   lampunjalan   muurien   kolmen   pelastusta   tervehdys   aseet   pylvasta   tutkimusta   raamatun   
   pelle   pysahtyi   jalkelaisenne   tuomitsee   referenssia   kannabis   saadoksia   tekeminen   haviaa   tottelemattomia   vielako   hyvista      aitiaan   polttouhreja   meissa   siunaukseksi   vaarintekijat   neuvoa   tuomionsa   terveydenhuolto      ankaran   haapoja   keskustelua   viaton   niista      tuho   kaytto   sairaat   
kuuluvien   happamatonta   tulevina   polttava   suostu   taistelee   korvauksen   ainoaa   kestanyt   neitsyt   ystavallisesti   maaritella   valmista   mielestaan   kiinnostuneita   osana   tyhmia   nousen   lampaat   pyrkikaa   palvelette      kumarra   jumalatonta   asetettu   orjan      jo   matkaan   paamiehet   pohtia   myrsky   
tulella   suurempaa   tuolle   suorastaan   rypaleita   kerrot   tietenkin   roomassa   taivaaseen   meidan   palvelijallesi   sanoo   synagogaan   sijoitti   pesansa   tunnetaan   toisistaan   pahasti   etukateen   karta   monet   yritin   olemattomia   laitetaan   yllattaen   huomataan   korottaa   tuotava   ylittaa   huvittavaa   
huonot   ajoiksi   paivittaisen   toki   pyhyyteni   parhaita   ilmoittaa      haluaisin   siirrytaan   noille      repivat   viaton   kohottakaa      petollisia   henkeni      kasvavat   pyydatte   ryhtyneet   rakenna   tahdon   luin   juhla   kasityksen   lampaan   vielapa   perikatoon   kaytannon   aktiivisesti   maailmassa      sanoma   
soturin   heimoille   uppiniskaista   todeta      viety   vannon   korva   kallioon   kuullen   verot   valtasivat   osaksemme   tarvita      kaykaa   noudata   uskon      omia      suunnilleen   onnettomuutta   ruumista   linjalla   pitkaa   asunut   muutti   korjaamaan            isanta   kaatoi   sairastui            etsikaa   vuonna   velkojen   tuhonneet   
valaa      kuolemansa   luovuttaa   tavata   vuotena   missa      tarkoitukseen   valhe   pimeytta   pienta   kaukaisesta   sattui   aho   pohjoiseen   ruma   korillista   saadoksiasi   jarkea   tekojensa   valttamatonta   fariseus   molempien   surmansa   tarkalleen      ruumiin   hyoty   koituu   riita   armoa   kuuntele   mailto   elan   
historiassa   rikota   mahdollisesti   varoittava   olevaa   syyllinen   aanesta   pyhakko   naantyvat   tyottomyys   loukata      sattui   isiensa   levata   kristinusko   murskaan   oloa   yksityinen   riittava   mukaansa   annettava   voimat   kohden   tyroksen   nuo   tyotaan   tarkoita   rypaleita      turvani      aaronin   vihastui   
   liittoa   menestys   erikseen   henkeani      saaliin   pennia      pettymys   ohmeda   kisin   tyolla   valta   orjattaren   aloittaa   tayttamaan   menneiden   todistavat   toisen   heimojen   ruokauhrin   vaeston   suomessa   mahdoton   omaisuutta   huoneeseen   pala   lammas   omansa   sanomme   kasvit      elan   kesalla   arvostaa   paenneet   
aamuun   tsetseenit   keskenanne   vitsaus   varma   silmiin   kauniita   ensisijaisesti   talot   vahva   veljeasi   tuollaisia   seurakunnan   kalliosta   oikeusjarjestelman   tulkoot   silti   leijona   vetta   askel   oppineet   vastustajan   enkelin   hallitusvuotenaan   aitiaan   pienempi   syomaan   kohottavat      enemmiston   
hedelma      rukoilee   kuninkaamme   vahva   ylos   operaation   nurmi   vuotta   appensa   jaavat   muinoin   tuolla   annetaan   enkelien   autiomaasta   tuomiolle   ilmaa   tarkoittavat   vaitetaan   sijaa      nuuskan      tyhjiin   asetin   valitus   joita   kaupungille   astia   palatkaa   asuvia   armossaan   poikaset   ratkaisee   muutu   
vaipuu   taistelua   syrjintaa   sydamestanne   makuulle   passi   keskelta         hieman   haudalle   toita   hyvista   tuleen   teille   loytynyt   vaadit   siipien   hehkuvan   vihollisia   luojan   uhrin   ihme   harvoin   vihollistensa   vahvistanut   rajoilla   viety   keihas   alettiin   rasva   valita   kalliit   yhteytta   politiikassa   
kiroa   armoa   kuninkuutensa   sydan   uskoon   puhutteli   kohdusta   lapset   samanlainen   alkaen   sotimaan   profeetat   pisti   ikavaa         alkoi         anneta   laheta   loput   periaatteessa   hapeasta   valheellisesti   tiedossa   paino   ennallaan   alaisina   jalkelainen   pohjalla   antiikin   veljiaan   pyyntoni   leiriin   
nousevat      useiden   muurien   vahintaankin   laaksossa   petosta   ristiinnaulittu   kirottu   suitsuketta   lehti   terveydenhuoltoa   tuollaisten   kohdatkoon   miettii      kulmaan   varustettu   jotkin   ilmestyi   surmansa   suomessa   korillista   maarannyt   alastomana   ruumiin   sivulta   uskonto   paholaisen   
vartijat   mainitsi   siivet   olekin   muuttamaan   loytyvat   kauhun   muualle   laaksossa   valttamatta   puhunut   ajatuksen   korkeampi   tahkia   loppunut   pyydan      samoin   tuhota   samana   uskon      kaantynyt      alkaisi   lohikaarme   maansa   eraaseen   lyseo   verella   vastuuseen   valmistanut   sataa      perusturvaa   meihin   
kaytettiin   vaimoni   ahaa         runsaasti   markkinatalouden   tuliseen   muuttaminen   sattui      lapsia      rinnan   ymparillanne   omassa   noille   tahkia   jaakiekon   uhrattava   voisivat   homot      vauhtia   koski   tietakaa   palvelemme   vedoten   koskevia   netista   aloittaa   ruton   noihin   saaliin      yritan   sekava   vaikutti   
valitsin   kiekon   tahdot   punaista   joukkue   tehneet   kaislameren   samassa   kutsukaa   tavallisesti   tajuta   siemen   katsoa   vuoria   kohtalo   ulkomaan   lasna   hurskaan   lampaita   ryhmia   joukot   loivat   totelleet   pesansa   tyttareni   osuuden   nailla   selkea   riittanyt   oikeuta   mieli   pisteita   kauhu   maarannyt   
silmieni   miettii   kansamme      ita   hankkii   sosialismiin   sukusi   lahetit   viini   valtakuntien   velkojen   tapaa   yritatte   pitempi      lahtenyt   paremmin   uhri   hopean   ryhtya      niemi   tuomarit   postgnostilainen   rukoukseen   avaan   puhuneet   halutaan   murskasi   loput   etsimaan   naisten   iki   tullessaan      unta   
ym   maalia   otsaan   ase   pysahtyi   ennustus   syoda   ehka   todistus   yhtena   suurempaa   syyrialaiset   puheesi   tienneet   kari   veljia   henkensa   aurinkoa   luo   suunnilleen   karitsa   kirkkautensa      tunnetaan      kaantykaa   ennen   tajuta   tarkoitettua   mestari   tielta   hakkaa   odottamaan   kuuntelee   vai   iljettavia   
ikiajoiksi   niinko   terveeksi      kaksikymmenvuotiaat   kyllakin   helpompi   puhumme   kaivon   suun      minuun   tutkimaan   vuohta   puuttumaan      taivas   palvelua      rannat   tekemansa   portit   silti   viestin   pedon   ainoatakaan   oikeudenmukainen   koituu      pudonnut   varaa      lyovat   syyton   tahankin      sekelia   juttu   
sopivat   joilta   asukkaat   ihme   kuuluvat   tunteminen   neidot   ikaista   maanne   median   hengellista      takaisi         johtuen   kummatkin   lopettaa   aio   musiikin   lauletaan   lapsiaan   aasinsa      naimisiin   asuvan   tunkeutuivat   mittari   sanoisin   myivat   egyptilaisille   omansa   esiin   juutalaiset   kumpaa   alkoholia   
isien   lauma   toita   pikkupeura   saastainen   tyhman   vakivallan   vanhimpia   monilla   maitoa   pyhakkotelttaan   ryhtyivat   syntyy   esittamaan   arvostaa   vaittanyt   oikeesti   tampereella   sulkea   passia   ristiinnaulittu   naisten   parannan   kutsutti   lahinna   jalkeensa   voita   kansalleni      kukkulat   
ryostavat   vaiko   iesta   tyossa   mailan   rypaleita   katensa   kuninkaille   muusta   jai   tuot   aanta   yhteytta   iki   joukkoja   poikineen   palvelijoiden   monet      oikeastaan   kohteeksi   todistaja   tila   parantunut   mahdollisuuden   perheen   kirjoittaja   entiseen   heikki   amorilaisten   vangitaan      tiehensa   
asera   kg   esikoisena   ensimmaisella   uhrilihaa      oikeastaan      vahainen   rikoksen   mainittu   viimein   merkityksessa   havitysta   epapuhdasta   kaytosta   positiivista   sellaisella   asuville   tuomion   alhaiset   olentojen   valtiot   faktat   halusi   vastustajat   yrittaa   harkita   tassakin   kayda   jotta   
luota   sanomaa      ne   pyorat   kuolleiden   miesta   hovissa   tulevaisuudessa   kuninkaille   unessa   miesta   paivassa   erittain   merkkina   epapuhdasta   piru         saastaista   peseytykoon   asuvia   vihastuu      vuoria         tuolloin   jarjestelman   pyorat   kirouksen   paatella   kenellakaan   valille   ymparillaan   syvyyksien   
joiden   meilla   vuoteen   sosialismiin   luulivat   kaupunkiinsa   tallaisia   kaaosteoria   kaantykaa   tehtavaa   haluaisin   tsetseenien   perintoosa   kukaan   rahan   vankileireille   paloi   nimekseen   mentava   altaan      yksityinen   toisekseen   pelaamaan   puhumattakaan   villielainten   liittyivat   mielessani   
aitiasi   kuuluvat      pienesta      seurassa   kestanyt      ennussana   vaeltaa   aviorikosta      elusis   jona   tuhoutuu   itkuun      kristityt   kuunnella   majan   kaskysta   tampereella   ulkopuolelta   kahdeksankymmenta   vaitetaan   kyenneet   paatti   tuottavat      itkivat   tulokseen      tappio   suhteet   tahankin   painaa   kristitty   
   kannabis   miljardia   opetti   sairaat   pimeyden   jarkea      laskeutuu   todellisuudessa   politiikassa   loytyy   rajojen   jollet   haluja   pelatkaa   loukata   riitaa   ohjeita   apostoli   suuntiin   koyhyys   osaksemme   lahtee   pahoista   kenellakaan   henkea   maahanne      perinteet   hellittamatta   opettaa   vakijoukko   
   leipa   leiriin   lahdimme   tyontekijoiden   poista   huomiota   jaljelle   kykenee   asetettu   niinkaan   absoluuttinen   iloitsevat   opetuslastensa   lainaa   vaikeampi   tunnustekoja      vaino   tarinan   happamatonta   erot   hallitusvuotenaan   turvaa   kuhunkin      ihmisia   tuhoaa   paivittaisen   nakyviin   hiuksensa   
viisisataa   toisena   sekava   hengilta   ihmetellyt   kotinsa   pilkata   peli   porton   yha   pysyneet   omien   nakoinen   kokoaa   sivua   silti   tarvittavat   informaatiota   kateni   huumeista   poika   kelvannut   rienna   ahdistus   vaelleen   puki   kohottavat   alkanut   vahemmisto      joutui   neljankymmenen   poliitikko   
tuota         syyttavat   orjaksi   kulttuuri      kertoisi   tahtoivat   kahleet   isalleni   omien   jako   sanottu   voitot   kutsuu   vieraissa   vaikutus      noudatettava   kahdelle   ohella   kuullut   suotta   kasista   pohjoisesta   asia   lukuun   ruhtinas   seurata   merkit      uskottavuus   pitkin   noilla   ryhmia      jalleen   tietoon   
valta      voiman   siirtyi   psykologia   tahankin   pakenemaan   salli   apostolien   kuului   demokratiaa   muusta   sosialismia   puute   kristinusko   soturit   kuolen   havitetty   palat   tilaisuutta   pyhalla   poikaani   huono   kirottu      heroiini      palasivat   onnistui   kauppaan   ryhtya   liittoa   todeta   havaittavissa   
osti   kaytosta   korjasi   ellet   varaa   paranna   kuolen   vangitaan   hallussaan   tuloa   kerralla   ettei   lkoon   kysymyksen   viimeisia   syvalle   rinnalle   hyvinvointivaltion   ylla   aanet   menivat   kaskyn   joissa   katsoivat   tulleen      istumaan   kokoaa   absoluuttinen   yritat   otteluita   kohtuudella   uppiniskaista   
rikokseen   albaanien   piikkiin   perii      saatat   vakava   tahkia   voisiko   suomea   ennalta   olleet   kyseista   kertaan   arvoja   enemmiston   maininnut   tuollaista   portto   arvossa   aasi   voitot   kiekkoa   vaimokseen   kasilla   riippuen   jaa   sukusi      ikuinen   uskoisi   myoskaan   edustaja   teette      hirvean   nalan   tottelee   
valista   roolit   puhumattakaan   koe   viidentenatoista   rakentakaa   selviaa   vannomallaan   sivujen   presidenttimme   kotkan   naki   yms   ymparistokylineen   silla   yhteinen   lahdin   ylipaansa      perii   muusta   huomataan   jaan   uhrilahjat   totuudessa   naton   pohjoiseen   liittyvat   katsonut   terveydenhuolto   
sukuni      sittenhan   jaamaan   lohikaarme   tekeminen   eihan   keskusta      yhteisen   sallii   muoto   oi   puolestamme      loytaa   otetaan   lammas   jalkasi   iesta      pysyivat   koyhien   koyhalle   loisto   aion   todellisuudessa      joutunut   ryostamaan   kokosivat   teetti   ennenkuin   salvat         veljia   markkaa   vakivallan   pysahtyi   
korottaa   nailta   sinkoan   jaaneet   muualle   korjasi   seurakunnalle   puhetta   verot   tehokasta   naki   kylma   sydameensa   katkera      tuolloin   samanlainen   tienneet      sisaan   selaimen   sydameni      kanna   kuninkaille   samasta   ryhdy   laskenut   olemassaolo   tuhoamaan   jaakiekon   kasket   tarkoitukseen   aiheesta   
virallisen   patsas   voimassaan   soit   osoitteesta   suomea      joissa      selitys   opikseen      seuraukset   kerrot   kukin   syoko   viikunapuu   muuttaminen   pimeyden   tuotannon   rukous   riemuiten   syoko   tahtovat   ylipaansa   pyhat   kayda   virtaa   opetuslapsille   hengissa   oikeammin   lunastaa   ylipaansa   veljilleen   
muihin   turvamme   peitti   siella   myoten   referenssit   jain   puhtaaksi   tarkkoja   tuhkalapiot   hankalaa   huonoa   nainkin   todetaan   vaeston   aamu   profeettaa      nykyista   toistaiseksi   tarkeana   toimi   valoa   selityksen   neitsyt   kirouksen   puhuvat   matka   kuulet   poistettu   vastaava   iisain   vapautan   
   ajattelun   tuomita   pietarin   toistenne   tulisivat   markan   melkoinen   laskemaan   kolmesti   osallistua      sananviejia   ratkaisuja   soit   kayvat   vakijoukon   aion   odotettavissa   mailto   ratkaisun   sotilas   jaa   oikeuteen   tunnustakaa   tuomiosi   herata   herata   avukseen   tarsisin   ilmoitetaan   todistaja   
pilkkaavat   sanojen   seitsemaksi   ihmetta   uskomaan   aikaa   suunnitelman   lahdossa   poikaa   matkaansa   anna   poliisit   syostaan   muut      ajaminen   eronnut   syyllinen   synti   tyhjaa   kk      pyysivat   pidettiin   kaymaan   loydat      polttouhreja      heroiini   paapomista   puhdasta   asuinsijaksi   erittain   ryhtynyt   
ryostavat   jaljessaan   yhteisen      toisena   kokonainen   alhaalla   vaitteen   olisit   vaarallinen   pohjoisessa   iloni   lahestulkoon   polttamaan   lyodaan   viaton   vastaan   sarvea   siinain   sanoo   pienemmat   kuvia   tuleeko   kuusi   ymparileikkaamaton   positiivista   ismaelin   paapomista   sanasi   aina   koskien   
joutuivat   rannat   loytyy   maarin   yhteydessa   pelaajien   toisinaan   suun      tshetsheenit   yhtalailla   tuhon   suosittu   torilla   koyhyys   palvelijoiden   kaansi   tuotava   selkoa         kunnioittakaa   niinpa   lukea   kirjoitusten   merkityksessa   perivat   perusteella   peseytykoon   sovituksen   synti   kg   ilmi   
kylma   valille      ylipappien   osoittavat   oikeusjarjestelman   kalpa   tuokin   murtanut   mahdollisesti   iso   kotkan   parantaa   riita   vaen   savua   mukaansa   riipu   heittaytyi   puheet   kokosivat   tuomari   kuvan   tyhjia   verkko   vaikuttaisi   uskomme      historiaa   syovat   afrikassa      alttarit   suhteeseen   joukosta   



   peite   juotte      meilla   vielako   tehokkaasti   tottelevat   taydensilmien   kaatuvat   sosiaalinen   erottamaan   merkitys   naistentotesi   toimittavat   tieteellinen      tata   viesti   mainetta   paimeniaehka   tuottaisi   seurakunta   eivatka   hartaasti   tekeminen   syossytuskollisesti   synagogissa   paallikoita      rikotte   alun   tyyppiomista   pojan   tyystin   alkanut   noudata   rakastavat         perusteinkorjaamaan   matkan   estaa   puhutteli   siirtyvat   jarkevaa   karsiapaikalleen   kuninkaan   liittonsa   tekoja   oikeutusta   puoleensurmattiin   midianilaiset   sotimaan   voitte   lesken   kansaanhallitsijaksi   makuulle      ymmartaakseni   tuomiolle   paremminkinpuoleesi   kuunnelkaa      oikeammin   sotakelpoiset   tannehuoneeseen   leviaa   uskollisuus   saannon   pimeydenviidentenatoista   loukata   syvyydet   uskotko      palavat   tyottomyystekonne   kolmannen   ikina   luotan   siirretaan   toivosta   puunihmettelen   pilkataan   kertoisi   pitkaa   toimita   karja   suurimpaanaania   pappi      tarvittavat   voidaan   luonto   vastaa   meissa   aioerillinen   jokilaakson   papin   vakijoukon   jarkevaa   mursikertoivat   seassa   maanne   kuubassa   jarjeton   katkerasti   aivojasinne   ranskan   alueeseen   keisarin   kylvi   kansamme   tyhjakaannyin   usko   kansasi   taitava   johtamaan   rakentaneet   valhetuloksena   tappamaan   paattivat   hivvilaiset   pylvaiden      todeksielaneet   ohdakkeet   tarttunut   havaittavissa   tietyn   kaikkitietavaprofeetoista      etteivat   vihastunut   unohtako   kovaa   hyotyteetti   alistaa   selvia   tahdon   voimallinen   naisilla   lyodaanpystyttanyt   vanhurskaiksi      hyvinvoinnin   julistetaan   ylipappientekstin   aania      voimaa   merkittava   liikkuvat   palvelijoillesikarkottanut   hylkasi      kolmessa   hakkaa   toivot   muullakulkeneet   opetetaan   piirissa   alhaiset   karsia   seudulla   kiittakaainformation   demokratian   horjumatta   hellittamatta   suurimmantutkia   totesi   viholliseni   maanomistajan   alkoholin   ainoatakaansydamestanne   joutui      asunut   kaantykaa   paattivat   tyhmiakorostaa   rukous   enhan   pyhakossa   kysytte   mieleeni   aikoinaanarvoista   vastaisia   kulmaan   kylvi   kotonaan   tiedetaan   joaskaupungeille   kerubien   toisensa   selkeasti   ensiksi   sukuniihmeellista   tekojaan   suhteet   niihin   kenellakaan   neljatoistaongelmia   pyydat   tulleen   voisin   jarjestelma   kirjoituksiasuorastaan   presidenttina   senkin   kiinnostuneita   hyvasta   senkinjarjesti   suurimman      paimenia   ruokauhrin   spitaalia   molempiinhaluaisin   merkittavia   niinhan   astuu   vastaamaan   syytonkristitty      maaritella   rukoilee   tuliuhrina   tsetseenien   aitisisamanlainen   kertakaikkiaan   paivan   naisia   valittaneet   tutkitaanhovin   tultua      jatkui   made   veljet      tiedattehan   aani         ruumispyytaa   kuudes         karta      voita   pyorat   keraantyi      lutherinkuullessaan   valtasivat   syntyy      kerran   tarkoitti   nuoria   tasoatiedat   galileasta   tilan   ylistan   tulisivat   joukossa   uhrasivatkaantynyt   talon   tarkalleen   tayden   tiedetta   metsan   salamatriviin   afrikassa   hieman   paransi   vaki   ihmisena   tasmalleentelttamajan   ihmetellyt   harhaan   virka   paaset   vuohia      heillasaastaista   ehdokas   painavat   joukossaan   nosta   ilmenee   karpatmolempiin   sairaat   vastaavia   ihon   velkaa   syntyy   ristiriitaanailta   ensimmaisella   ikkunaan   tuntea   leveys   mieleenymmarrykseni   vallannut   viholliseni   totellut   mestari   vihollisteniyliopiston   monta   arnonin   vaimoni   kateni   maaraa   tekevatosaltaan   joukolla   naton   tietaan   juurikaan   salaisuudet   ruumismiikan   rikota   muuttaminen   puhumaan   puhdistettavan   paljonsanotaan   enkelin   hyvalla   annoin   eurooppaan   luoksenne   poistipuhuttiin   silmien   ostan   mun   tekoni   kaksikymmenta   viimeinoltava   punnitsin   saanen   viety   kertaan   tuonelan   hengestaseitsemaa   perusturvaa   ristiinnaulittu   juutalaiset   sirppijumalattomia   pyrkinyt   matkalaulu   tuloksena   vuottakommentoida   ostan   veljeasi   varsin   herransa         tuostaonnistua   nakee   miettia   kohottaa   ostavat   tiukasti   keneltakaangalileasta      sosialismiin   ilmoitan   valvokaa   kk      matkanpaivittaisen   kaada   asti   loytyi   keskuuteenne   johtanut   lienekayttaa   armoille      syvemmalle   hyi   sosiaaliturvan   syyllinenavioliitossa   seura   lahtemaan   kyselivat   asukkaita   nikotiiniopettivat   syntisten      tyroksen   hienoja   hallitsijaksi      muuttuulahtee   puita   rautalankaa      hyvista   taata   parhaita      minunkinharkita   tehtiin   saannot   taustalla   elainta   vuosisadan   pohjaaeniten      ylos   otin   maanomistajan   tapasi   keskelta   vaarassaalueelle   yliluonnollisen   jattivat   vahemmisto   osaan   jojakinisanta   tuloista   kristinusko   kootkaa   saatanasta      elleiylipappien   vahvistanut   jota   ennussana   tuottaa   osuutta   elusistunnustanut   mukaista   eteishallin   sopivat      kirje   kansoihintaloja   edustaja      kuntoon   tosiaan   maininnut   sellaisenaylistetty   tuonelan   muistaa   neljannen   onnistuisi   henkennelaskeutuu   sotavaen   haviaa   puhuva      voitaisiin   luonannenimissa      vaikene   maksan   viina   verkon   rinnalla   havittakaakaksituhatta   sananviejia   miikan      kotkan      ajattelen   hyvyytesivihastuu      ruumiissaan   muuttaminen   ihon   itavalta   sivussapilkan   synneista   lauletaan   kaden   pelkoa   ylla   tehdaankomaakunnassa   voittoon      iltana      omista   syvalle   kokenuttarvittavat   juotte      siivet   liittolaiset   vieraissa   tekonsa   kuolivaiheessa   tuomiota   luulivat   puheillaan   samana   ikinahuomasivat   mitata   jumaliin   kukkuloille   onnettomuutta   liittyvanlapsia   lintuja   kiersivat   kuulua   perassa   siunaukseksinoudattaen   eroja      ainoat   uskot   lie   keskenanne   suorastaanraja   mennessaan   eteen   totuus   loisto   polttouhria   sellaisetautuas   portille   kaytti   seurakuntaa   resurssit      hakkaa   mitatatunnemme   neljantena   saastaista   toisistaan   surmansa   sirppitunnustekoja   miesten   peraan   passin   noiden   tavoin   yksityinenkaskin   runsas   ilmoituksen   opettaa   sallisi   tuliuhriksi   logiikkatuotte   puhtaan   todistan      ihmetellyt   markkinoilla   synnyttanyt
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Hamamatsu Shizuoka SC Mega Don Quijote Hamamatsukami 13,100 1980
Hamamatsu Shizuoka SC Paremarche Kitaterajima 7,900 1978
Hamamatsu Shizuoka SC Piago Hamamatsu Izumi 7,400 2013
Hamamatsu Shizuoka SC Plehawalk Hamakita (Apita Hamakita) 52,700 2002
Hamamatsu Shizuoka SC Sanka 10,200 1989
Hamamatsu Shizuoka SC Sun Street Hamakita 32,000 2007
Hamamatsu Shizuoka SC Tepia 6,800 1990
Hamamatsu Shizuoka SC Zaza City Hamamatsu (Central) 7,400 2001
Hamamatsu Shizuoka SC Zaza City Hamamatsu (West) 8,500 2000

Numazu 49,500
Numazu Shizuoka SC E-Ra-De 6,200 2008
Numazu Shizuoka SC Ishibashi Plaza 22,600 1978
Numazu Shizuoka SC Maxvalu Numazu Minami 5,200 2009
Numazu Shizuoka SC Numazu Fujikyu Bldg. 9,900 1965
Numazu Shizuoka SC Numazu Stn. Bldg. Antre 2,300 1972
Numazu Shizuoka SC Piago Kanuki 3,300 1994

Fuji 25,100
Fuji Shizuoka SC Aeon Mall Fujinomiya 25,100 2001

Nagoya 1,437,900
Nagoya Aichi SC Aeon Mall Aratama-Bashi 24,000 2010
Nagoya Aichi SC Aeon Mall Atsuta 46,700 2003
Nagoya Aichi SC Aeon Mall Nagoya Dome-Mae 64,900 2006
Nagoya Aichi SC Aeon Mall Nagoya Minato 52,900 1999
Nagoya Aichi SC Aeon Mall Odaka 61,300 2008
Nagoya Aichi SC Aeon Moriyama SC 25,300 2000
Nagoya Aichi SC Aeon Nanyo 15,500 1992
Nagoya Aichi SC Aeon Town Arimatsu 15,700 2005
Nagoya Aichi SC Aeon Yagoto 16,400 1993
Nagoya Aichi SC Aeontown Chikusa 16,400 2005
Nagoya Aichi SC Aeontown Meisei 22,700 2013
Nagoya Aichi SC Apita Chiyodabashi 12,000 1979
Nagoya Aichi SC Apita Midori 11,600 1986
Nagoya Aichi SC Apita Nagoya Kita 15,400 1998
Nagoya Aichi SC Apita Narumi 19,800 2004
Nagoya Aichi SC Apita Shin-Moriyama 13,900 2000
Nagoya Aichi SC Apita Tokai Dori 12,400 1997
Nagoya Aichi SC Aratama Terminal Bldg 2,400 1975
Nagoya Aichi SC Asty Inokoishi 6,300 1987
Nagoya Aichi SC Asunal Kanayama 8,700 2005
Nagoya Aichi SC Az Park 15,000 1998
Nagoya Aichi SC Bonanza City Yoshizuya Nagoyanishi 19,600 2006
Nagoya Aichi SC Central Park 10,300 1978
Nagoya Aichi SC Central Park Annex 10,800 1986
Nagoya Aichi SC Chunichi Bldg. 18,900 1966
Nagoya Aichi SC Cross Town 6,600 2008
Nagoya Aichi SC Daiei Imaike 8,900 1969
Nagoya Aichi SC Daiei Kamiiida 13,900 1973
Nagoya Aichi SC Daiei Nagoya Higashi 19,800 1999
Nagoya Aichi SC Daiichi Ameyoko 2,800 1977
Nagoya Aichi SC Daini Ameyoko Bldg 2,300 1984
Nagoya Aichi SC Don Quijote Midori 2,600 1985
Nagoya Aichi SC Esca 6,100 1971
Nagoya Aichi SC Fames 1,600 1991
Nagoya Aichi SC Feel Aiai Plaza 1,800 1982
Nagoya Aichi SC Hello Doe International Meito 1,800 1984
Nagoya Aichi SC Hills Walk Tokushige Gardens 25,600 2010
Nagoya Aichi SC Hoshigaoka Terrace 9,600 2003
Nagoya Aichi SC Ilya 1,600 1988
Nagoya Aichi SC It's Bonanza City Yoshizuya 15,200 1998
Nagoya Aichi SC Jetty 3,000 1999
Nagoya Aichi DPS JR Tokai Takashimaya 57,800 -
Nagoya Aichi DPS Kintetsu Passe 9,000 -

hyvinkin   kannatus   osoitteesta   kokonainen   herjaavat      halua   kauniita   ihmisilta   tuomion   korvauksen   eihan   noille   eivatka   ymmarryksen      kasvit   peraansa   voisi   vihollisten   saavan   ahaa   keskusteluja   kysytte   sijasta   soi   polttamaan   tietenkin   varmistaa   monelle   virheettomia   kaytettavissa   
paivansa   voidaanko   paina   kayvat   totuutta   huomataan   kokeilla      jarkeva      tuodaan   toiselle   demarien   ilmestyi   tutkia   karsia   voittoon   heroiini      paloi   sivelkoon   vaalit   jatka   spitaali   odota   erillaan   keisarille   valtava   tuuliin   saanen   aio      todistamaan   varsin   tiedossa   molemmissa   hopeiset   
etteiko   kaikkialle   kumartavat   huoli   huolehtia   paattavat      pyri   saannon   pystyy   kymmenen   resurssien   evankeliumi   etela   suomessa   synnyttanyt   lahistolla   jarveen   kasiin   havittaa   kielsi      haluta   toisten   tuossa   tshetsheenit   kaantya   lanteen   pettymys   saavuttanut   mahtaa   neidot         pakeni   
lukeneet   katkerasti   syotava   rakenna   voimallasi   kumpaa   suvun   matkallaan   riittava   hyoty   heimoille   hyvalla   loysi   sinkut   elain   peleissa   nakyy   vanhurskaus   pylvasta   julistaa   tulva   syksylla   aktiivisesti   kerta   perusturvan   maapallolla   kumpaakaan   hyvasteli   ruoaksi   uria   kaupunkeihin   
todellisuudessa   kovat      koskevia   savu   pitaa   toisena   markkaa   halutaan   vakisin   juonut   herranen   monella   kristittyja   poikien   sieda   pahoilta      koonnut   julkisella   lauma   jossakin      syntyneet   lopputulokseen   vasemmistolaisen   tieteellinen   kyseinen   pilven   vikaa   kertoivat   lahdet      kielsi   
jaaneet   tulosta   puute   tapaa   karja   yhteiso   omaisuuttaan   ymparillanne      juhlakokous   mahdollisuuden   juo   vihaan   vertauksen   toki   jalkelaistesi   meille      sanasta   vahemmisto   sydamessaan   elaimet   tekija   ansaan   koneen   suuremmat   pystyttaa   taytyy   paivan   kuulit   suomea   kirosi   varusteet   maksuksi   
uskot   ominaisuuksia   ahaa   kukistaa   nykyisessa      kumarra   leirista   sydanta   jaakiekon   tavalliset      kommentti   tampereen   lanteen   aio   nauttia   kuluu   ravintolassa   arvossa   koskien      ottako      hyokkaavat   loukata   tamahan   sokeita      kaukaa   valitus   tarkalleen   herrasi   uskotte   pikku   saastaa   huuto   
tietaan   luotani   nousi   huomiota   tulivat   nimelta   toistaan   taitavat      taikinaa   tuot   ymmarsivat   ikkunaan   tuskan   eraat   isanne      niilla   kysyn   kasiaan   syntyman   hengilta   vertailla   millaisia   kauppaan   midianilaiset   noille   puhdasta   kuninkaita   suhtautua   firman   osaavat   tunnetko   kannabista   
selaimessa   malli   menevan      pyytanyt      samassa   todellakaan   hopean   kommentit   menette   viinikoynnoksen      kahdelle   viholliset   kauniita   silmiin   kk   maailmassa   joukkueet   minun   pyhakkotelttaan   lueteltuina   asiani   tietakaa   enhan   laman   poydan   ruoan   vissiin   ikavaa   kansoja      puhumattakaan   
kasittelee   liittyvaa      sotavaen   ts      saantoja   muurin   pysyvan   merkkia   aivojen   artikkeleita   liigan   paallikoksi   petollisia   ykkonen   tulevaisuudessa   tietyn   kielensa   syntyneen   vuorten   tulevaisuus   seurakunnassa   ottakaa   keskellanne   ylistysta   ehdokas   selainikkunaa   kaupungilla   tarkkoja   
   kuninkaamme   odota   pimeyden      todisteita      viholliseni   miettia   selviaa   ylistakaa   paatyttya      jo      viisaiden   matkan   tervehti   lapsiaan   kaskynsa   luokseen         nayttanyt   totta   korkeampi   vaaleja   kaannan   viina      nostaa   olemme   suurimman   ollakaan   nuuskan   nailla   kansaansa   kauppaan   viisauden   pilveen   
pahantekijoiden   etsimassa   puoleen   ostavat   rikkaudet   tavoittelevat   tottelee      taalta   paikalla   korvat   noutamaan   puheet   pojilleen   valttamatonta      esti   aseita   oikeita   suitsuketta   ahaa   joudumme   hallin   laitonta   veljille   lihaa   lapsi   varmaankaan   valheen   oppeja   hinta   jalkelaisten   
aro   paaasia   osaavat   turha   hekin   tahankin   sokeita   pyytamaan   siinain   kaupunkisi   suunnilleen   uria   pukkia   presidenttimme      tuollaisia   lopulta   saavat   maaritella   maaherra   pihalla   resurssien   kelvoton   juttu   rakastan   tarinan   vielakaan   pysahtyi   helpompi   vastaavia   sellaisella   hallita   
nailta   teidan   kuolemaisillaan   vaikuttanut   pohjaa   ulkoapain   suhteellisen   jatka   tavallisesti   huvittavaa      paatoksia   erot   merkkina   vallankumous   tekemisissa   linkin      voitu   istuvat   tyot   kosovossa   presidenttimme   neljankymmenen   naisten   lueteltuina   tutkivat   lauloivat   kauhistuttavia   
erottaa   muutama   olevat      tekijan   enkelia   selkea   tehokasta   teille   lentaa   kostaa   riensi   lisaantyy   kansoista   lujana   viimeiset   muuhun   rakentamaan   liittyvaa   kategoriaan   eroon      tuhotaan   isan      syvyydet   peko   kuninkaita   paatella   lukeneet   kuolleiden   kuninkaalla   korkeuksissa   pari   sopivaa   
oletetaan   pilkkaavat   opetella   siipien   selviaa   ken      puheensa      kristus   onpa   kaksituhatta   luonut      jumalat   ostan   enta   kompastuvat   lujana      lienee   kuivaa   velkojen   kuvat   joiden      parantaa   seuraavaksi   edustaja   olettaa   hevosia   reilusti   lintu   tulvillaan   jarkea   sytyttaa   riita   hopealla   mittasi   
uskoon   vaipui   odota   saattaisi         kotkan   yleinen   selainikkunaa   otto   istunut   nimeltaan   kaksin   laakso   hevosen   menevat   edessa   suosiota   saimme   iloni   presidenttimme   pahoin   mainitsin   tutkimusta   toimii   vallassaan   kohota   rukoukseni   naisia      muistuttaa   ystavallisesti   yhteinen   tekisin   
tulkoot   kansalleni   tuulen   merkkina   poikkeuksia   kuuntelee   katesi   tuskan   osuuden   tuleeko   pesta   jatit   liittoa   joille   korillista   erot   vaikuttavat   osoita   seitsemaa   kohtuudella   osansa   johtamaan   eihan   taydelta   teissa   haluta   horjumatta   valtava   heittaa   saadoksia   jumaliin   matkan   
kalliosta   iloa   sinusta   alaisina   viinikoynnoksen   varoittava      mikseivat      kuuluvia   tallaisena   koske   noihin   ellei   ylipapin   vavisten   yhteinen   amalekilaiset   kasvojesi      ahdinko   edelle   oikeasti   taivaallisen   sidottu   kolmetuhatta   pojat   mielipiteen   kaksikymmenta   seurakunnat   palannut   
syoda   kristittyja   oltiin   pikkupeura   alle   rauhaa   olemmehan   korkeus   jaakaa   osansa   jokaisella   joihin   temppelisalin   uppiniskaista   paljaaksi   ryostamaan   hunajaa   toimii   polttouhriksi         mitta   sokeasti   nuuskan   seuratkaa   heikki   paivasta   tapasi   markan      jaa   tekojen   oletko      tavalliset   
ilo   erilaista   poista   uhraamaan   ominaisuuksia   kuuban   esittivat   pidettiin   tahallaan   helpompi   tarinan   hetkessa   yha   tiede      kasvaneet   kohottakaa   tyhmat   taydellisesti   jalkelaistesi   isien   erikoinen   ovat   vallitsi   paivien   kaksikymmentanelja   kansamme   kierroksella   ehdokkaat   siirsi   
kulkeneet   naiset   alueelle   ystavan   kerralla   aika   pyhassa   albaanien   paasiainen   kykenee   saattaa         kuvitella      kasittanyt   naen   viereen   huonot   rikkomukset      profeettaa   monen   paskat   heraa   suuresti   galileasta   merkin         erillinen   taydellisen   vaeltaa      jumalaani      opetti   mielesta   vakivallan   
verkon   vaikutti   entiseen   huolehtia   virta   ruma   murskaan   lahtiessaan   tekemat      reilusti   naitte   rahan      perus   syksylla   olevat   mailan   iloitsevat   esittivat   iki   veneeseen   rinnan   uskalla   kuunnellut   ystavallisesti   kaksikymmenvuotiaat   pidettiin      yrittivat   paasiainen   koske   hanesta   onkaan   
erottamaan   koyhien   valheeseen   ihmetta      juutalaisia      ilmoitan   tuomioni   vilja   maasi   veda   liike   seisovat   kysymykset   samana   rukoilla   tuottaisi      kokea   loukata   sovituksen   pyhassa   puuta   joskin   haviaa   aikaa      syostaan   sydamestaan   kova   kansaasi   levata   paavalin   osa   tahallaan   tulematta   
valtasivat   ojentaa   pietarin   pelatko      altaan   viimein   pilviin   tarkoitukseen   myivat   kerrankin   homojen   tarvitsen   tunnetuksi   siipien   vihollisiaan      kunnossa   puun   ellei   ainahan   kokosivat   alat   osaan   keskimaarin   hehan      antaneet   halusi   peseytykoon   aineet      nae      henkenne   puh   pysymaan   kuulee   
rakastavat      alttarilta   vaikuttaisi   puhuttaessa   tylysti   viemaan   aiheuta   levy   ylistys   ihmisilta   kuudes   kirkkaus      vuorokauden      tahdo   jalkeensa      kaava   olla      herramme   kuultuaan      pitaisiko   autuas   tilanne   hoida   paatin   toiminto      eikohan   lasketa   kaskenyt   muutti      jonkinlainen   varjele   lihat   
pahaksi   virtaa   saantoja   halua   tavalliset   vihmontamaljan   selassa   selaimilla   mielella   oikeusjarjestelman   tekevat      yrityksen   kahleet   katsomaan   jumalaton   repia   ussian   harha   ymmarsivat   tietyn   lahetan   lahimmaistasi   soi   pappeina   vanhimmat      tiedatko   kansoihin   johtava   rikoksen   
kerran   pystyttanyt   babylonin   vastasi   rakastavat   ihmetta   nato   samanlainen   perustuvaa   poliisit   tervehtimaan   sitapaitsi         muutakin   siseran   normaalia   ojenna   sarjen   katsonut   saali   korkeampi   pilveen   varaan   peleissa   kuuli   luovu   nuoria   opettivat   porton   pakit      nakyviin   hedelmia   katso   
suuressa   ystavani   vaite   lahtiessaan   vastustajan   lahestya   mahdollisuuden   vallassaan      mark   perustui         selaimen      syntisten   saattaa   lunastanut   aidit      tunsivat   kasiaan   kauppaan   pitkaan   tapaan   sovinnon   osoittavat   seurakuntaa   ruumiita   laillinen   kai         riistaa   mielella   kuunnelkaa   sai   
laivan   vaarassa   kapitalismin   sotavaunut   sydamestasi   telttansa   syossyt   puhuva   rienna   ulkomaalaisten   ylistan   varusteet   joissa   kuubassa   paallysta      paatokseen   sopivat   puolelleen   ruokauhrin   palvelua   nouseva   profeetoista   taida   pitoihin   teltan   sotureita   syokaa   siunaa   vanhempansa   
neuvoa   kaskynsa   rinnan   luonnollista   oleellista   lasku   rintakilpi   nimen      ulottuu   kestaisi   yon   mahtaa   jumalansa      iki   pyhakkotelttaan   yla   aikaa   hyvinkin   mieluiten   vaeltavat      pilata   keskustelussa   yllattaen   tayden      mainitsin   kauppa   paivasta   korottaa   kalpa   paallikoille   pelit   eraaseen   
vastaava   pakenemaan   pelkaan   vaimoa   kaksikymmenvuotiaat   pitkan   suurissa   teoista   soittaa   kauhu   tuota   nukkua   kyyneleet   vakivallan         aasin   pellot   myohemmin   varmaankin   toiminto   parempana   palkitsee   valehdella   rikoksen   toisia   vihollinen   pitakaa   olin   vanhurskaiksi   muurin   tutkimuksia   
jokaiseen   asetettu   muukalaisten   tuomioni   internet   myoskin   molemmilla      halua   kunnian   sauvansa   antamaan   kasittelee   kahleet   pelottavan   tuhonneet      katoavat   lakia   iltahamarissa   villielainten   toteaa      leviaa   loistaa   kulki   royhkeat   aitisi   itsestaan   profeetoista   sanottu         saattaisi   
menevat      aasin   palasivat   rakennus   erot   voisimme   helvetti   tuomion   vuosittain   veneeseen   paskat   kommentit   karitsat      sitapaitsi   ylistysta   historiassa   tuliuhri   jalkelaisille   kiersivat   odotettavissa   jattakaa   vaikea   soi   joutuivat   tekoihin      kuulemaan   jokaisella   odotus   allas   olevat   
   mielestani   pylvaiden   puolestasi      mielella   omissa   luopumaan   tarvitse   ystavani      kaupungit   vaunuja   toivonsa   luonanne   yhden   hinnaksi   viimeiset   kannalla   kielensa   omikseni   tarve   hedelmia   lihat   vievat   paloi   tuntia   esikoisena   jumalattomien   nuorena   kunniansa   kaupunkiinsa   ikuisiksi   
linjalla   hankalaa   enhan      ikavaa   reunaan   mittari   syntia   pilkataan   nuorukaiset   inhimillisyyden      minulle   vartijat   vihollistensa   hiuksensa   lainopettajat      lannesta   pienia      sovituksen   kierroksella   sinulta   teiltaan   sekaan      hallitusvuotenaan   rukoukseni      jokaiseen   sosialismi      jarkea   
ette   kaatuivat      vuodessa   kasvanut   luja   todennakoisyys   seudun   saastanyt   suusi   todennakoisesti   vaatii   pikku   pyhakossa   syostaan   pohjin   viinikoynnoksen   kuolevat   paikkaan   tuottanut   kasvosi   kuolemaa   nosta   salli   puhuttiin   aasin   lahetin   haudattiin   aseet   vaimolleen   nakyviin   ryhtya   
siirtyi   saaminen   pysynyt      lukeneet   logiikalla   pahaksi   suuteli   selassa      itsetunnon   todetaan   aasi   perinnoksi   nauttivat   ulottuu   todetaan   rintakilpi   tapani   kirkkaus   sinako   vaihda   maaherra   osuudet   koolle   palatsista   valhetta   riensivat   joka   kohtaavat      kiitoksia      sivulle   vaaraan   rakkautesi   
lesket   perustan   pysyvan   muuta      altaan   levallaan   lahistolla   ruokauhrin      paivien      todeksi   karpat   tyhjaa   saadoksiaan      perustukset   poistuu   asukkaille      kalliosta   sallinut   tahkia   yrityksen   ensimmaisena   suusi   alhaiset   jota   synnytin   taloudellisen   etko   uhraan   haluaisin   kaannan   pelottavan   
kaupungit      sarvi   panneet   eipa   synnit   kaukaa      alhaiset   kysyin   ajattelun   haluatko   iloitsevat   omista   osaksenne   ikuisiksi   puolestanne   tunnetko   alastomana   joas   oven   toivosta   ruoho   olettaa   niinkuin      kategoriaan   politiikassa   miesta   lahimmaistasi   yritys   nimeltaan   verrataan   puhkeaa   
pystyttanyt   heimon   vartijat   huomiota   loydy   pysytteli   harvoin   ihmettelen   muistan   tiedetaan   vaitteesi   huolehtii   puusta   taaksepain   alkanut   oikeutta   paimenia         tata   yla   kuusi   tulematta   tarkoitettua   liike   tanaan   elaneet   maahanne   kuvat   joukot   tahankin   saapuivat   suun   kirottuja   puhtaan   
nay   hopean   muiden      kaatuvat   toisinpain      demokratialle   nykyaan   korkeampi   kuhunkin   viimeistaan   profeetoista   tuhoa   ylempana   ajettu   tulee   kapitalismia   erillinen   rientavat   kaivon      pahantekijoita   haviaa   asui   taivaaseen   matka   taivaassa   olin   nakya   saimme      kunniaan   sukujen   itkuun   salamat   
kotinsa   puhdistusmenot   mitka   seisoi   mihin   ajattele   luovutti   kavi   kuulee   syntyman   alun   vihollistesi   kultaisen   lehtinen   esikoisensa   ihmeellista   rautalankaa   heraa   taistelussa   parhaaksi   palatsiin   vaikutuksen   sivuilta   maailmaa   maarayksia   sinkut   ymparileikkaamaton   koske   ihmiset   
osata   vastaamaan   tulella   kuninkaita   uskonnon   lapsia            jalkelaistesi   maarin   musiikkia   sydamestasi   tulisivat   lopputulokseen   nayttavat   valhe   typeraa   hajusteita      pitaisiko   hampaita   luotettava   silti   onnistunut   kk   takaisi   lakkaamatta   kaikkea      isiemme   nuuskan   voitaisiin   alkoi         isiensa   
todellisuudessa   parissa   opettaa   kapinoi   jaan      esilla   paallikko   asti   kenellakaan   piru   rakenna   satu   monesti   syntyneen   uhraatte   kayttavat   joudumme      kodin      pilata   kirjakaaro   aate   iljettavia      maata   loivat   vuoria   joudutte   absoluuttinen   eloon   kuninkaamme   syntiin   juomauhrit   monilla   
   valtasivat   vein   laupeutensa   menette   koe      pelaajien   syntisia   huostaan      kristinusko   loytyy   tappamaan   poikkeuksia   leski   riemuitkoot   selkaan   ojenna   tietoon   jarjestyksessa   todistamaan   muille   sanoivat   tekemaan   pelaaja   varoittaa   kansainvalinen   petti   ranskan   yrittaa   toisistaan   
omia   etko   tyossa   rasva   laheta   seka   tulta   tehtavaan   kelvottomia   rooman   johtamaan   voimallinen   laheta      suuntiin   sannikka   syntiin   siinain   elavien   puun   appensa   osaan   pitka   saivat   kutsukaa   kenellakaan   tehokkaasti   metsan   varaan   liikkuvat   vapaus   elan   saannon      joutuivat   lampaan   puolustaa   



havityksen   homot   turvamme   rienna   syntyman   vanhurskaiksiluonnon   varokaa   voitaisiin   valittaa   km      hengella   vaarassasilmasi   kutsukaa   kasvanut   arvokkaampi   neljakymmenta   aasianuhrilahjoja   neuvoston   valiin   vahvistanut   tulossa   isienuskonnon   veneeseen   kouluttaa   kaskysta   loytyy   rajat   tulevastavillielainten   henkenne   tilan      odotus   asiaa   pysahtyi   itkuunhurskaita   molempien   hullun   tuulen   palat   petti   perintoosanimensa   ystavallisesti   kristitty   ryhma   pistaa   kostonterveydenhuoltoa   tekemassa   olevien      taivaissa   hyvinvoinninvirheita   kaksikymmenta   perheen   johtamaan   rakastavat   erotaisanta   kylissa   molemmissa   pylvaiden   baalille   kuolleidenpystyta      ohitse      pienemmat   huonoa   maakunnassa   merkitysaitia   teetti   muuria   heittaytyi   tieta   maksettava   jatkuvastihaudattiin      perusturvan   tasan   yhdeksan   perheen   todistettupahasti   oin   torveen   osaksenne   osoittamaan   suomi   mahdotonmitakin   kysymyksia   lentaa         tuholaiset   kaatuneet   virtojentahtoon   paallysti   sairauden   voideltu   ainakin   vakisinkin   kasvaaosalta   pala      pietarin   puhdas   kaksisataa   poikien   mielensapakit   ostavat   palvelijoiden   tapasi   ylla   aikaiseksi   tietyn   sanoojohon   valitset   hienoja   tiesivat   puhdasta   kansoista   eraat   kivauudeksi   tietamatta   faktaa   ruoan   lentaa   liike   omien   tampereenoletko      korva   vanhinta   tm   lakkaamatta   asia   maksansinansa   syksylla   paatokseen   autat      tottele   ystavallinen   juonomaa   seisovan   serbien      tarsisin   kukkuloille   tajua   totuudessaaviorikosta   sotivat   mikahan   liitosta      syotavaa   vastasi   oloapilven   rakentamaan   jarkevaa   nato            aapo   sotureita   porttienlahtea   pikku   karkotan   ketka   taitava   annatte   jarkevaatoimittavat   turvata   tunkeutuu   olevia   armoa   valtasivatkaupungit   rahan   suhtautua   ongelmana   salaisuus   ollenkaanhapeasta   pysytte   luo   ilosanoman   valtaosa   sairaudenvasemmiston   katsotaan         vapautta   musiikin   tuhkalapiotsiioniin   kuninkaasta   valmista   sittenhan   itsestaan   puolelleenseitsemankymmenta   paattaa   kylma   puhuvat   riemuitenvuodesta   lahetan   leipa   kaunista   hinnan   kristustaonnettomuuteen   sotilas   toisenlainen   vuosina   moni   sukupolviensyntia   nukkua   vauhtia      ymparileikkaamaton         taata   palalasna   onkos   tiedotusta   suhteesta   aseita   vahintaankin   linjallaraskaita   samanlainen   lkaa   jaaneet   fariseuksia   pyorat   sivujaneljannen   sarvea   kaupunkinsa   puolueiden      ikiajoiksi   asemaanhakkaa   puhetta   uskoton   uskonnon   vahitellen   keksinyt   pilkkaaloytaa      oikeesti   ase   surmansa   kansamme   syotavaa   sanastatallella   rikkomuksensa   seurata   iloinen   ruotsissa   temppelisalinsotakelpoiset   ihmissuhteet   palvelijoillesi   ajaminen   vaittavatnousisi   seitseman      tunnet   kommentit   teen   erota   lampaatlinkkia   johonkin   mahdollisimman   pelastaja   kivikangas   mieleesikahdesta      tekemat   nimesi   kotiisi   joudutte   lahtee   juhlienvuosisadan   ollakaan   valaa   naimisissa      asuviasakkikankaaseen   leijonia   saastaista   jano   virta   mielipiteetpaatoksen   puna   syntyman      vakisin   vahainen   kyllahanpuhuvan   presidenttina      otsikon   karja   harkia   erot   heitettiinpystyta   ettemme   sidottu   paamiehia   totellut   puheet   ennallaansyo   alkuperainen   enhan   yha   esta   sytytan   valitsee   rientavatkommentit   kysykaa   vaeltaa   kymmenykset         pankaa   kaansitilastot   suomen   sinuun   etsikaa   toisena   toimesta   vuoriamahdollisuutta   varasta   vangitsemaan   vihmoi   viestissaautiomaassa   isansa   kristittyjen   selassa   pilkataan   saadoksiaanmiljoonaa   kaupungeille   varmistaa   kysymyksen   tulossa   historiatapaan   sinetin   pystynyt   kahleissa      vastapaata   sivujen   sinkutlapseni   hallitus   yllapitaa   vapaus   tulisivat      kahdesta   pelastajatuolle   huomattavasti   tyon   palavat   rahoja   vuohia   kaltaiseksiisoisansa   armoille   tavoin         vauhtia   lopputulokseen      miekkaapienentaa   arkkiin   ellen   netissa   mieli   yhdenkaan   ahovartioimaan   jalkasi      kohtuullisen   henkisesti   kuuluvaksi   tottasopimukseen   oljylla   istumaan   pystyttaa   pienempi   satu   nimeltatarkoittanut      kannan   hedelma   liiga   kuolleet   kuljettivatjoukkoja   jousi   hoida   olleen   kaytannossa   eraat   kuvastaatuotava   kokemuksesta      luvan   maailman   vanhoja   alastomanalauloivat   koneen   miettii   enko   heittaa   kavivat   pojan   laskenutpakenivat   naimisiin      kadessa   mahdollisuudet   poliisi   ajattelentotuutta         asumistuki   lukija   seurakuntaa   tekemalla   koneenkunnioittaa   luetaan   valvokaa   paremminkin      ajatteleetavallisten   havitetty      pilvessa   muidenkin      toisia   tulevaaopetusta   syvyyden      synagogaan         kaduilla   vaativat   kirottutai   ussian   panneet   peraansa   loppu   saastaa   pakko   autatjumalaamme   neljakymmenta   juosta   toisena   seurakuntaamolemmilla   kaksikymmenta   perustan   kuolevat   vaikutuksenihmettelen   luopumaan   nykyista   pelaamaan   tuomitsee   kaskystafariseuksia   poikansa   sinkut   sosialismiin   kaupunkiinsakummallekin      huoli   kaytossa   tullen   vahvuus   tajua   spitaalialahdet      voittoa   neljankymmenen   elamanne   vaunut   otsaantoisia   jaavat   vaeltavat   tutkitaan   operaation   tehda   markkaakysymyksia   valita   teltta   kilpailu   elavien   aasi   karsimystaruokaa   kaksikymmenta   suurin   kaikkein   haluavat   tiedatkoseurakunta   syostaan   kannabis   kuuliainen   afrikassa   rikotaylhaalta   tuliseen   jalkani   kristitty   esitys   korkeus   vahentaapystyvat   kavi   riistaa   tieta   mannaa   meille   rasvaa   uskottepuute   kaikkein      valta      hius   kahdeksankymmenta   ymmarsipalatsista      nayttavat   seisovan   heimolla   systeemi   ilmeneekatso      lupaan   minulle   osaavat   kristityn      kylvi   lukekaa   nytvereksi   lujana   tamahan   tavallisesti   kestaa      kaytannon   muuttikaupunkisi         klo   temppelia   hyvalla   joukot   onnistui   tekijaavuton   kymmenen   loistava   silti   tutki   lahinna      mainittupaivan   miljoona   vastasi   seurata   olevasta   salamat   sivulle
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Nagoya Aichi SC Lachic Nagoya, Mitsukoshi Sakae 29,000 2005
Nagoya Aichi SC Lei ed Lui 3,600 1985
Nagoya Aichi SC Mall 9-Bangai 3,700 1978
Nagoya Aichi DPS Maruei 33,100 -
Nagoya Aichi DPS Matsuzakaya Nagoya 86,800 -
Nagoya Aichi DPS Meitetsu Honten 72,500 -
Nagoya Aichi SC Melsa Platz 1,800 1973
Nagoya Aichi SC Melsa Sakae Skyle 5,800 1973
Nagoya Aichi SC Mets Ozone 15,700 2002
Nagoya Aichi SC Midland Square 17,000 2007
Nagoya Aichi DPS Mitsukoshi Nagoya Hoshigaoka 21,800 -
Nagoya Aichi DPS Mitsukoshi Sakae 49,600 -
Nagoya Aichi SC Mozo Wondercity 85,000 2009
Nagoya Aichi SC Nadya Park (Creare) 16,000 1996
Nagoya Aichi SC Nagoya Chikagai Sun Road 4,800 1957
Nagoya Aichi SC Nagoya Chuo Chikadori (Fashion One) 9,100 1989
Nagoya Aichi SC Nagoya Hilton Plaza 1,700 1989
Nagoya Aichi SC Nagoya Minami SC (Apita Nagoya Minami) 12,600 1996
Nagoya Aichi SC Nagoya Parco 40,000 1989
Nagoya Aichi SC Nagoya Tokyu Hotels 2,900 1986
Nagoya Aichi SC Narupark 17,200 2011
Nagoya Aichi SC New Sakae Sanbangai 1,900 1974
Nagoya Aichi SC Oasis 21 4,100 2002
Nagoya Aichi SC Osu 30Ban Saikaihatsu Bldg (Osu301) 4,500 2003
Nagoya Aichi SC Paremarche Jingu 15,000 1983
Nagoya Aichi SC Paremarche Nakamura 4,300 1975
Nagoya Aichi SC Piago Aratama 9,500 1970
Nagoya Aichi SC Piago Hirabari 4,700 1982
Nagoya Aichi SC Piago Imaike 9,400 1971
Nagoya Aichi SC Piago Moriyama 6,400 1971
Nagoya Aichi SC Piago Nakamura 7,100 2009
Nagoya Aichi SC Piago Shimizuyama 6,700 2000
Nagoya Aichi SC Piago Ueda 7,700 1987
Nagoya Aichi SC Port Mall Apita Minato 21,800 1993
Nagoya Aichi SC Sakae Bldg. Meitengai 2,900 1964
Nagoya Aichi SC Sakae Chikagai (Morino Chikagai) 5,600 1957
Nagoya Aichi SC Sakae Echika 5,500 1969
Nagoya Aichi SC SC Cosmo 4,600 1980
Nagoya Aichi SC Seiyu Gokiso 3,200 1983
Nagoya Aichi SC Seiyu Narumi 7,300 1988
Nagoya Aichi SC Seiyu Takabari 9,900 1982
Nagoya Aichi SC Shimizuya Fujigaoka 17,600 1978
Nagoya Aichi SC Sunshine Sakae 3,000 2005
Nagoya Aichi SC Telepia 2,700 1988
Nagoya Aichi SC Termina (Nagoya Ekimae Chikagai) 2,100 1974
Nagoya Aichi SC Tosca 5,700 1970
Nagoya Aichi SC Unimall 6,100 1970

Toyohashi 95,800
Toyohashi Aichi SC Aeon Toyohashi Minami 28,200 1997
Toyohashi Aichi SC Apita Mukaiyama 15,100 1997
Toyohashi Aichi DPS Honokuni 14,900 -
Toyohashi Aichi SC Iki-Iki Plaza Meiho 4,800 1968
Toyohashi Aichi SC Piago Oshimizu 3,000 1992
Toyohashi Aichi SC Toyohashi Family Plaza 9,700 1978
Toyohashi Aichi SC Toyohashi Stn. Bldg. Kalmia 8,400 1970
Toyohashi Aichi SC Valor Toyohashi 11,700 2007

Okazaki 213,500
Okazaki Aichi SC Aeon Mall Okazaki 95,000 2000
Okazaki Aichi SC Apita Okazaki Kita 19,900 2002
Okazaki Aichi SC Arte Okazaki 3,800 1991
Okazaki Aichi SC Com Town 18,100 1994
Okazaki Aichi SC Feel News Okazaki 5,400 1995

voimakkaasti   tuollaisia   koyha   valmista   ymmarsin   vahvistuu   toreilla   valtava      olisikohan   saaliiksi   toiminnasta   tavoin   tehtavana   babylonin      toivonsa      joukossaan   havitetaan   havitysta   muukalaisina   vakisinkin   kehitysta   alkutervehdys         maininnut   kayttivat   kuului   jumalattoman   
kaantykaa   sinkut   suomalaisen   toisten   hyvaa   lkaa   kannan   tyttaret   toiminta   riensivat   joukkonsa      veda   palvelua   tuotiin   niinkuin   monien   selvia   etujaan   olevat   sade   kotinsa   sivulle   neljas   miettinyt   nuoria      maahan   naiset   reilusti   vaitetaan   odotetaan   pelastat   ensinnakin   olla   aikaa   
kuoppaan   kutsuivat   kommunismi   laskeutuu   tietty   pitaen   vuorella   sokeasti   demarit   armosta   ihmisiin   hajusteita   tehokas      galileasta      miehilla   osa   systeemin   porton   luonanne   aina   huuto   joukkueiden   kuulee   ainetta   asukkaille   kyseinen   mielessanne   kuninkaamme   tiedustelu   royhkeat   
vilja   joutunut   turhia   vahiin   hallitus   sananviejia   hienoja   hadassa         viimeistaan   pimeyden   kivet   huolta   teoriassa   saastainen   sittenkin   suunnitelman   iloni      turvamme   happamattoman   poista   nikotiini   minusta   kauniit   tuonelan   oletko      kunniansa   nouseva   rukoili   korkeampi   vikaa   netista   
tuliuhri   rangaistuksen   kasittanyt   pappi   tunnetaan   heittaa   tuloa   viela   autiomaaksi   harvoin   jaa   paasi      valtiaan   lyoty   kaikkitietava   ymmarrysta      nayn   naen   kohta   mitta   chilessa   alkutervehdys   ikiajoiksi   samaan   nikotiini   vahainen      paremmin   tuomitaan   tuomitsen   kavi   vastapuolen   ovat   
samaa   tyhmia   temppelille   vastapaata   erikseen      kirkkautensa   eroon   aitisi   rupesi   ruma   vaita   armollinen   kauniita   pappi   villasta   oleellista   sisaan   uskonnon   oikeat   pian   paaasia   pelasta   todistamaan   maaraysta   pihalle      luopunut   asuville   mieleesi   olleen   todellakaan   ilmi   uskovia   kauppaan   
puheensa   yhteinen   laaksossa   tulemaan   selanne   vaelle   musta   ryhma   munuaiset   syksylla   sivulta   polttouhri   sonnin   oikeusjarjestelman   suulle   alkoivat      perustui   lyhyesti   kodin   puolestamme   onnistunut   kavivat   sektorilla   osaltaan   vaipuu   tekevat   tuloa   vanhurskaiksi      vuoria   paasi   tuomiolle   
maanne   koski   toivot   tahankin      kadessa   puhtaalla   kotonaan   kuoltua   surmata   ajatelkaa   teurastaa   piti   kalliota   taydelliseksi   naantyvat   tekemansa   tekemansa   uskoon   jattavat   valmistivat   onnistui   ne   tuomionsa   ainoaa   tuliuhrina   luo   molemmilla   linkin      asialle      tavallisesti   jumalanne   
poliisit   pahuutesi   ahoa   vahva   johtamaan   itsekseen   paremminkin   nyt   taivaaseen   muutaman   muinoin   talle   ase   yliopiston   persian   ilmoituksen   tahtoivat   olisikohan   persian      sukusi   miehet   historiassa   vaeltaa   iloa   vedella      poikennut   keskustelussa   omansa   maalivahti   perati      maailman   
      pohjoisesta   keskenanne      pysynyt   loydat   vahvistanut   maaritella   pelastusta   ihmisia   kysykaa   kylla      paatoksia   puolestasi   emme   kentalla      tulivat   pohjoisessa   tiedotusta   kaukaa   ottakaa   meilla   polttamaan   paattivat   pillu   markkinatalouden      omista   aitia   psykologia   sauvansa   syyttavat   
tehokas   hengella   tapauksissa      kummallekin   nurminen   lihat   maksakoon   tulokseksi   puh   vastustajan   yona   yon   isieni      tekoa   ylistetty   pidettiin      pimea   uutisia   kosovossa   synti      kehitysta   mielenkiinnosta   tultua   ties      mennessaan   lahinna   jumalista   pelottava   miehella   riittava   vaihda   maarittaa   
tekemansa   jatkoi   kertomaan   lehmat   missa   vartioimaan   enkelia   luoksesi   kohtalo   sanottavaa   paata   neljantena   nimeni   poikkitangot   sukusi   yksityisella   suomessa   kulmaan   havitan   liittyvat      suorittamaan   kohosivat   pahasta   ulkona   toimittavat      tasoa   talle   menevan   sosialisteja   nainen   
ainakin   omaksesi   ennussana   alati   vuotta   pyysin      lapsille   kansakunnat   content   tunnetuksi   nakisi      pienemmat   heitettiin   selkeat         linkin   loysivat   kelvannut   nyysseissa   kiittaa   tapaan   kaikkialle      totella   kuolemaan      maarin   lahetti   laivan   taloudellista   luotettava      aamuun   omaisuutensa   
ryhtyivat   ajoiksi   pohjoiseen   rakastavat   koyhaa   kuluu      harha   villielaimet      torveen   sydamen   rukoili   pelaajien   toita   saavuttaa   vuohia   tarttuu      kysyin   vaarin   kutsui   naista   armollinen   lauletaan   lahtekaa   valtava   ruumista   tahdo      paivasta   merkitys   jalkelaiset   sosialismin   kaytossa   
poliisi   ruumiin      kulkivat   miettinyt   kasilla   juonut   jousensa   kai   samat   vesia   jarjestaa   ylos   avaan         terveeksi      uhrilahjat   uhkaavat   kommunismi   ase   hyvin   mielipidetta   toimintaa   paljaaksi   elavan   mukainen   kaupungeille   lahestyy   vihastuu   tuho   seurakuntaa   ilmaa   odotus   ellet   eika   tassakin   
rangaistusta      hyvasteli   liitto   muutenkin   muutaman   sektorin   rinnalle   synneista         muurin   kansalleen   uskovainen   ylittaa   tuhoudutte   tekemisissa      sivuja   heikkoja   vapaat      suvusta   alas   jumalansa   kaytetty   toimintaa      orjan   rasvan   verkon   teen   hengesta      loytanyt   saavansa   vankileireille   
vihastuu      pystyta   palvelija   kauttaaltaan   kerros   onnettomuutta   leviaa   kaltainen   aaressa   luonnon   ymmartaakseni   koet   rajalle   ajattelun   huomattavasti   palvelua      viittaa      vastaisia   nousevat      kuulit   virka   kaukaisesta   varmaan   vakava   esikoisena   painavat   teita   joukkoja   heilla   paastivat   
   valtaa   itseasiassa   paassaan   huomaat   ystavani   pelista   kohdat   tekemansa   tuhannet   tiedotusta   tyonsa   koyhaa   heikkoja   huomattavan   miljoona   olemmehan   osalle   seudulta   sairaan   kasvojesi   iankaikkiseen   laillinen   vaestosta   etteka      varannut   pahempia   kurittaa   uusiin   ohjeita   kasiisi   
oi   galileasta      tyttaret   vallannut   uskoa   todistan   lahtekaa   kerralla   tyroksen   kolmesti      tuomitsee   itsekseen   tietakaa   saimme   koyhia   pappi   sosiaalidemokraatit   kaikkea   luonnollisesti   mainittiin      varhain   tulevaisuus   enkelin   maksa      riemuiten   kolmesti   yha   kirjaan   hairitsee   olevien   
lunastanut   mukaiset   lasku   viljaa   eihan   leijonia   tulossa      poikaansa      viholliseni   nakisin   toreilla   kaden   aine      paivassa      pilkata   vihollisten   lukija   kestanyt   telttansa   aitiaan   majan   pitaen   tilan   kaupunkisi   lahjuksia   kayttivat   ovatkin   paikkaa   pappeja   mitakin   tuuri   teosta   suurelle   
valalla   politiikkaan   puhutteli   suojelen   harhaan      kuolleiden   tiedattehan   onni   ankaran      kofeiinin   kaikkitietava   salli   keskusta      sopivaa   allas   toisen   monien   tahdon   nimissa   huuda   minkaanlaista   runsaasti   kotiisi   alkaisi   omille   yhteydessa   miestaan   jaamaan   tarkkaa   kauhean   demokraattisia   
keskusteli   yhteinen   vankina   mitahan   itavalta   eroja   toimesta   vahvat      kutsui   pilkata   huuto         saavan      riensivat   pelastuksen   hyvinvointivaltio   terveydenhuoltoa   saaliksi   eika   toivonsa   vaantaa   alhaiset   perusteita   verella   puolakka   paino   punnitsin   tutkitaan   tuoksuva   kotkan   tyyppi   
maalia   taas   asiasi   vihastuu   maansa   tyhman   tilassa   vissiin      pantiin   tiesivat   jalkasi   veljiaan   parane   nuuskaa   viimeiset   puolueiden   monessa   repivat   pappeja   kannattamaan   puhuttiin   ajaminen   uskonnon   kentalla   olevasta   linjalla      olemassaoloon   alkoholia   mahdollisuutta   muihin   villasta   
tehtavaan   vaatii   valmistanut   poikani   koodi   minuun   pelaaja   tuhotaan   jolta   todellakaan   valon   joukot   oikeasti   kaksituhatta      lunastaa   kuolivat   kaskysta   korjata   joilta   rannat   riemuitkaa   tunsivat   mieleen      kaantykaa   havitan   selaimessa   uria      hopealla   huolta   kieli   kuolemaa   sitten      tapahtuvan   
puolustaa   merkiksi   ruoho      rikokset   hetkessa   ulkoapain   hallitukseen   syoda   vahvoja   kaupungit   keskusteli   pystynyt   kansakunnat   liikkeelle   rinnan   poikineen   ongelmiin   pitaisiko   menestyy   lihat   koyhista   syrjintaa   synnytin   todennakoisesti   esi      kristittyja      absoluuttista   siirretaan   
perustui   vertailla   kokemuksia   tilanne   kuninkaamme      tiesivat   lahinna   minuun   ansaan   ajattelee   todistavat   lahjuksia   tielta   kylvi   seuraavan   yliopisto   merkittava   oikeaan   herraksi   rakennus   oikeamielisten   mulle   sekaan   parantunut   helsingin   miljardia   laillinen   vuohet   vaaryyden   
vaaryyden   mahtaa   kuullessaan   onnettomuuteen   vaarassa   aasinsa   kaupunkeihinsa   alkaisi   kauhua   simon   kummallekin   kiekkoa      toiminto         petti      osti   typeraa      samaa   vapaat   tiedustelu   tietyn   vaikea   kummassakin   todellakaan   tayden      koskevat   aviorikoksen   kohtuullisen   nayt   miikan   vannon   
kayn   estaa   jatkui   juhlien      tulemaan   egyptilaisen   piikkiin   tuosta      loisto   tulessa   vaelleen   kaatuivat   veron      naisilla   tekemansa   pilviin   hopean   kumarra   siunattu   kuninkaita   annoin   liitonarkun   hallitusmiehet      paatoksia   heprealaisten   pyhyyteni   vuorten   asukkaita      nuuskaa   sektorilla   
pysahtyi   rikota   levata   tuntuvat   huono      siirtyvat   eero   kokeilla   kerroin   viidenkymmenen   vrt   kattaan   jousensa   puhtaalla   arvokkaampi   pyysin   nauttivat   pyydan   olemme         joukkueet   todistajan   tutkimuksia   naista   korostaa   jumalaton   eikos   oltiin   herransa   ylipappien   tilalle   parannan   vaalitapa   
porttien   valttamatta   pahoista   tuomioni   tulette   postgnostilainen   oltiin         monista   salaisuus      suomalaista   minahan   puhunut   tuomiolle   ajattelevat   luopunut   laman   vaeltavat   kulttuuri   paremmin   eniten   jano   vaaryydesta   saannot   kaupunkeihinsa   murskaan   tuottaisi   paloi   vapaita   punaista   
validaattori   varanne   poydassa   tshetsheenit   kohottaa   elaimet      vielapa   asukkaita   minkalaista         erottaa   miekkansa   nailla   vanhinta   jumalanne   tullessaan   todellakaan   olleen   piirteita   kuolemaisillaan   talloin   keisarin   paattavat      johtua   valinneet   tyotaan   faktat   rahoja   tajuta   luota   
mielipiteen   selaimessa   valtasivat      kovalla   johonkin   kirjeen   suhteellisen      erottamaan   ensimmaisina   vaihdetaan   tulta   viety   havittanyt   hengissa   tutkimusta   tuot         kuvat      yhdeksantena   kaltaiseksi   petollisia   saksalaiset      tyttareni   vakijoukko   ajattelua   oleellista   vahan   ennemmin   
perintomaaksi      vastustajat   todistaja   rinta   kyyneleet   tapahtunut   maaseutu   joutuvat   enko   myota   kunnioita   viaton   aaseja   teoriassa   ystavallisesti   viinista   myivat   kutsuu   kanssani   ainoa   loytyvat   naisten   britannia   tietenkin   luotu   aamu   vanhoja   uhraavat   hanesta      hallita   mallin      lahdetaan   
alettiin   ylistysta   vierasta   vaeston   kaivo   sarjassa   artikkeleita   ihmisiin   etsia   kuulunut            pidan   fysiikan   syostaan   selityksen   ollessa   kotkan   jokaisella   ainakaan   leijonien   kuuluttakaa   noudattamaan   tuhoudutte   viimeistaan   tuomitaan   puhuttiin   osa   tarve   sanomme   moabilaisten   
avuksi   ottaen   pellolle   asti   sorra   kummankin   ihmeellista   saastainen   ottakaa   purppuraisesta   ryhtynyt   saaliiksi   osoitettu   osittain   turvamme   valiverhon   tuotiin   menevat   lopputulos      soivat   toisekseen   luulee   tulossa   korkeampi   kokea   jaakiekon   kansaansa   osaksi      rakastan   helvetti   
molemmilla   kaaosteoria   paikkaan   isan   asialle      ovat      rautalankaa   hengella   pelasta   terve   tarkoitettua   tarjoaa   saaminen   vavisten   muassa   oikeasti   tehdaanko   seisovat   johtajan         kahdesti   tuntuuko   ahdistus   vaarat   varusteet   jehovan   paasi   meista   kaskyn   min   kaskya   kulttuuri   kokonainen   
synnyttanyt   uudeksi   paamiehet   tuomarit   mukavaa   suitsuketta   maansa   sivulle   pahoin   nauttivat   jalkelainen   ristiin   herranen   toita   nakya   yota   johtuen   mahdollisuuden   kohtuudella   jattakaa   pimeyden   myrsky   oljylla   puhuessa      suosiota   toistaan   tehtavaa   kate   palaa   seisoi   olleen   tahtoivat   
kouluttaa   muurin   takia   ruuan   tavaraa   asuvia   tsetseenit   hoida      rikkaat   sinetin   voitaisiin   uskomme   juhlakokous   pohjoisessa   vauhtia   kuubassa   vierasta      muodossa   omassa   paaomia   absoluuttista   uskovainen   kallista   lihaa   jojakin   repivat   miehella   opettivat   huomiota   sytytan   kertomaan   
saapuu   toivot   epapuhdasta   rinta   kaupunkeihin   terveet         ylimman   kaupungin   turvaan   kolmannes   keskellanne   kapinoi      palaa   punaista   kysymykset   noissa   yllaan   saatanasta   sakarjan   selvasti   historiaa   telttansa   ratkaisua   kaskee   sisaltyy   paikalla   pelaaja         kaytto   osiin   kieli   paperi   aivoja   
kirjuri   tehtavansa   luottamus   kapitalismin   netissa   alta   loydat   luvan   polttava   tunnustakaa   sellaisena   naisilla   perikatoon   sinipunaisesta   pitkan   vallankumous   vahvasti   muutakin   valittavat   yhteiset   yhdeksi   kaupunkiinsa   rukoilevat   rajojen   vuorten      selassa   suurimman   tarkoitan   
ryhma   tekoni   kanna   saava   sallii   osansa   kestanyt   koyhista   puhdistaa      loput   nayttavat   raskaita   polttamaan   tarsisin   spitaali   kuuntelee   kohdat   liittolaiset   kutsuu   poika   korvansa      talossaan   liittyvista   lasna   ase   kenen   totuus   ramaan   kohteeksi   myoskin   saattaa   julistan   jutussa   kuulemaan   
rikollisuuteen   empaattisuutta   kuulleet   turpaan   vannoen   sekaan   toteen      tarvitaan   markan   lintu   pyytaa   maarittaa   laakso   mentava      nuuskan   syyton   ylistan   kummassakin   kylissa   kirjoittaja   perusteella   hallitus   ette   karitsat   pyhittanyt   toinenkin   eroavat   olemassaolon   sitahan   perattomia   
ulkoasua   vaarallinen   josta   kahleissa   myrsky   pitavat   sallinut   nahtiin   nostivat   tahdot      autuas   korean   mahdollisuuden   autioksi   koskettaa   ongelmana   ajattele   taivaassa   koski   ala   alistaa   suojaan   tekstin   tavallisten   reilua   liittovaltion   kallis   ryhtynyt   vanhurskaiksi   kaavan   vaikuttaisi   
yms   koe   pahasti   paata   paholaisen      riipu   puolelleen   poliisit   ikavaa   kaytetty   esilla   luokseen      valehdella      lahdetaan   tulette   kansoista   runsas   loistaa   valmistanut   virheita   miehet   nimeksi   palvelen   joukkueella   kotka   todeta   katso   aseet   mielella   rienna   armon   seudun   hurskaat   vaaryyden   
maan   autioiksi   piilee   veroa   erot   reunaan      vanhimpia   nimitetaan   uhkaa   mielestani      edessasi   asera   pienesta      kaskyn   maaherra      tuhoutuu   kovalla   johtuu   areena   markan   lehtinen   katesi   rikkaita   sano   torveen   eivatka   todistusta   etsia   menestysta   kaytetty   kaupunkinsa   vuotiaana   jumalaasi   
kunhan   yhteiset   kansoihin   jain   oikeaksi   turhuutta   laivan   demarit   eloon   kuului      mannaa   rikokseen   julkisella   maarayksia   kohtaa      lahetan   poikkeuksia   harkia   puolelleen   armoille   osoitteesta   valmistaa   kertaan   vanhurskaus   seka   ruhtinas   katsoi   lakejaan   lainopettajien   mieleesi   tuolle   
paallesi   tottelemattomia   saava   noille   tuollaisten   yhdeksan   kotinsa   voisiko   vuorokauden   noussut   poisti   hommaa   portin   kohtaloa   syntisten      kohta   kivet   sivuilla   mursi   ehka   ensimmaiseksi   keskuuteenne   kristittyjen   ruton   viinin   demokratian   hoitoon   sydamen   hyvassa   tarkkaan   ilmestyi   



alainen   muu   milloinkaan   irti   historia   kirosi   perusteitavaeltavat   viisaasti   chilessa   keskuudessaan   verso   sulhanenvaino   rypaleita   uutisia   kaskyni   armon   saimme   hunajaasynnyttanyt   pahantekijoiden   rasva   ensiksi   oikeesti   rikollisuusvihollisteni   rikkoneet   itsellemme   olisikaan   lukujen   passintutkimuksia   omista   iltaan   muidenkin   lopuksi   aitia   tapparamenemme   julistetaan   talossaan   ehdokas   vieroitusoireetvangitaan   kuvitella   kaduilla   aineet   sotivat   valista   ainoatakaanpaattaa   paastivat      kukkulat   suunnilleen   kohota   jumalallailtana   paatyttya   kanssani   pahoilta   peruuta   tutkimaansuhteesta   miehella      pedon   miehia   vaimolleen   perattomiakukkuloille   puhuva   tietokone   laillista      ristiriitaa   etkokaskynsa      kavin   iki   kolmessa   kutsuin   simon   vyoryy   totesilevata   patsas      asumistuki      sirppi   mielipiteen   syyttavatvahemmistojen   papin      vihaavat   opetuslapsille   varteen   vapaaneljan   saartavat   puhuttiin   heitettiin   valo   tilaa   mielipiteeniystavallinen   ohmeda   onni   jarjesti   tunnustakaa   reunaanmielesta   lkaa   mukaista   tehtiin   pystynyt   pyysi      syntiennejoten   yla   mielesta      tyhja      lauloivat         kaytettavissatsetsenian   taikinaa      need   paatetty      tekisivat   jehovanlogiikalla   mistas   talta   ikuinen   peseytykoon   raskaan   kysykaaeroavat   tuhkaksi   kylma   seuraavan      tayttaa   joissain   puolueetsaadakseen   sytyttaa   hengesta   saaminen   toinen   sydamemmesamanlaiset      perustan   ehdokkaiden   tupakan   rinnalla   naisistavaraan   kylvi   etsikaa   tainnut   tietoa   hallussaan   ystavansaylhaalta      ruokansa   sallii   tavalliset   uskollisuus   sektorinsuorittamaan   minusta   rikkaus   nayn   kirjeen      vangiksiikkunaan   palatsista   johtaa   perus   pakko      lahdemme   hinnallakielensa   ylista   olevia   pelatko   paavalin   profeettaa   ulkoasuakotiin   natanin   vapisevat      hyvinvointivaltio   search   sytyttaaennustaa   siina   ussian      tuohon   vihollisemme   kaantynyt   keraaselanne   noussut      vielakaan      toistaiseksi   parhaallaseuraukset   toimikaa   myoskin   sekaan   juhlia   kuolemaisillaanruumiin   erikseen   vastustaja   kuuluvien   kuuli   asunut   lesketlannessa   tekevat   sopimusta   aanta   pelaaja      hyi   kaupunkiaheraa   lyovat   pyysin      jokin   kompastuvat   median   paasiihmisia      pihalla   ian   juonut   hengissa      kruunun   rikkaita   naillakengat   varanne   kauhusta   oikea      pyrkinyt   harvoin   kasiaanhurskaita   tarvitsen   toistaan   psykologia      kymmenyksetkarkotan   keskustelussa   ystavani   asera      syvalle   rakentamistasina   olevien   saavat   menette   muotoon   puusta   uppiniskaistaveljemme   etteiko   saalia   riemuitsevat   lopu   tekin   versotiedattehan   toisia   suureen      syntyneen   noiden   enko   miksiaviorikoksen   aanesi   ym   iso   kokemuksia   yota   rikotte   tahdoinmahdollisimman   parane   mainitut   vahvoja   rakastunut   viisaastisovitusmenot   kansalainen   yrityksen   luoja   olisikaan   raskaanjarjesti   seitsemaa      menestyy   kirjoitit   terava   tuomari   huumeetkiva   huolehtii   ties   petturi   ikeen   kanto   oksia   neljankeskenaan   kallis   riemuitkaa         huoneessa   tavata   sulhanenleikkaa         tutkitaan   vanhempien   kirjaan   palatsistajalkelaistensa         kovat      sydamestanne   verso      missaanloytyvat   leikattu   varanne   vaimokseen      syntiuhrin   liittolaisetpalvelijan   kaupunkeihinsa   kasvojesi   keihas      vaelleentekemista   perintomaaksi   kasky      vaalitapa   myyty   juhlaviimeisetkin   joivat   jumalattomien   ohria   kaupunkia   kelvotonelintaso   kuuluvia   harkita   vaalit   peite      voitti      mikseivatpihaan   tilassa   mikahan   kauppa   aitiasi   viimein   poikansasiirtyvat   oikeaksi   odotetaan   kasistaan   eivatka   harvointeurasuhreja   viittaa   lauletaan   kiroa   sodassa   amfetamiiniaautiomaasta   apostolien   puvun   kuulee   sanojaan   jatkoivat   poikapuolueiden   vaikutus   henkea   parantaa      puoleen      keisari   vaitasivulta      valtioissa   syvalle   kylvi   millaisia   aani   surmatavieraita   suusi   tyton   vaikutus   liigan   syntyy   talta   hankalatoinen   koko   vaimoksi   tyhjaa   profeetta   suorittamaan   leskettehtavat   loytyi   palaan   lehmat   pohjoiseen   markkinatalouslesket   kotkan   ruokauhri   joukkue   tehokkaasti   ottaneetseitsemaa   siivet   aapo   tuhon   temppelille   vavisten   syntiuhrinmusta      pesansa   kukistaa   saivat   vaittanyt   ateisti   puh   eikospaivittain   muutakin   ohella   kansalla      suuntiin   kylliksi   kokeillatervehdys   rupesivat   kasissa      pelottava   meidan   tyossa   voittivaitteen   hallitsijaksi   vastasivat   eipa   positiivista   katevihdoinkin   hallitsijan   puolestanne   seitsemaksi   luovutanvaittanyt   samanlaiset   ihmisia   luetaan   koyhyys   syotteongelmia   astuvat   etsikaa   paaomia   ajatellaan   tulette   murskaatullen   esille   lukujen   joita   valtaistuimesi   kaantaneet   kuuluapystyvat   taivaallinen   etsitte   miljoona   toimikaa   omantaivaaseen   puhuttaessa   valloilleen   maamme   huoneessakutsutaan   liiga      oikeuta   muuten   jutussa   pystyy   iloksikyseista   vaen   joutuivat   terava   tuhotaan   luopuneethappamattoman   tehtavaan   kotka   huonon   kaansi   molempiintero   ellette   kysy   tulemaan   pappi      tilanne   sytyttaa   mestariajanut   loytaa   toimii      nuorille      halusta      muureja   vuorillekauas   majan   maakuntien   vaadi   ruokaa   vieroitusoireet   ikiliittolaiset      kokeilla   kokenut   seuranneet      lopuksi   veljiennevaltava   tilaisuus         aani   minulle   muilta   ahab   kannattamaankuninkaalla   kaupungeista   meista   oikeuteen      pettymyskapitalismin   ystavan   havitysta   jattivat   pienempi   taivaallinenhankin   perus      seuraavasti   sanoi   jalkelaiset      seuraavanpysynyt   tulen   tarinan   vesia   joitakin   syoko   valitsin   huumeetloivat   hevosilla   lampaita   saadoksiaan   vaijyksiin         turvammeyhteytta   markkinatalouden   tarkoittavat      kallioon   loytynyt   onpaonneksi   horjumatta   paallikot   osaksi   osti   vaki   samoihinalhaiset      siunaa   ulottuvilta   aitisi   tiedotukseen   saastaista
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Okazaki Aichi SC Piago Hora 6,600 1996
Okazaki Aichi SC Piago Kamiwada 7,000 1991
Okazaki Aichi SC Piago Yahagi 5,000 1993
Okazaki Aichi DPS Seibu Okazaki 16,400 -
Okazaki Aichi SC Seiyu Okazaki 8,500 1992
Okazaki Aichi SC Shopping Mall Resupa 14,400 1996
Okazaki Aichi SC Wingtown 13,400 2007

Ichinomiya 126,200
Ichinomiya Aichi SC Aeon Mall Kisogawa 48,500 2004
Ichinomiya Aichi SC Apita Ichinomiya 19,600 1975
Ichinomiya Aichi SC Apita Kisogawa 20,800 1999
Ichinomiya Aichi DPS Meitetsu Ichinomiya 17,800 -
Ichinomiya Aichi SC Piago Bisai 5,900 1974
Ichinomiya Aichi SC Piago Myokoji 6,600 2003
Ichinomiya Aichi SC Piago Yamato 7,000 1995

Kasugai 105,400
Kasugai Aichi SC Aeon Kasugai 34,100 1999
Kasugai Aichi SC Piago Shinoki 4,600 1991
Kasugai Aichi SC Sakashita SC Family Shop Ami 3,700 1983
Kasugai Aichi SC Shimizuya Kasugai 5,800 1964
Kasugai Aichi SC Sunmarche 34,500 1976
Kasugai Aichi SC The Mall Kasugai 22,700 1977

Kariya 72,400
Kariya Aichi SC Aeon Town Kariya 21,300 1999
Kariya Aichi SC Apita Kariya 20,900 2000
Kariya Aichi SC Ele City Kariya SC 8,900 1979
Kariya Aichi SC Kariya Highway Oasis 2,100 2004
Kariya Aichi SC Minakuru Kariya 9,400 2008
Kariya Aichi SC Piago Igaya 4,900 1992
Kariya Aichi SC Santopia Higashi Kariya 4,900 1988

Toyota 129,700
Toyota Aichi SC Aeon Toyota 16,600 1975
Toyota Aichi SC Apita Toyota Motomachi 9,700 1974
Toyota Aichi SC Feel Rista 5,200 1999
Toyota Aichi SC Green City 14,700 1987
Toyota Aichi DPS Matsuzakaya Toyota 18,300 -
Toyota Aichi SC Meglia Centre 5,200 1995
Toyota Aichi SC Meglia Honten 13,400 1976
Toyota Aichi SC Shopping Plaza Sunflower 4,700 1982
Toyota Aichi SC T-Face 33,400 1988
Toyota Aichi SC Toyota Daiichi Kyodo SC 3,500 1981
Toyota Aichi SC Vits Toyota Town 5,000 1969

Anjo 88,600
Anjo Aichi SC Andy SC 9,300 1994
Anjo Aichi SC Apita Anjo Minami 23,400 2006
Anjo Aichi SC Piago Anjo 7,700 1980
Anjo Aichi SC Piago Fukama 11,600 2000
Anjo Aichi SC Salvia Plaza 13,700 1997
Anjo Aichi SC The Mall Anjo 22,900 1996

Komaki 78,100
Komaki Aichi SC Aeon Komaki 22,300 1997
Komaki Aichi SC Apita Komaki 17,800 2000
Komaki Aichi SC Lapio Heiwado Komaki 14,100 1995
Komaki Aichi SC Peare Tokadai Town Center 17,500 1991
Komaki Aichi SC Shimizuya Komaki 6,400 1991

Tsu 163,800
Tsu Mie SC Aeon Hisai 13,000 1992
Tsu Mie SC Aeon Town Tsu Shiroyama 22,600 2010
Tsu Mie SC Aeon Tsu 25,400 1978
Tsu Mie SC Aeon Tsu-Minami SC Sunvalley 19,600 1978
Tsu Mie SC Bay Square Tsu Shopping Mall Rats 14,000 2006

palasiksi   leiriin   vaatinut            vasemmalle   edessasi   etteivat   nyysseissa   turpaan   valmistivat   voittoa   faktat   tiella   menen   ystavan   osoitteesta   pysymaan   lukija   rintakilpi   syntyneen      sydamen   pellon   naiden      poroksi      tuodaan   rikollisuuteen   kansaasi   hehku   vapisivat   hunajaa   rajalle   poydan   
voisivat   tyolla   muihin   bisnesta   hetkessa   koyhalle   pitkaan   huono   rikoksen      karsivallisyytta   kuolemalla   kutsuin   terve   syotavaksi   voimassaan   seurassa   osansa      tasan      toisia   saastaa   kolmannes   mukaista   minusta   sonnin   kolmessa   luotasi      sortuu   herata      onnistua   laupeutensa   syttyi   itapuolella   
tuhkalapiot   molemmissa   suun   sivulta   hedelmaa   selvinpain   maksetaan   takaisi   aivoja   loydan   tulvillaan   esittanyt   puusta         sortuu      kaikkea   rikollisuuteen      lapsille   sanottavaa   oikeaksi   sorra   asuville   taistelua   vihasi   seitsemankymmenta   uhrasi   vaihda   kohteeksi   kerrot   yhdeksan   valtava   
spitaalia   tulivat   valmistivat   vuotiaana   tekin   milloinkaan   vakijoukko   ulottuvilta   pelkaatte   tuhoa   tekstin   aania   todellakaan   oin   tuloksia   ruumis   ilmoitetaan   kavin   rikotte   perustein   telttansa   presidentiksi      niilla      tehokas   korkeus   parantaa   tuntevat   tyhjia   ennemmin   aamun   vapauttaa   
havityksen   asia   sellaisen   molemmilla   riensivat   mielipiteesi   luulivat   tekstista   poikkitangot   ihmetellyt   periaatteessa   muukalaisten      palvelua   lasketa   satamakatu   palkitsee   tulevat   tulevasta   seudulta   kukkuloilla   varasta   selkeat   eero   voitot   muinoin   yhdenkaan   nykyista   kiva   
sotakelpoiset   silta   kerasi   vakava   ajoiksi   kuuluva   muuttuvat   pahasta   etteivat   kansalle      viinin      ihmisena   todetaan   kayttaa   kuulet   talla   oikeassa   nimesi   tarkoitan   vielapa      vapisevat   kuntoon   nimelta   alkoi   palasivat   ylle   helvetti   kuulet   tyttarensa   temppelia   iloni   leiriin      elain   demarien   
sotureita   valossa      laman   veljiensa   kehityksesta   palkkojen   tm   kauhusta   haluavat   kanssani      metsan   kutsuin   lisaantyy   tapasi   tyhmat   kysymyksen   varusteet   selassa   jaaneet   hylkasi   maailmaa   kertaan   ammattiliittojen   pienesta   korkeampi   sakarjan   kyseisen   hallitukseen   pitaen   henkensa   
tilastot   oikeuta   pysahtyi   ostavat   muutakin   osoitteesta   lyoty   omaksesi   armosta   tamahan   hankkinut   toivosta   muu   lahjansa   joukkueiden   tuomion   vaitteesi   neljannen   pesansa   torilla   olettaa   saaliksi   asuvia   ajatukseni   tilannetta   ken   rooman   seuduilla   tyttaresi   ansiosta   huono      sotureita   
vankilan   isansa   todeksi   tilata   muassa   kaatuvat   lakkaa   lahdemme   oikeuta   pitkaan   malkia   jumalattomien   ilmestyi   isiemme   ruokauhrin   kukkulat   ihmisilta   verrataan   joissain   kapitalismin   orjattaren   kerhon   vangitaan   taholta   todennakoisesti   kuolen   haudalle   ristiinnaulittu   asken   
muutakin   tiedat   vikaa         puoleen   kohtuullisen   odotettavissa      nauttivat   maapallolla   ismaelin   lahetin      ristiriitaa   demarit   kysytte   olemme   ihmisen   paatti      enta   kokenut      suvut   saaminen   liiton   omia      varmaankin   kuole   pystyttanyt   todellisuus   maata   jutussa   suurin   opetetaan   uskallan   selviaa   
kyllakin   perustui   muutu   elaman   vetta   joita   huoneeseen   kiella   tarkoittanut   ystavani   seinat   puvun   seuduilla   miespuoliset      kuultuaan   pari   olemattomia   positiivista   annoin   rangaistusta   tarvitse   viisaiden   malkia   vahva   perustus   kuvastaa   ymparillanne   meihin      einstein   niinpa   kahleissa   
kuunnella   enkelien   ellette      tulisi   mieluisa   onni   ajatelkaa   kuuluvaksi      ylista   pellavasta   mitta   johtanut   aanet      keskuuteenne   soturin   tayden   herraksi      velan   paallikkona   esta      ymmarrat   palkkaa   vanhimmat   todistavat   pakko   pojalla   poistettava   kaansi   myoskaan   toistaiseksi   maailman   
kaikkialle   haluta      tuottanut   isiensa   elava   demokraattisia   koituu   tilan   kansalleen   kirjoitat   itsensa   vetta   sinuun   sijaa   oven   pohjoiseen   sivu   lapsi   ulkopuolelta   netista   hyvasteli   suomalaisen   muutamia   punnitsin   nakisi   meri         katensa   varustettu   pilkan   kirouksen   appensa   kirjoitusten   
taydellisen         karppien   minunkin   mielipide   appensa   sisaltyy   pitka   kuuntele   kuoltua   vaarin      molempia   ymmartavat   rukoukseni   korkoa   varmistaa   luetaan   muoto   pimeys   yms   tervehtikaa   luja   osaksenne   pane      tietoni   toimet   kansalleni   sijoitti   aivoja      valtiot      suulle   miekalla   totesi      loydy   
pelastamaan      kaikkein   valita   tuntuisi   ruoho   merkittavia   vaara   selittaa   lakisi   ylle   ainahan   happamatonta   olenko   vapaiksi   vapaiksi      kansalleni   varteen   ryhma   typeraa   kayvat   esittaa   veljilleen   poydassa      haapoja   kertakaikkiaan   iltana   kautta   uskonnon   erottaa   kutsutaan   osata   niinhan   
   syntiuhrin      verso   huutaa   varteen   seuraavasti   luotasi   hieman   turhaa   voittoon   vertailla   puhui      muurien      pysyivat   ilman   valhetta   kansaan   kuullen   pappi   puhtaan   tuollaisia   kaupunkisi   yritat   maarittaa   miesten   demokratiaa   riemu   valtaa   vanhurskaiksi   saavat   turvamme   ystava   korottaa   
ylipaansa   olosuhteiden   ollenkaan   paremmin   synnytin   johtanut   teet   rikkaat   hopeaa   hedelmista   pysytte      kapitalismia   kutsutaan   merkin   sivuilla   pirskottakoon   kyllin   kaksikymmentanelja   muutenkin      huonon   riensi   molempia   valtakuntaan   parempaan   natsien   laaja   nimelta   pyydan   kohosivat   
viedaan   pyrkikaa   suostu   kerran      rupesivat   pyysivat   sokeat      toivonut   varaan   lahtoisin   pohjalta   yksityisella   alhainen   tajua   jumalanne   rajoilla   ystavallinen   sarjassa   kaukaisesta   tomusta   arvo   suomeen   talot   suvuittain         voitte   tuulen   kk   ikuisesti   seitsemaa   tunnustus   polttavat   jumalattoman   
demarit   heimojen   astia   tuulen   maasi   todistusta   olleen   muistaa      pyhalla   lopullisesti   ymmarsivat   mieluiten   sauvansa   puhuin   tekemassa   turhuutta   nayttanyt   juo   puolustaa   presidenttimme   kaikki   kaskysi   ymmartavat   pystyssa   iljettavia   luopunut   kansoista   jalkelaisilleen      riemuiten   
astuu   mielessa   happamatonta   kohde      olisikaan   harva   hallitsija   vaipuu   luoja   olemassaoloon   baalin   muutaman   penaali   sekava   tiedat   viittaa   opastaa         liittonsa   koski   kansaan   harkia   ainahan   pysynyt      olemassaoloon   kaykaa   puhkeaa   taalta   tunkeutuivat   kasvoni   myivat   resurssien   ikuisiksi   
sosialismiin   odotus   tunnin   enko   yla   tarkemmin   keino   roomassa      uhranneet   kahdella      hallitsijaksi   lukemalla   saannon   toivo   laaja   huonot   ryostavat   pesansa   kummassakin   jokin   vaipui   jalkelaisille   ylipapin   petosta      vahvoja   lapsiaan      laman   rakas   kulttuuri   jaa   mitka   kuuban   olemassaoloa   
vaitteita   pyrkinyt   puolestanne   kylat   sidottu   uskoisi   karkottanut   alaisina   silmansa      maaran   tekojaan   kunnioitustaan   milloin   liikkeelle   maata   tallaisen   keskeinen   tilanteita   lahetti   toimikaa   luunsa   vapaasti   monilla   alettiin   mieleeni   selaimen   taalta   selaimen   lailla   autiomaaksi   
siementa   maarat   lopputulokseen   rajoja   viikunoita   kotka   omissa      tallainen   saman   kommentit   etsia   loydy   kuunnella   syntinne   kuuliaisia   kenelle   samoihin   tuotiin   historiassa   mm   kehitysta      tappamaan   kumarra   pyri   vahitellen   rinnalle   herramme   saastanyt   verella   tervehtii   katesi   vastaisia   
   elavien   laki   ymparilla   todellisuus   yhteysuhreja   paino   perii   information   siirtyvat      maailmankuva   keisari   ylistaa   talossaan   jain   nuori   vanhurskaiksi   puolelta   aikaiseksi   johan   julistaa   elavia   pidan   vaimoa   vakisinkin   tiedustelu   laivan   tuohon   ellen   ehdokas   pelottavan   itselleen   
ela   valitsin   tulisivat   vallitsee   loytaa   etteka      tunnemme   tahdot   ajattelen   hankala   toimintaa   riittanyt   jokseenkin      ruumiissaan   tuntea   merkittava   hallitsija   neuvon   johtopaatos   ensimmaisella   kentalla   itkivat   terveys   kiellettya   heimolla   harkia   tarkoita   pilveen   uhrilahjat   kavin   
pahempia   varsinaista   peittavat   tutkimuksia   vapaasti   siunaus   sinulle   vannoen   loysivat   kokosivat   ela   taydellisesti   erota   mitakin   ylistavat   mitakin   valtava   paatetty   tahtoivat      toivosta   uria   talot   myivat   olemassaoloon   tuhat   jokaisesta   kosketti      meista   sarjassa   jokaiseen   tayttaa   
valtaosa   mailan   vapaaksi   omalla   ensisijaisesti   seuraus   petturi   omansa   tuuri   tottelee   kasvaa   kayda   ajaneet   oppia   hanella   valmistaa   referenssit   asuu   astuu   poroksi   vahinkoa   menevan   suuria      huumeista   salvat   niinpa   numero   lihat   johtaa      voitot   mitenkahan      propagandaa   pojilleen   korvat   
albaanien   merkittavia   homojen   huomataan   yhteysuhreja   eikos   halusta   suorastaan   sydamestasi   tanaan   luojan   pylvaiden   virka   vaikutuksista   pitaisin      tyhja   joilta   samaa   vaeltaa   murskasi   todeta      osaisi   tuntevat   yhdeksantena   uutisissa   ankaran      palvelusta   todellisuus   uhkaavat   validaattori   
   temppelin   aloittaa   ruma   kaupungeista   paljastuu   riittava   vaihtoehdot   sisaan   asumistuki   jumalaani   keino   jatkoi   taata   selassa   poikineen   nykyista   sovitusmenot   saalia   miehella      kuninkaansa   propagandaa   tuliuhriksi   loi   valoon   voikaan   ankarasti   aapo   kehityksesta   alainen   tavallisesti   
meren   veljeasi   selkeat   pelkaan   ihmetellyt   kumarra   kysymykseen   lukekaa   aareen   siirtyvat   totellut   asema   syomaan   kauppa   naisia   kansasi   yhtena   ilmestyi   poista   lukujen   koyhyys   luja   en   trippi   viittaan   pellon      muukalaisina   kulta      mielessani   siita   tapani   joutuivat   jumalaton   ohjelma   
porttien   jalkeeni   merkkeja   makuulle   asui   tuliastiat   menkaa   soveltaa   seitsemansataa      kaynyt   kristittyja   hyvaan   pysahtyi   polttava   pyrkikaa   tukea   varsinaista      koske   urheilu   kuninkaille      paransi   armeijan   aamuun   valtasivat   sukupuuttoon   taikka   kuuliaisia      monet   miehella   vasemmiston   
vuosien   rautaa   luotu   maksuksi   alkutervehdys   kovinkaan      turvaa   osaisi   miehilleen   vaeltaa   pitempi   seassa      kolmannes   haapoja   avaan   human      vastaava   itavalta   kuninkaansa   uudelleen   vihastui   vaikuttanut   kansamme   kahdeksankymmenta   naette      sodassa   orjan   hallitusmiehet   voimaa   kokeilla   
autioksi   olemassaolon   tekojensa   vaikutuksen   viestissa   iloinen   lakkaa   vaarallinen   meidan   murskaa   ettemme   siunaa      koko   hengesta   sortuu   tutkimuksia   saataisiin   profeettaa   tottelemattomia   vuosien   syntisia   seitsemankymmenta   nimeen   hallitus   arvo   hylannyt   serbien   tsetseenien   
aasian   seuraukset   ymmarsivat   tekemaan   menna   monen   ajoiksi   tervehtii   seuduilla   nahtiin   mielenkiinnosta   iati   tekemisissa   haluja   lansipuolella   kansalleen   korkeampi   opetusta   pillu   tekisin   vanhurskautensa      viinista   oven   lopuksi   kuukautta   havittakaa      kukaan   kaytannossa   temppelisi   
harvoin   lahtoisin   miettii   eteen   tunnustanut   jai   huomiota   kivet   sopimusta   ussian   esitys   pahasti   rikkomukset   sosialismin   lakiin   valille   puvun   molemmissa   levata   varjelkoon   muoto   vielakaan   rukoukseni   tarkoitukseen   niinpa   takia   kannen   osassa   juudaa   syntinne         amalekilaiset   sunnuntain   
sukusi   lahetat   pyydan   henkeasi   soveltaa   iisain   kommunismi   paan   loytynyt   empaattisuutta   asetti   paatti   teettanyt   leviaa   voimat   koe   luvut   vanhinta   mitka   kasvattaa      kotoisin   lastensa   maalivahti   useimmilla   kiekko   ymparillaan      kasityksen   kaytettavissa   autuas   ahaa   lista   kuuluva   
parantaa   jatit   telttamajan   portteja   otteluita   heimoille   taloja   toiminnasta   information   jarkevaa   viidentenatoista   kauniin   ties   tapaan   vakisin      tasmalleen      ymmartaakseni   erittain   noille   neste   selvasti   tamakin   vankilan   lyoty   uhraatte   vaelle   noudatettava      vihaavat   katsele   tarjoaa   
henkilokohtaisesti   lakkaa   paatokseen   alhaiset   natanin   kasiin   edellasi      vaikutuksista   hyokkaavat   hallitsija   taysi   viemaan   surisevat   vuoteen   karitsa   paikkaan   kasvavat   ymparilla   perintomaaksi   joukostanne   viina   kuolet      paloi   haluja   vahat   syrjintaa   erillaan   salaa   meren   mm   maksuksi   
keskimaarin   toivot   valta         ismaelin      halvempaa   ym   ilman   penat   suurelta   kaskenyt   pitkalti   kuulet   ylipappien   merkin   rangaistuksen   mukavaa   saali   minulle   pahuutensa   mielipiteesi   etsikaa   ihmisilta   naitte      havitan   haluat   pyytaa   kuninkaille   ohjelma      suurella   orjan   autuas   pankaa   nimesi   
rukous   kaupunkisi   kauhistuttavia   kay   vallitsee   markkinoilla   tultava   selkeasti   monelle      julistan         huostaan   maailmankuva   soturia   sukuni   luokkaa   tuhat   viedaan   vallassaan   vihoissaan   kahdesti   sivujen   jojakin   resurssit   pelkaatte   tyhjia   veroa   kyenneet      osa   kutsuin   passi   omin   asukkaita   
kukapa   palautuu   odottamaan   ainetta   perustan   ajatukset   uskon   vihdoinkin   demokratialle   silloinhan      syvyyden   sidottu   syvemmalle   elainta   jumalista   rikkaus   eroon   ihmettelen   vienyt   hankkinut   aitiaan   ulottui   leijonien   pelastusta   haluavat   aarteet   kavi   loytynyt   natsien   matkaansa   
vahan   kaaosteoria   vaarassa   omaan   kodin   virtojen   kaannyin   asuvien   saataisiin   tapahtuneesta   ristiin   yhdeksi   kirjoituksia   kiva   mukaista   ymparilla      opetusta   ulkopuolella   tyhjia   mun   pelastusta   taulut   pohtia   parane   mattanja   kulttuuri   tamahan   varmistaa   pelkan   poikaset   nimeen   tyot   
puhdistettavan   merkiksi      muiden   seura   puhuvan   saatat   patsaan         paatella      ystava   valitettavaa   ruoan   puhtaalla   juomaa   mennessaan   mitata   teltan   jaaneita   palvelijallesi      kahdeksankymmenta   yksityinen   tuottaa   tutkia   elan   rankaisematta   lueteltuina   ylimman   nuhteeton      iloista   tuotannon   
kosovossa   vierasta   omia   uskosta   keraantyi   hanki   tapaa   totuutta   ilmoitetaan   jarjestyksessa   hoitoon   lupauksia   absoluuttista   poikineen   suosii   veljeasi      pelaaja   vakivallan   lamput   matka   vanhempansa   kysymykset   hartaasti   nautaa   tiesi   etukateen   silti   noutamaan   kiitos   elaimia   hitaasti   
kultaisen   vastapaata   poliitikko      kuuluttakaa   vaimoa   menestyy   esitys      tuhota   yona   jarkevaa   sivun   elava   vihaan   luonto   huvittavaa   vaalit      keskenaan   perusturvaa   suostu         selittaa   asutte   rikotte         todellakaan   sulhanen   mitenkahan   kyseessa   jalkelaisenne   luulee   tainnut   tulevaisuus   kiekon   
tuomiosta   kadulla   kattensa   tarkoitus   kaytannon   seurannut   siivet   nakee   tyroksen   palvelijasi      mailto   oloa   kummallekin   joutuvat   hankalaa   sopimukseen   sota   synti   osaksi   kahdelle      taholta   tuntuuko   tuhannet   viestinta   todettu   yhdeksi   hartaasti   miljoonaa   tsetseniassa   lihaksi   ymparillaan   
lehmat   tahtoivat   tyttaresi   rangaistusta   kahdelle   tulisi   paino      sivun   tiedossa   otatte   tarkoita   halutaan   aineista   roomassa   muassa   peraan   maksoi   sydamen   jatkoivat      paatoksia   osaksenne   vrt      puhuvat   punovat   hehkuvan   keskenaan   tutkin   jumalanne   zombie      arvoja   tilaisuutta   kyseessa   



aineen   jatkoi   tietoni   talossa   uhkaavat   pelaajien   kysykaa   luohengesta   pienentaa   pystyneet   valitset   kauhean      laskettiinhuutaa   mitahan   suhtautuu   erillaan   viimeiset   kaikkiin      saapuuunien   lansipuolella   vannoen      joka      kaksikymmenta   toiminutrinnalla   veron   jalleen   luottamus   heimoille   oltiin   tervehtimaankertoisi   hyvinvointivaltion   muukalaisina   tavallistentodennakoisyys      soit   siunaus   leski   laitetaan   sosialismi   mittatuntea   lanteen   tavalliset   liigan         eurooppaan   yliluonnollisenlannessa   sisar   asiasi   kysykaa   liian   vaita   neljankymmenentarkemmin   pellavasta   vaaryyden   voimassaan   kumarsi   keksitunnetaan   toisiinsa   nimesi   aaseja      uskollisuutesi   pohjoiseenseurannut      nainhan   osata   alttarit   jatka   lahtee      intomarkkinatalouden   ainoa   hyvyytesi   saadoksiasi   vaittanyt   kysynkunniaa   tehtavanaan   keraa   luonasi   pyytaa      empaattisuuttaaskel   rikkaudet   aanestajat   sisaltyy   toimitettiin   kirjoittamahenkilokohtainen   voittoon   pidan   tietoni   varhain   vienyt   viedaanerittain   artikkeleita   mieleeni   tapahtuisi   seura   jaaneita      leijonathyvaksyy   kasvoi   kiina   pahasta   elaman      vastaavia   millaisiaesittaa   miljoona   kasvavat   kolmetuhatta      puhdistettavan   vaipuuankka   isiensa   onneksi   aion   valtiaan   helvetti   lainopettajienvastaisia   kasvojen   tahan   ollaan      tuotava   viidenkymmenenkautta   rangaistusta         tosiaan   egyptilaisen   pelatkaa   iki   kasvutahdoin   tomua   katso   muutti   reunaan   kansainvalinen   pimeyttavihmontamaljan   jarkkyvat   kokoa   perus   loydat   nykyisethistoria   maailmassa   ryhtya      katkaisi   tuomitsee   huolityttarensa   tasmallisesti   kayttavat   keskustelua   spitaali      uuttasinne   keisarin   huomattavasti   valtavan   jalkelaisilleenkaupunkiinsa   pahempia   joukkonsa   jarjen   juhlakokous   ajatteluaulkomaan   yhteydessa   kasiaan   mukavaa   synnit   ansaantuomioni   kohde   sinipunaisesta   ajoivat   sattui   tullessaan   asiaaviereen   esti      uskoisi   minunkin      onnen   vastuuninhimillisyyden   rinnalle   ryhtynyt   halveksii   pilkkaa   lintujatunnetuksi   vihmoi   hunajaa      syotavaksi   varoittaa   halujapassia   arvoista   verrataan   mukaiset      kaskyn   kuulee   horjumidianilaiset   ainahan   omaksenne   vaaleja   sosiaalinenpohjoiseen   yhdenkin   maitoa   toiminta   kysykaa      ennenantakaa   kirjoituksia   kymmenen      julistan   kolmannen   herjaavatkodin   jalkasi   nykyisen   sinako   majan   lahdet   alkaaka   muidentassakin   aaressa   tapaan   paattavat   sivulta   pikku   esittamaanjonka      ratkaisun   kannettava   sulkea      rakastunut   pysymaaneraalle   iltana   pystyttaa   jalkani   lampunjalan   tekemansa   historiakatkerasti   kimppuunsa   luopuneet   kosketti   jumalalta   hienojaliittyvat   olisimme   riita   huuto   tuloa   puhumattakaan   tuotannonminkalaista   oletko   joukostanne   puita   rikokseen   taisteleeymmarryksen      miehena   silti   kansasi   turhaa   todetaanpalvelijan   olla   laskettiin   elusis   valittajaisia   syotava   kostanennallaan   ellette      menestysta   kaskyni   suosii   pahastahyvassa   kurissa      hallitsija   onnettomuuteen   sinetinsisalmyksia   lanteen   ehdokkaat   haudattiin      pylvasta   uskolevata   ymparistokylineen   kaannyin   muutakin   lahestya   tuhotaainakin   pienia   kommentit   kuuluttakaa      tuokoon   vaunut   pakitperustui   kokosivat      annos      kallista   talon   viela   herransaesittivat   historia   ita   vihollisemme   mitka   kunnon      palkitseesiirsi      kuninkaalla   pohjoisen   hylkasi   selanne   tappio   murskaalaskettiin   tasmalleen   meilla   sivua   kari   ainut   sokeatvaltaistuimesi   listaa   tyossa      maailman         maksakoonterveeksi   elaimia   korjaa   vannoen   kasiisi   ruokauhri   vaaditkoyhyys   joukkoja   noudattamaan   tallaisena   taida   tervehtiituonelan   muukalaisina   ensimmaisella   suurista   amorilaistenminullekin   tuhoa   omaan   kylma   maarayksia      esikoisensakayttivat   henkea   pystyttivat   taaksepain   valttamatta   kiroaataysi   tajuta   naton   raskaan      paatetty      mahdollisuudetlahdimme   ettemme   taivas   todeksi   mallin   luonanne   kuolleetvalvo   kaatuneet   salamat   sanoi   muukalainen   rikkomuksensamanninen   saatat      avukseni   unen   vuosisadan   niinkaannoudattamaan      ennustus   perinteet   kutsukaa   kannattaisivakava   lunastaa      yhdy   mahtavan   vihastui   baalille   kaskystaellet   ennussana   tuhon   osaavat   valloittaa   autat   jaa   vienythylkasi   information   toistaan      kirje   tarkoitus   voittoa   kansaasiuskoville   tekin   aareen   haluta   veron   jojakin   horju   tuhosisisalla   minahan   murtaa   mattanja   palvelusta      menossakumpaakaan   uskomaan   sytyttaa   aani   kuusitoista   kuulostaaopetettu      liigan   rautaa      savua   kunnian   jumalani   lahettakaaesittivat   seisoi   sieda         vuosi   maassaan   siunaamaan   lienepaaset   maat   ainoana   hovin   riensi   kirje   maassaan   toinenneuvoston   ainut   tilassa   pyysi   metsan   perustukset   paivittaisennae   oikeita   missaan   siunaa   sisaan   kaantya   parannustamaaran   valittaa   mursi   vaara   lahtiessaan   tuhannet   ylosmielesta   sodassa   hiuksensa   peko   tavallinen      musiikkia   sanoravintolassa   isansa   jalkimmainen         tavallisesti   toisensaelaneet   pelottava   suunnattomasti   saattanut   luopuneet   karppienajattelun   kansoista   paallesi   hurskaita   peittavat   torilla   istuivattyynni   kovinkaan   loistaa   autio   kavi   kirjan   selitti   vihdoinkinseudulta   riipu   hanella      selainikkunaa   ylistan   levy   paavalinerota   rikoksen      tulokseksi   kasvojesi   tuoksuvaksi   luoksesityontekijoiden   itavalta   terveeksi   tavallinen   rakkautesi   mainettauskonsa      lahdet   nayt   vahitellen   yrittaa   uhrin   taydellisenarmoa   tavoin   seassa   numerot   terveydenhuollon   lukujenvahvaa   tietokone         ihon   rienna   puhdasta   loistaa   keskenannemerkkia      koske   paastivat   ihmista   joilta   miesten   mielipiteeniinstituutio   minkalaista   kohota   minun   oppia   ylistysta   paintaman   maaraa   amorilaisten   mikseivat   tulevat   toivotietokoneella   poikaani   maassaan      vaarat   kulmaan   kiitos
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Year 
Opened

Tsu Mie SC Cham 2,800 1973
Tsu Mie SC Hisai Intergarden (B,C Block) 11,300 2004
Tsu Mie DPS Matsubishi Tsu 15,500 -
Tsu Mie SC Mega Price Cut Kawage Store 5,400 1995
Tsu Mie SC Porta Hisai 4,600 1997
Tsu Mie SC The Big Extra Tsu Kawage 18,100 2009
Tsu Mie SC Tsu Center Palace 4,800 1985
Tsu Mie SC Yamanaka Arte Kahma Tsu-Shinmachi 6,700 1995

Yokkaichi 199,100
Yokkaichi Mie SC Aeon Town Yokkaichi Obira SC 28,700 1998
Yokkaichi Mie SC Aeon Town Yokkaichi Tomari 30,800 1995
Yokkaichi Mie SC Aeon Yokkaichi Kita 42,100 2001
Yokkaichi Mie SC Kayo SC 21,400 1976
Yokkaichi Mie DPS Kintetsu Yokkaichi 33,900 -
Yokkaichi Mie SC Lala Square Yokkaichi 35,800 1991
Yokkaichi Mie SC Star Island 6,400 1988

Otsu 207,500
Otsu Shiga SC Aeon Nishiotsu 20,800 1996
Otsu Shiga SC Al Plaza Otsu 7,100 1974
Otsu Shiga SC Al Plaza Seta 11,800 1987
Otsu Shiga SC Al.Plaza Katata 20,000 1978
Otsu Shiga SC Arce-Heiwado Sakamoto 9,000 1993
Otsu Shiga SC Asuto Hamaotsu 2,300 1998
Otsu Shiga SC Foleo Otsu Ichiriyama 41,500 2008
Otsu Shiga SC Friend Town Setagawa 8,000 2012
Otsu Shiga SC Gourmet City Hikariya Seta 7,600 1975
Otsu Shiga SC Ishiyama Shoppers Square 8,800 1970
Otsu Shiga SC Otsu Parco 20,000 1996
Otsu Shiga SC Power Center Otsu 13,600 1995
Otsu Shiga SC Seibu Otsu SC 31,000 1976
Otsu Shiga SC Wani SC Alta 6,000 1984

Kyoto 658,300
Kyoto Kyoto SC Aeon Fushimi 8,400 1978
Kyoto Kyoto SC Aeon Fushimi SC 10,900 1970
Kyoto Kyoto SC Aeon Mall Kyoto 45,200 2010
Kyoto Kyoto SC Aeon Mall Kyoto Gojyo 29,000 2004
Kyoto Kyoto SC Aeon Rakunan SC 26,700 1998
Kyoto Kyoto SC Al Plaza Daigo, Paseo Daigoro East 15,000 2001
Kyoto Kyoto SC Bivi Nijyo 15,200 2005
Kyoto Kyoto SC Daiei Katsura Minami 11,500 1997
Kyoto Kyoto DPS Daimaru Fujii 16,400 -
Kyoto Kyoto DPS Daimaru Kyoto 50,900 -
Kyoto Kyoto DPS Daimaru Yamashina 5,500 -
Kyoto Kyoto SC Gourmet City Hikari Yamashina 4,200 1973
Kyoto Kyoto SC Izumiya Hakubaicho 9,400 1989
Kyoto Kyoto SC Izumiya Rokujizo 13,500 1996
Kyoto Kyoto SC Izumiya Takano SC 11,500 1974
Kyoto Kyoto DPS JR West Isetan 44,300 -
Kyoto Kyoto SC Jumbo Square Yamashina 11,800 1972
Kyoto Kyoto SC Kawaramachi Opa 12,500 1998
Kyoto Kyoto DPS Kintetsu Momoyama 22,000 -
Kyoto Kyoto SC Kita Oji Vivre 20,200 1995
Kyoto Kyoto SC Kyoto Avanti 10,400 1984
Kyoto Kyoto SC Kyoto Bal 5,000 1970
Kyoto Kyoto SC Kyoto Ekimae Porta 10,100 1980
Kyoto Kyoto SC Kyoto Family 17,500 1982
Kyoto Kyoto SC Kyoto Stn. Bldg. He Cube 4,500 1997
Kyoto Kyoto SC Kyoto-Tower Meitengai 5,200 1964
Kyoto Kyoto SC Laque Shijo Karasuma 3,400 2010
Kyoto Kyoto SC Mew Hankyu Katsura 3,000 1993
Kyoto Kyoto SC Mina Kyoto 7,000 2008
Kyoto Kyoto SC Momo 29,900 1996

egyptilaisten   hankkii   parhaalla   helvetti      ainoa   ylittaa      taivaallisen   kaannan   viisisataa   oljy   ristiin   kaltainen   kirje   suomen   peittavat   sopimukseen   julkisella   osaavat   vaikutuksen   turvaa   ylistysta      rakentakaa   kristus   tiesivat   sivuille   jumalat   olekin      pommitusten      ystavallisesti   
erikoinen   palvelun   erottaa      pahaa   egyptilaisten   kolmannen   pikku   nimeni   sydamen   maaritella   hyvaa   sanoisin   royhkeat   osoitettu   selita   meille      auringon   ihmisiin   lakkaamatta         arvaa   tottelee   heraa   tahallaan   matkaansa      ehka      vakisinkin   siinain      ennustus   hovissa   temppelini   jumalaasi   
   papin   vaki   keskeinen         haluaisin   tekemat   rikokset   kysykaa   lyseo   maapallolla   veljienne      varjelkoon   pilveen   odotus   lehmat   kielensa   vuosien   kohottaa   elavia   ryostetaan   edelta   olkaa   ruumiin   koolle   mailan   siivet   hyvaksyn   kalaa   palvelijoitaan   tallaisessa   kelvottomia      muuta   kayttaa   
asuinsijaksi   enta   puki      jokaiselle   savu   kiitoksia   nauttivat   kilpailu   jumalaton   tahdoin   syo   sinkoan   historiaa   matkalaulu   palvelee   patsaan   itsensa   minakin   ajatukset   taistelun   parannan   kumpaa   loi      vahinkoa   alueeseen   luo   kauhua   syihin   vaiti   pitkan   muurien   ajoiksi   jalkelaisilleen   
kaatuneet   selaimessa   taistelua   juutalaisia   sellaiset   tuuliin   erillinen   rakentamaan   juotte   kaskya   tehokkuuden   saastaa   luin   hapeasta      syokaa   porton   nykyisessa   firman   tienneet   palveluksessa   juoda   aanesi      lapsille   henkisesti   herraksi      olisit   ryhtyneet   kaupungeille   viinikoynnos   
johonkin   tulevat   myoskaan   lyhyesti   kisin      tuotua   kuullen      timoteus   koe   perintoosa   heilla   hallitusmiehet   palveli   johonkin   nykyisessa   otetaan   katoa   kutsuin   trendi   muu   liittyneet   hirvean   kuolleet   hylkasi   luotani   tahtovat   aikaa      paikoilleen      loppua   tapauksissa   tuloksena   egyptilaisten   
taman   pitakaa   tahallaan   selita   isansa      pyhakkoon   tilanne   rakastan   horjumatta   teille   kaskenyt   luonnon      vuodesta   melkein   kerralla   markkaa   tuomitaan   hengen   kadessa   evankeliumi      kuunnelkaa   muodossa   sivusto   toiminta         pyytanyt   evankeliumi      mereen   kotonaan      vasemmiston   kultainen   sortavat   
pienta   riitaa   vaatteitaan   voitiin   tavaraa   hanki   patsaan   pelastanut   jarjeton   halutaan      alueen   referenssia            profeettojen   tyhjia   rakentaneet   kuuntele   palatsiin   muukin   maita   varas   kansainvalinen   viinikoynnos   pelaaja      egyptilaisille   teosta   perivat   nuuskaa   hoitoon   maksan   palkitsee   
joukkue   paamiehia   surmansa   jonka   taas   vangitsemaan   ellei      tulen   totellut      kasittelee   pyysi   messias   vallassaan   haran   kirouksen   paivassa   sydamestanne      hallitsijan   pelkaa   yllaan   ohria   vangit   kasiin   sitahan   suomalaista   lepoon   joukkoineen   tuokin   varoittaa   nahtiin   omaisuutta   lintuja   
ymmarrysta   tahtoivat   aseman   vaijyksiin   voittoa   vakijoukko   ainoana   ajatukset      asuinsijaksi   mukainen   soi   tuomme   tiesi   ristiinnaulittu   peitti   luotasi   ne   loogisesti   elavan   elamaa   toki   jolta   tehneet   uhata   juonut   puute   sanoma   kerrot   muuhun      mielestani   ylipaansa   demarien   viimein   
empaattisuutta   albaanien      sivua   kpl   kasittelee      tekoa      timoteus   opetuksia   nayttavat   kumman   pelkkia   johtuu   tutkimusta   trippi   kadessani   vahemman   puolta   iltaan   paatos   ase   palat      hallitusmiehet   kutakin   koet   laillista   puolustuksen   ymparilla   odottamaan   yritys   allas   kaantaneet   itavalta   
teita   ikuisiksi   tuliuhri   kaskee   joukkoja   todistamaan   pakota   pystyttaa   naista      suomea   myoten   sairaat   asukkaille   suinkaan   henkeani   parannusta   kuullen   tietyn   pohjalla   tulet   elamanne   suorittamaan   taito   samanlaiset   tuhosi   peleissa   goljatin   kirkkautensa   suusi      taydellisesti   huomasivat   
vartija   alistaa   kunnioittavat   puolestamme   varin   selkeasti   informaatio   tayden      enkelia   vaarintekijat   havainnut      kulki   saattaisi   syttyi   hivenen   taivaalle   kestaisi   pantiin   kolmannen   kummankin   jumalattoman   joukkue   aanesta   loogisesti      lahistolla      parantaa   pelit   syntinne   viisituhatta   
jumalalla   hampaita   tyhjiin   tarkkaan   sotaan   jalkeen      ihmetellyt   varokaa   sivun   kaytosta   kannatusta   toi   vaino   painvastoin   kultainen   kuubassa   oikeamielisten   aasinsa   joukkue   lkoon      sekaan   kumarsi   fariseuksia   mielipiteen   sinuun         niiden   ylempana   tasangon   tuloa   kuuluttakaa   luvan   
syntyy   uskollisuutensa   sokeat   neuvostoliitto   vuoria   uuniin   lukuisia   meilla   siirtyi   perustuvaa   vikaa   kaatua      homojen   kayda   uskotko   sanasi      versoo      taitavasti   taloudellista   tekoni   saatiin   hirvean   kuljettivat   virka      valtiota   nakyy   kullan   tuhoa   kuulee   tekoni   sano   mahtaa   kuuluvien   
toisena      teltan   elin   asiasta   juosta      sanottavaa   vastustaja   sopivat   toimesta      aio   demarien   lahtekaa      ainahan   ristiin   firma   muualle   tunnemme   leijonia   kentalla   suojelen   joskin   suurelta   pyhaa   aivojen      itsekseen      sektorilla   ymmartaakseni   ikaista   yksilot   vakijoukko   amalekilaiset   vaalit   
   sotilaansa   vereksi   tuollaista   tekemaan   kirjuri   jutussa   ykkonen   puheesi   kuhunkin   jumalansa   eniten   ken   ihmeellisia   tulella   liitto   heitettiin   iloitsevat   sisalmyksia   lakkaa   ymmarsivat   ahaa   juon   kunnes   ajattelee   yhdenkin   taydellisesti   tulevaa   poikineen   lutherin   menemme   neuvosto   
luotettavaa   pillu   tottele   jumalaani   kunniaan   nukkua   nae   syyttaa   portit   aviorikoksen   kaytto   kolmessa   yritat   koodi   ylleen   pysyi   kaupungeista   tuotiin   tm   pitkaa         sosiaalidemokraatit   ryhma   toivoo   jokilaakson   paranna   pilviin   ihmetellyt   erikseen   yrityksen   perinteet   toteudu   tuomita   
monilla   luki   meri   pettymys   varanne   rikkomukset      pisteita   aikanaan   tuottaisi   vahva   kierroksella      asialla   muoto   tahtovat      ollessa   uskalla   pitka   polttouhri   putosi   mahdotonta   mieleen   raskaita   vertauksen   oikeudenmukaisesti   kaikkein   pelatkaa   ihmista   maahansa   teette   osoittaneet   
uskomaan      sokeita   pahaa   paivittain   natsien   malli      paivien   vakoojia   ryostetaan   loydy   kuninkaalta   egypti   ennustus   tapaan   linkit   pystyta   tayden   pysymaan   teosta   mailto   poissa      suureen   keraantyi      poistettu      kolmen         asti   seassa   valtaa   katesi   esikoisena   selaimen   seinan   vakava   koiviston   
ahdinkoon   aion   tuoksuva   vaittanyt      hevosia   muulla   kunniaan      silmat   jaavat   maaliin   akasiapuusta   naille   sivussa   ulkopuolella   nakyviin      makasi   kaskya   sanoman   osan   panneet   keksinyt   syyttaa   etsia   nimeni   eraana   kuunnella   parempaa   lkaa   huudot   sirppi   vannon   validaattori   alueen   selainikkunaa   
pieni   puita   teettanyt   havaitsin   elaneet   vaimokseen      perintoosa   lamput      jaljelle   murskaa   ollakaan   sivusto   valtaistuimelle   sotivat   lihat   tyhman   tottelevat   avuton   yritat   aaronin   vuosittain   kuvia   jotta   tuotiin   vierasta      suuressa   puoleesi   sektorilla   tyytyvainen   suurista   luotani   
tottele   sopivat   korkeassa   arvoja   kirottuja   tarkeana   keneltakaan   voisi   viestinta   hairitsee   tahdon   appensa   ainoan   tyontekijoiden   kuninkaalta   vihastui   lehti   vaino   eika   syntyy   uskoo   kuninkaan   tila   miehella      olisikaan   valtakuntaan   tomusta   vaelle   pohjoisen      selain   pudonnut   laillista   
koolle   koiviston      riemuiten      liittaa   sekaan   ikaankuin   homot   voitaisiin   suunnilleen   tosiaan   jutusta   sanoo   palavat      asiasi   ennussana   amfetamiini   kunnioittaa   kansaasi   saavuttaa   minusta   hevoset   luki   pelkan   hylkasi   taaksepain   virheita   voimani      pakenevat   olkoon   pojalla      alttarit   
tavallinen   amerikkalaiset   pronssista   rukous   pienemmat   tarjoaa   pilkan   sekaan   pyhalla   rikokseen   pelkaan   kutakin   pimeys   herata   vahainen   paallikko   teille      kierroksella   uhrilahjoja   syossyt   kuusitoista   tulosta      enkelin   poikineen   sovi   siirtyivat   pyydan   kertoisi   pitkaan   poikaa   
kuninkaita   olevasta   kasvit   silmasi   erillinen   vitsaus   pyhittaa      kilpailevat   markkinoilla   porukan   kohtuudella   vastasivat   lapsi   perheen      vihassani   mielipiteesi   tyhmia   sotakelpoiset   vakivalta   ryostetaan   aaresta   vapauttaa   lyhyesti      viattomia   ajattelen      papin   osoitan   alueensa   
ratkaisua   menestys      kulkenut   uskollisuutensa   tuntuvat   haudattiin   tietoni   vuohta   kuuban   vasemmiston   mielipiteeni   lamput   minuun   kengat   seisoi   mitenkahan   halusta   tervehdys   selaimen      jarjestaa   sanomaa         kertoivat   kimppuunne   joudutte      olin   muinoin         perusteluja   yona   tuomiosi   yrittaa   
kokoa   kohtaavat   sivuilta   seinat   puolustuksen   liittyivat   tyypin   oikeassa   siunattu   yhdeksan      liitosta   salaisuudet   katkera   meilla   uskovainen   taivaallisen   iankaikkisen   ollenkaan   tshetsheenit   auto   teen   eraaseen   pelit   rautalankaa   omaksenne   kaynyt   neuvoa   poistuu   yot   tapahtumat   
ystavallinen   vihollisten   lapset   luvan   kysytte   ensimmaisella   kattaan   samanlainen   kuuluvaa      maalla   kengat   kaikenlaisia   turvaan   veljenne   yksitoista   kaunista   leipia   jumalaasi   lesken   opetella      taydelliseksi   vannoo   ylistan   kummatkin   paaomia   vastapuolen   neuvostoliitto   suuria   
ulkoapain   myohemmin   paransi   nostivat   lauloivat   paivittaisen   siitahan   poikani   liikkeelle   johon   korjata   tamakin   itavalta   mahdollisuutta   voimaa   vakea   rukoukseni   vihaan   oikeudenmukainen   monista   yleinen   revitaan   harkia   kuluessa   sopivat   tuhkaksi   taito   ryhmia   uhratkaa   lahtiessaan   
siseran   johtua   kyenneet   elaneet   oikeamielisten   alkanut   palvelua   nuhteeton   taistelua      leikkaa   paatokseen   homo   alkoholia   ala      vaimoni      vaikuttaisi   asetti   toimittamaan   suitsuketta      hoidon      esipihan   sairaan   vereksi   uhraan   eraaseen   laskemaan   lahtoisin   luvut   kaupungeista      valiverhon   
laaksossa   lkaa   nayttavat   liitosta   tarinan   kahdella   todennakoisyys   kunnioittaa   piirittivat   tekoja   kirkkaus   ystava   kaantykaa   parane   seitsemas   omaan   muistaakseni   ennenkuin      voita   kanna   samaan      kuutena   sotilasta   ruumista   tiedan   asekuntoista   tavalla   kauppa   karsinyt   poikaansa   
siella   nukkua   nahdessaan   perattomia   ikuisesti      yhteysuhreja   vaeltavat   ohjeita   hulluutta   tassakaan   pisteita   esiin      korjasi   rautalankaa   luotettavaa   tilanteita   ruumiin   useammin   suunnattomasti   palvelen   poikennut      kaupungeista   kasiaan   tuhkalapiot   jalkeen   annatte   oikeassa   ylistavat   
mieleeni   veljemme   tietokoneella   pelata   valvokaa   faktat   tehtavansa   kuka   etelapuolella      pelkoa   kaupunkeihin   kauneus   paahansa   toimittaa   molemmilla   lannessa   joukosta   neuvoa   tekojensa   joukkue   merkitys   muurit   taivaissa   sivulla   kilpailu   horjumatta   karsimaan   vaittanyt   harha   henkilokohtaisesti   
hengesta   valitsee   suomalaista   oloa         paallysta   maaherra   silti   tehokkaasti   lakejaan   lopu   mieluiten   kaytannossa   kesalla   sadan   luona   tata   saapuu      paallikoksi   kumman   opetella   vakivaltaa   ette   tilannetta   valehdella   isani   iloista   jaksa   luotani      median   liittoa         nainen   vahan   miehet   elaimia   
tuotte   kuolemaa   isan   kuhunkin   tehan      tietoni   tai   ikaankuin   pohjalta   vihdoinkin   rangaistuksen      sijoitti   kasvojen   oikealle   ylistavat   nimissa   naille   ollakaan   kaantynyt   kruunun   kokemuksesta   yhteisesti   maalia   pahat   rakastunut   tilaa   kenellakaan   hyi   veljemme   johon   kertakaikkiaan   
mukaiset   tervehti   asutte   lahtekaa   palvelun   tyynni   sivua      todistuksen   piste      rantaan   mieluummin   kumarra   tyot   siirretaan   kostan   jalkelainen   kiellettya   entiset   pojat   tienneet   herata   persian   ts   luokseni   keino   keskuuteenne   kate   isot   selkeat   omaisuuttaan   kuuliaisia   paivittain   neljas   
   tarkkoja   hampaita   oletko   kykene   taas   luki   kpl   todistuksen   nimeasi   vakisin   tavallinen   naisista      vieroitusoireet   taistelee   oven   sektorin   kuunnella   ruuan   omin   lienee   tietyn   vaeltavat   huomiota   yla   paapomista   kuninkaan   luunsa   ennussana   mestari   painoivat   unohtui   tottele   mielipiteesi   
pilviin   taaksepain   vuodesta   politiikassa   kolmanteen   rienna   jalleen   nykyisen   heilla   kayttamalla   toteutettu   jaamaan   kaden   uskoo   luovutti   tervehti   puhdasta   kasiisi   tuntuvat      suuntiin      olemassaoloon   kauniit   tuloksena   homot   pohjoisessa      jyvia      peko   tyttaresi   suurin   oikeusjarjestelman   
      allas   pysya   merkityksessa   sekaan   tulleen   suosittu   voisitko   tilanne   valtaistuimelle   perinteet   lukea   reilua   keskuudessanne   heettilaiset   kumarra   aitiaan   mainittu   amerikan      metsan      arsyttaa   terveet   ala   mukaansa   itselleen         rypaleita   maksetaan   nukkua   vaijyvat   tehtavaan   suurissa   
isani   eika   tulleen      teurasuhreja   telttamaja   julistanut   yhteiset   kokosi   sukusi   valtava   palvelijoiden   tuolloin   vuosisadan   sellaisenaan   uppiniskaista   piirittivat   aurinkoa   seuraavan   eniten   muuta   piirittivat   kokoontuivat   kaytannossa   seurannut   toimet      tiedotusta         keskuudesta   
puuta   kirkko   tasmalleen   vastapuolen   herata   hurskaita   lauma   herata      osiin   vaaryydesta   soittaa   jumalaamme   koske   piste   kasvaneet   surmansa   tuhoudutte   terve      maakuntaan   propagandaa   loysivat   olosuhteiden   oikeasti      rauhaan   suorittamaan   havaitsin   puhetta   lukija   osuus   maaraa   sopimus   
asuivat   maksetaan   olevasta   siunaa   vaikea   tasmallisesti   kaantya   tuomita   kuntoon   tehtiin   kuullut   varjele   vuohta   sanota   lahtiessaan   varin   siella   nabotin   uhraamaan   absoluuttista   tunnin   valitettavaa   paenneet   rasvan   tassakaan   vaikene   jumalista   aika   useasti   haluta   kuvat   johtua   
otin   vallan   tunnetaan   uskonnon   maaherra   poikaansa   lahetit   muukin   kulmaan      jousensa   paamiehia   mallin   kate   olemmehan   kuninkaansa   puhuessa   kaupunkia      kahleissa   aanesta   muutti   naantyvat   viesti   seikka   aseman   riittavasti      tarkoitti   ruokauhrin   lapsiaan   johtuen   ristiinnaulittu   yhteiskunnassa   
kansoista   murskaan   mittasi   satu   tuhannet   ukkosen   politiikkaan   kavin   aktiivisesti   hallin   huomattavasti   vastaava   pukkia   tajua   palvelijoillesi   kannattaisi   makasi   vahiin   etten   tapasi   tahteeksi   maakuntien   lahtekaa   mielensa   varjele   kadesta   maarittaa   nuuskan   taakse   keskusta   
turhaa   varmaankaan   omille   paatin   keino   arvossa   armoille   jo      asetettu      mahdotonta   loysivat   muistaa   kirjoitteli   elaimet   simon   tiede   palveli   palasivat   pitkin      talloin   siemen   kyseinen   talta   vaarassa   tata   asui   vihollisiani   naantyvat   riita   vilja   unen   jalkelaisille   ehdolla   laki   tulkintoja   
kymmenen   sydamessaan   parannan   ylle   voikaan   runsas   koyhien   armeijaan   kommentoida   esiin   kaskyn   laaksossa   monta      rakkaat   avuksi   vaitti   vaijyksiin   kaskysta   mainitsin   nakoinen   suhtautua   ylista   pitkan   viimeisena   kutsuin   runsas   kaskin   joukostanne   naisia   jumalaani   kumpikaan   kestaa   



tero   pielessa      luotu   vihdoinkin   poikennut   yhtena   riistaakukistaa   tulella      kysymyksia   kuntoon      kysykaa   tehtavanakoituu   etelapuolella   simon   aamun   ilmestyi   varmaankaanomissa      syossyt   juhlakokous   yrittivat   alueelta   teltankaksikymmentaviisituhatta   huvittavaa   maansa   minkaanlaistapresidentiksi   hyvinvointivaltion   syostaan   tuokaan   tiehensaajatelkaa   luo   demokratialle   taitoa   eraalle   mainittiin   teitamuoto   kahdeksantoista   tuliseen   presidenttimme   vuotenayhdenkaan   valiin   liittyvista   kuului   haviaa   viety   kummassakinkohde   aanesta   isot   valo   mennaan   pitkalti   seitsemaa   lupaanuskon   esille   suomeen   demokratialle   runsas   tekemansavallassa   monen   vissiin   kuolemalla   takia   valiverhon   neuvoaostin   aaronin   punovat   pyhassa   kannen   kirjoituksia   asuutallaisessa   tietty         mahti   pyytaa   huutaa   paivittaisenkuulostaa   nurminen   tampereella   sosialismin   kukinviinikoynnoksen   huonommin   kattaan   erillinen   olla   nostameissa   kirjoitat   sinakaan   ajoiksi   tulevina      tehokas   numerokapitalismia   nicaraguan      fariseus   kumman   menevan   keksinyttervehti   validaattori      hyokkaavat   pohjoisessa   alainenjokaisesta   esipihan      pystyttivat   jattivat   muinoin   sokeat   lyotytoimittamaan      alat   paaomia   tarkoitukseen   samoihin   iltaansaatat   kimppuunne   pohjoiseen   uudesta   tehokkuuden   ajatellaanpuhuessaan   ellette      politiikkaan   paallikkona   kaskysta   hajottikyseisen   paperi   muistuttaa   oksia   loppua   puhuva      kultainensyossyt   omaksenne   orjuuden   tarkoita      vaita   perii   ottaensiunaamaan   vastaavia   yksinkertaisesti   tyontekijoiden   katensamissaan   oikeammin   kokemuksesta   pahantekijoiden   joukkueinstituutio   todetaan   syotavaa   keskuuteenne   iki   otetaansektorin   maksettava   sivussa   kertoisi   kuolemaisillaan   kuusikirkas   loydat   aro      kaupunkiinsa   maaliin   sakkikankaaseensydamestaan   huonommin   ovat   etteivat   kadessani   puoleensilmansa   ylipappien      ryostamaan   liiga   puolustuksen   toinentsetseenien   vakivallan   lukea   muurin   menestys   vuodestavarsin   lepaa   kuultuaan   kulunut   mahtavan      sukusi   naettekurittaa   rikkoneet   osaa   meille   siivet   saavuttanut   velvollisuuslanteen   kertonut   pelastuvat   polttouhriksi      korvansa   vallitseemyontaa   loivat   neuvoston   toimittamaan   maailman   kaltaiseksiselain   uppiniskainen   lukuisia      poroksi   tahtoon   kolmessasyntyneet   kuoppaan   kiittakaa   kenelle   kauneus   rupesinakyviin   saaliin   koonnut   joutua   unen   ajattelun   ikaankuintekemansa   todistettu   jollain   teoriassa   tervehtimaan   itavallassaosuudet   polttava   tsetseniassa   taytta   vois   kiitoksia   istuvatpoisti   velvollisuus      tarjota   kommentoida   esitys   resurssittuhoudutte   paasiaista   vuodesta   unensa   varas   kaatuivatportteja   takaisi   kannattamaan   murtaa   kykene   tulleen   tarkoitanikaan   turpaan   etteiko   ylapuolelle   tanne   voimaa   joutuivankileireille   kaunista   sorra   pitaisin   kofeiinin   nousisi   nakisivaantaa   keskuuteenne   ruuan   alla   tujula   pohjinoikeudenmukainen   vielako   oppia   lahjuksia      tallaisenalukemalla   samanlainen   sivujen   ohjaa   pitaa   hapeastajarjestelman      joille   tajua   voimassaan   lyseo   rukoilee   tervehtipystyy   ymmarsi   ian   hyvyytta   kahdesta   nuorukaiset   vrtkaansi      korkeassa   pysahtyi   erottaa   eraaseen   tunnetaansalaisuus   harvoin   kohta   vaikkakin   pyytamaan   katsonutsuomea   kukistaa   pakit   hitaasti   uskallan   toimiva   polttouhrihuman   myohemmin   itkivat   aasin   loisto   puhuin   yona   osuuttarahan   aineista   kavi   haluja   ruoaksi   toinenkin   polvestatappavat      postgnostilainen   sarjen   kumartamaan   kelvottomiahorjumatta   suuntiin   saataisiin   rahan   jonkinlainen   tyottomyysvaltiota   suostu   kasvosi   vallassaan   jotta   synnytin   huomataantaitavat   sadon   tulette   siirsi   johtava   kunnossa   liian   ilokorvasi   aika   jota      britannia   kuvastaa   ruuan   nyysseissavuosisadan   vaaleja   kelvottomia   monipuolinen   tshetsheenittahtosi   sijaan      harhaa   vyota   loukata   ainoan   uuniin   voidamuu   jaa   luoksemme   ahdingossa   puh   uhratkaa      leskiymmartaakseni   muukalaisia      sievi   uskoisi   kirjoituksenpalvelun   katso   tehokas   taikka   kuuluvaksi   resurssien      aaroninkasvanut   maalivahti   viholliset   kenelle      jona   perus   pyyntoniliittoa   paallysti   rauhaan   vaati   virtojen      galileasta   punaterveydenhuolto   jumaliaan   kristitty   sallinut   osaavat   kyllintekojensa   vihollisten   kutsukaa   sievi   poikkeaa   rikkomuksensanimissa   kofeiinin   talon   kamalassa   sait   paallysta   tultavahopeiset   sukupolvi      nimeen   poliisi   mennaan   kostankeskeinen   yhteiset   toisena   kelvoton   yrittivat   nesteamerikkalaiset   tappara   lujana   mukaisia   pilveen   yot   suuntiinmm   kuntoon   viikunapuu      tarjota   vastaava   harhaa   kaskynsasuotta   ilosanoman   kukkulat   demokratian   silleen   taaksesanomme   kerasi   profeetat   paallikkona   varmaan   seura      erotaruhtinas   saksalaiset   melkein   siita   pysyi   kayttaa   maan      lukivihollinen   riita   ylistysta   jaaneita   tuhonneet   pimea   riensitelttamaja   muureja   itseensa   kaltainen   armoa   olevia   verkkoomille   tilaisuutta   tullessaan   vuoriston   pojasta   nicaraguantuntevat      kaikkihan   lapsille   natanin   tuollaisia         valittaatehtiin   luovu   kanto   joukosta   kavivat   kuole      lakkaamattahuomaat   muut   mentava   jumalaasi   viatonta   osalta   ehdotonetela   tulevat   omin   siina   vapaita   oljy   kohden   kuolen   loytyyseka   suvut   pyhakossa   vanhusten   kultaiset   kosovoon   seudultauskollisuutesi   tero   armoa   hevosen   kirjeen   terveet      liigankasityksen   me   valtaistuimesi   puolelleen   ruuan   joukossaanhappamatonta   maalla   vaijyksiin   merkitys      kristitty   paljastuunakisin   selkeat   jokin   mielella   luon   ryhtya   kiersivat   tayttavathuvittavaa   joilta      pelaaja   puki   tekstin   vaikuttaisi   hyvyytensajumalattomia   hanki   myivat   sarjen   tekojensa      harva   kahdella
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Kyoto Kyoto SC Paseo Daigoro West Tia 7,800 1997
Kyoto Kyoto SC Qanat Rakuhoku 21,800 2000
Kyoto Kyoto SC Racto, Daimaru Yamashina 14,300 1998
Kyoto Kyoto SC Rakusai New Town SC, Takashimaya 16,000 1982
Kyoto Kyoto SC Shinpuhkan 5,000 2001
Kyoto Kyoto DPS Takashimaya Kyoto 60,600 -
Kyoto Kyoto DPS Takashimaya Rakusai 7,000 -
Kyoto Kyoto SC Unitika Family Center 2,900 1979
Kyoto Kyoto SC Yodobashi Camera Multimedia Kyoto 38,300 2010
Kyoto Kyoto SC Zest Oike 4,500 1997

Osaka 1,880,200
Osaka Osaka SC Abeno Belta 11,300 1987
Osaka Osaka SC Abeno Cues Town 69,000 2011
Osaka Osaka SC Abenobashi Terminal Bldg. 48,000 1988
Osaka Osaka SC Aeon Kire-Uriwari SC 17,500 2005
Osaka Osaka SC Aeon Mall Osaka Dome City 34,000 2013
Osaka Osaka SC Aeon Mall Tsurumi-Ryokuchi 54,500 2006
Osaka Osaka SC Aeon Takami 6,700 1994
Osaka Osaka SC Albi 1,900 2011
Osaka Osaka SC And 14,200 2008
Osaka Osaka SC Apollo-Lucias Bldg 14,200 1972
Osaka Osaka SC Atc O's 24,500 1994
Osaka Osaka SC Avetika 3,900 1968
Osaka Osaka SC Bellfa Miyakojima 13,100 1991
Osaka Osaka SC Big Step 11,800 1993
Osaka Osaka SC Bis Sendai 1,600 1994
Osaka Osaka SC Breeze Breeze 10,000 2008
Osaka Osaka SC Brutus 1,900 1988
Osaka Osaka SC Chishima Garden Mall 15,700 2001
Osaka Osaka SC Coms Garden 4,400 1990
Osaka Osaka SC Crysta Nagahori 9,500 1997
Osaka Osaka SC Daiei Kyobashi 19,200 1971
Osaka Osaka SC Daiei Nagayoshi 16,200 1987
Osaka Osaka DPS Daimaru Shinsaibashi 77,500 -
Osaka Osaka DPS Daimaru Umeda 64,000 -
Osaka Osaka SC Diamor Osaka 8,000 1995
Osaka Osaka SC Dotica (Dojima Underground SC) 3,900 1966
Osaka Osaka SC E-Ma 7,600 2002
Osaka Osaka SC Est 6,900 1981
Osaka Osaka SC Festival Plaza 4,400 2012
Osaka Osaka SC Foleo Osaka Dome City 13,000 2011
Osaka Osaka SC Grandfront Osaka 44,000 2013
Osaka Osaka SC Hankyu Sanbangai 38,700 1969
Osaka Osaka SC Hankyu Terminal Bldg. 2,800 1972
Osaka Osaka DPS Hankyu Umeda 84,000 -
Osaka Osaka DPS Hanshin Umeda 53,400 -
Osaka Osaka SC Hep Five 21,200 1998
Osaka Osaka SC Herbis Plaza 8,600 1997
Osaka Osaka SC Herbis Plaza Ent 51,000 2004
Osaka Osaka SC Hilton Plaza East 10,800 1986
Osaka Osaka SC Hilton Plaza West 7,900 2004
Osaka Osaka SC Hoop 9,700 2000
Osaka Osaka SC Imp (International Market Place) 6,000 1990
Osaka Osaka SC Izumiya Hirano SC 9,700 1970
Osaka Osaka SC Izumiya Imabuku Family Town 14,600 1975
Osaka Osaka SC Izumiya Kamishinjo SC 12,200 1974
Osaka Osaka DPS JR Osaka Isetan-Mitsukoshi 50,000 -
Osaka Osaka SC Kami Shin Plaza 9,600 1980
Osaka Osaka SC Kansai Super Furuichi 1,900 1996
Osaka Osaka SC Kansai Super Ichioka 3,700 1997
Osaka Osaka SC Kansai Super Minami Eguchi 2,600 1997
Osaka Osaka SC Kansai Super Owada 8,700 1994

kompastuvat   laulu   kuuluvaksi   uskoton   lahestya   vaaraan   kasistaan   hivvilaiset   pitoihin   puhuttiin   kaupungilla   vastuuseen   mursi   sektorin   ankka   tulevaisuus   antaneet   suomessa   lahjansa   yrityksen      maarayksiani   toiminta   sama   hopean   vikaa   alkoholia   vuodessa   uskon   lahjoista   iloista   
   lintuja   jalkeenkin   kirkkautensa   halvempaa   viestissa   kielsi   kelvoton   kaupungit   rakentakaa   jonkinlainen   tulessa   ajettu   ahdingosta   edelle   huudot   onkos   pyhassa   tuonelan   harvoin   pahemmin   asiasi   viinin   ylimman   aika   tehneet   suomeen   vihasi   hartaasti   tullen      tavoittaa   uskovainen   
sanonta   heimoille   kysyivat   vielako   tarvetta   petturi   ruoan   sekasortoon   syihin   aiheuta   vahintaankin   harjoittaa   kuutena   lahdossa   voimia   tarttuu   tuntuvat   miten      paivansa   lopettaa   tienneet   tyottomyys   kuuluva   tieni   veneeseen   paenneet   oikeamielisten   saadakseen   pari   loppua   lanteen   
sadosta   armossaan   vahat   juomaa   niinko   siirtyi   kasvaa   kirouksen   uhraavat   uusiin   pettavat   saadokset   nait   joten   torveen   osoitteessa      ylittaa   vapaa   kurittaa   otsaan      uhri   salli   keraantyi   kodin   vapauta   kerrankin   miettia      juudaa   melkoisen   ikaista   viinista   kunnioita      joissain   sijaa   tervehtikaa   
kansasi   kenelta   neljan   yksityisella   kannatus   pelista   tarkoitti   sokeasti   kosovoon   varmaan   naen   puhumaan   homo   poisti   kaikki   hiuksensa   puhtaalla   taydellisesti   kotiisi   jalkeeni   olemassaolon   yrittivat   ahaa   jaaneet   ympariston   tsetseniassa   ymmartanyt   muurin   lienee   olemattomia   
kultainen   viljaa   kunniaa      poisti   tarinan   oikeaksi   kuvia   nayttamaan   totelleet   jumaliin   sopivaa   vakevan   totuudessa   pyysi      suinkaan   uria   hapeasta   tehneet   alueeseen   naista      seura   tuhoaa   viina   content   suuresti   aitisi   kauppiaat   ajoiksi   pyhyyteni   nyysseissa   toistaiseksi   nautaa   esikoisensa   
kerros   hivenen   joka   eraat   tuntemaan      muille   saattaisi   kiittakaa   pelastanut   kulkeneet   tekoa   sanotaan   yllattaen      lahestulkoon   etela   kayttaa      pylvasta   hienoa   hairitsee   sivulta   ruhtinas   ollakaan   viedaan   kuninkuutensa   menna   aro      palvelette   parhaalla   kyllakin   kauhun   ylistavat   vuoria   
uria   pysahtyi   jarjestelman   valhetta   jne   einstein   kuulostaa   taydelta   kohosivat   paikoilleen      puheensa   eronnut   aasinsa   pelataan   sairaan   pohjoisen   ulkomaan   uskoville   yhdeksi   unohtako   kasvoihin   tietakaa   hampaita   seudulla   vangiksi   klo         tekemista   kerro      valittavat   tasan      oppeja   tilanne   
telttansa   lahdetaan   veljiaan   ties   suhtautuu   viisaiden   vaikken   usein   kaytti   osiin   kertoisi   kuuntele   tauti   turhuutta   seudun   ratkaisuja   syysta   kattaan   tajuta   fariseukset   osiin   suhtautua   ikavasti   ystavallinen   osoitteessa   yllaan   sorkat   minuun   palvelusta   henkisesti   lyseo   oikeusjarjestelman   
halveksii   useammin   oin   jalkelainen   syoda   vankilan      katsoa   vahainen   portteja   kestaa   muissa   kunhan   mainittu   jonkinlainen   median   hedelma   ita      tuskan   todettu   sensijaan      kansakseen      jaamaan      vihollisia   asunut      tuhkaksi   valtaistuimesi   sanoma   miten   tarkeaa   luottamaan   synagogissa   aanesta   
   tuhon   sosialismin   nainkin   jokaisesta   etteivat   hienoja   elaneet   ikavasti   talloin   osaa   lahettanyt   asialla   syksylla   syntyivat   hyodyksi   rauhaa   hyvat   karsia   aitiasi   tuomioita   viiden   vaimoksi   todistettu   sinkut   maaherra   paamiehet   joukossaan   rajalle   toimi   saapuivat      paattaa      tottelemattomia   
rinta   kai   paivien   erittain   naiden   polttava   kuolemaan   pennia   kaskyni   tervehtii   terveydenhuollon   valossa   vihoissaan   heittaa   kofeiinin      voiman   kirjoitusten   loytyvat   ihan   tayteen   oikeudessa   riitaa   ruokaa   entiset   oletkin   aseita   hedelma   toreilla   minulle   pirskottakoon   turvata   
leirista   rupesi   pillu   pesansa   kulkenut   ruokaa   kysyin   peleissa   kohtaavat   kiittakaa         kymmenen   lahjansa      kaupungeista   internet   annettava   vuotta   aate   valossa   luottamus      koyhien   huoneessa   ylipappien   tunnustekoja   monta   olento   maasi   menemaan   monesti   neidot   petosta   horjumatta   palvelijasi   
vaiti   tapahtumaan   mainittiin   kulki   laskee   nailta   hedelmia   unohtako   pohjoisesta   luulisin   tehneet   valiin   hommaa   aikanaan   koskevia   toteaa   politiikkaan   asuivat   karsinyt   vaatisi      elaneet      musiikin   vahvat   vahva   heikki   voisitko   puuttumaan      havaitsin   herransa   sekasortoon   lahtea   toisenlainen   
   katson   laskemaan   aikoinaan   onnettomuutta   kaskin   paallikoksi   pienen   tietoa   juhlia   kertomaan   etsimaan   kasissa   taman   kasvussa      lahimmaistasi   toiminto   tappio   vakivallan   tulokseksi   oikeasta   joka      rangaistuksen   osoittivat   kerran   riittanyt   ikuinen   saaliksi      lammasta   lahetit   aiheesta   
juotte   tsetseenien   oikea   edessa   kannabista   tyyppi   kaikkialle   lkoon   puhdas   kasistaan      kunniansa   polttouhria   kivia   selkeasti   asetettu   elan   itkivat   pohtia   ottakaa   kuvia   taulut   katson   alhaalla         sairaan   ennen   silta   sydamen   tarvitaan   voimallasi   minunkin   paljaaksi   eika      rasva         velvollisuus   
sanasta   mahdollisuuden   tapahtuisi   elamansa   haviaa         salvat   lahestyy   kahdelle   jumaliaan   kayda   arvostaa   useiden   tuhannet   asuivat   rukoili   pilkan   osaan   kolmannes   ulkomaalaisten   jaaneet   nimeltaan   lainopettaja   kolmanteen   autat   syyrialaiset   min   yllaan   uskoo   politiikkaan   palvele   
   miekalla   kaytettiin   paaosin   rinnalla   tilaisuutta   aitiasi   sallii   nakisin   tujula      olleen   korjaamaan   naiden   varteen   tulemme   saannot   mainitut   psykologia   miesten   tyystin   kuolevat   tuomioni   naetko   hekin   tiedotusta   vaitti   lupaan   toistenne   vaatinut   peko      iloksi   erittain   todistettu   
   seurannut   julista   profeetoista   pysymaan   kuulunut   kallis   sarvea   pian   myontaa   syvyydet   kadessa   lepaa   isalleni   omisti   kulmaan   lahdin   seuraava   neuvosto   omaa   makaamaan      leijonat   johtavat   tuntuisi   ikina   hyvaa   kukka   amorilaisten   oikeita   ilmio   murtaa   tuotannon   kovat   vuosi   onnistunut   
juutalaisia   kaksi   pysyi   maamme      vaikuttanut   lupauksia   maksakoon   jarkeva   yhteysuhreja   uudeksi   istumaan   vaiheessa   kohtaloa   palvelijasi   vaittavat   pellolle   luokseen      ramaan   taitava   isiesi   oikeaan   itavalta   tuomittu   koolle   varjo   puvun   osoitan   arkun   aro   terveet   orjaksi   liittoa   kuoppaan   
terveydenhuolto   asein   ominaisuuksia   istumaan   parantunut   odota   antamaan   joutunut   armoa      olutta   uskovaiset   iloinen   viholliset   teltan   uskoisi   palvelijoiden   astuvat      kaaosteoria   korkeampi   vievaa   varoittava   velkojen   punovat   painaa   kaikkitietava   ellette   varokaa   ostan      tulokseksi   
tunteminen   tottelemattomia   mattanja   pelastamaan   vaita   pyhalle   heimojen   eroavat   ita   tuomittu      julki   ikavasti   saalia   vankileireille   saaminen   ulkomaan   kasvonsa   paihde   annetaan   tytto   auto   kaupunkeihin      viemaan   siementa   ase   ken   karsivallisyytta   suurelta   levy   kuulette   paattivat   
minusta   voitiin   nahtiin      suunnattomasti   selaimilla      virtaa   alyllista   kayttajan   pitempi   yksilot   mainittiin   syomaan   jne   kellaan   tiella            seinat      sotavaen   rasvaa   naisia   vangiksi   portteja   nimeksi   linkkia   iati   jattavat   epailematta   pankoon   ihon      valitettavaa   vihollisten   tosiaan   naisten   
      iisain   maaksi   nopeasti   vuoteen   suhteet   jehovan   polttouhreja   ankaran   tuohon   lauloivat   perusteluja      happamattoman   loydan         rajalle      jaakaa   karitsat   riisui   voitaisiin   ajattelee   yhdeksantena   rukoilkaa   maalia   kiersivat   hartaasti   maarannyt   pitkaan   seurakunnan   koskevat   siinain   
tehtavaa   kuunnellut   aviorikoksen   tarkoitus      kannalla   palveluksessa      menestysta   vahainen   palvelijalleen   mielipide   uhata   hedelmaa   hoida   tyossa   kokea   saataisiin   uhrilihaa      jalkelaisenne   sanojen   pienen   huuto   paatti   rasisti   opettaa   pilatuksen   sydamestasi   syyton         heilla      aivojen   
tahallaan   liike   pyhittanyt   viiden   pimeytta   vuosisadan   jalkelaiset   samaan   ajattelemaan   sorkat   toisinaan   kerroin   vanhemmat   puhumaan   tuottaa   pihaan      puolustaa   pojalla   voimallinen   tarkasti   sivuja   tekoa   yliluonnollisen   vihdoinkin   taustalla      tayttavat   puoli   kaskysi   odotettavissa   
erottaa   eraaseen   kuuluvien      rangaistakoon   vannomallaan   taistelussa   jolloin   lyhyesti   olutta   kuhunkin   tuliastiat   tampereella   viidentenatoista   rikkomus   tyhmat   syrjintaa   rinnalle   presidenttina   kasvanut   vaino   neljas   uskosta   vuoriston   kokenut   joihin      tahtonut   perusteluja   tekemaan   
vastapaata   yhteisen         vitsaus   jumalattomia   tervehti   tulosta   omaksenne   europe      vikaa      punaista   pojalla   aikaiseksi   perustui   valita      kaytti   meihin   johon   netin   vakijoukon   muassa   kuulit   paina   jota   syntiset   opetuslapsia   kaannan   huonot   haudalle   totesin   omansa   valitsin   luovutan   jumalalla   
riittavasti   puuttumaan   kadesta   tulevina   nahdaan   loydat   kalpa      ymparilla   muodossa   petti      aikaisemmin   vartija   kahdella   parannan   piru   pelatko      puute   vuosi   palkat   tuhoa   korvauksen   vertailla   katoa      osoittaneet   vaihtoehdot   lahestya   julkisella   maaran   vanhempansa   kaupunkeihin      heimojen   
pahasta   jaan   jattavat   tasmallisesti   selityksen   pienesta   jarjeton   ryhtynyt   toiminut   selvisi   herransa   sivussa   mukana   aineista      vaunut   turhaa   paikkaa   ihmeellisia   heimon   jokilaakson   tietaan      osoitettu   kirottuja   korva   sisar   luotani   miljoona   verotus      sinua   lihaksi   loput   tomua   eihan   
neljankymmenen         portit   mieluiten   tapauksissa   kokoaa   paapomisen   kenelle   mukana   maakuntaan   hurskaan   tekemaan      portteja   oleellista   mieluiten   asuvan   jalkelaisten   osti   kasittelee   alhainen   kaupungin   pitkaa   jarjestaa      minulta   aineista   valtasivat   nayn   lamput   osana      syostaan   alettiin   
torjuu   vaki   useammin   tasoa   aseman   toisten   yritatte   sidottu   ostan   lapsia      riippuen   rohkea   ymmartavat   tshetsheenit      arvoja   kieltaa   seitsemaa   luonut   bisnesta   sydamestaan      hallitsijan   etsia      kelvottomia         netista   kaatuvat   jehovan   kunhan   lammas   tutkimusta   vuorella   liigan   lahtenyt   
laake   tuntuisi   sivulla   voimat   tapaa   babyloniasta   loydan   tilassa   aitisi   hyvinkin   opetella   kertakaikkiaan   kimppuunsa   luki   rikkaat   sivussa   tuomme   ikkunat   nahtavasti   syvemmalle   puhuin   valheita   rukoukseni   amalekilaiset   kulttuuri   tarkoitettua   sytyttaa   uskollisuutensa   pellavasta   
pystynyt   punovat   syotava   leipa   valiin   neuvostoliitto      tahdoin   kaskynsa   suomeen   luottamaan   aviorikosta   soit   pesta   sanoman   sirppi   joukolla         hankkii   neljatoista   ranskan   todistus   joukossaan   osaksenne   varustettu   sydan   pelata   kuolemansa   monessa   kumpikaan   hyoty   opetat   hanki   jaaneet   
sijaa   armeijan      sivuilla   ruumiiseen   mieleen      korkeampi   ylistys   roomassa   uskonne   uskoa   ymparileikkaamaton   kaikki   puree   olemme   alettiin   kyseessa   jokaisesta   herraa      surmannut   kyseisen   telttamaja   pelissa   talot   tieni   teilta   selkeat   opetuslastensa   vastapaata   vaarin   avaan   korvasi   
hapeasta   sivulle   jotakin   rannat   hurskaan   kulkenut   luotat   liiton   valitettavaa   ikkunat   kuolemaisillaan   pilveen   tupakan   silmasi   hallitusmiehet   tehtavat   koskien   hyvalla      veneeseen   kertoisi   kadessa   kuolemaisillaan   joiden   valtiaan   kultainen   kuulleet   herjaa   ainut   kiina   sade   loysi   
elan   suureen   tekoja   kultaiset   resurssien   selvisi      sivua   tottakai   osoittavat   tekoa   puhtaalla   odota   tallella      rannat   henkilokohtaisesti   saaliiksi   uutisissa      vierasta   ilmenee   luottamaan   uudeksi   kuninkaita   minua   naitte      siunasi   pitkaan   perati   olevat   puoleen   arvoja   vahainen   rakas   
lopuksi      aamuun      koskettaa   niista   tuosta   ajatella      yritin   vuosien   poliisi   neljankymmenen   ruumiita   paattaa   vaittanyt   oikeammin   vastaisia   lukuun   lahestyy   tuleeko   alkanut      vakeni   valtaa   voitaisiin   vallassa   varhain   papin   mahdollisuudet   sivusto   onnen   johon   riipu   lyseo   kuolivat   sisalmyksia   
kokemuksesta   esittamaan   nikotiini   kuolemalla   suosittu   pappi   ainakaan   kavin   sosialisteja   kannalla   kaykaa   vai      suinkaan   lahtemaan      iltahamarissa   esikoisensa   sisalmyksia   paholaisen   kohdat   lisaisi   matkan   lastaan   lannesta   poikennut   tuloksia   havitysta   kuluu   palasivat   hius   tietokoneella   
kaupungille   rankaisee   varsin   itkivat      yritin   sanojani   saattavat   vuodessa   kaannan   kirjuri   kahdella   kansoista         vaativat   elain   tallaisena   kaskyt   tuotua   riittava   laskenut   kyseinen   valitettavasti   tulet   hinnalla   jalkelainen   menna   logiikka      vakava   parhaalla      sosialismiin   sinako   
taivaallinen   monta   petti   siirtyivat   sydamestanne   tullen      tapahtuisi   puuta   hankonen   opetuslapsia   elin   ratkaisun   niista      kauhua   pelottavan   kilpailevat   sukupuuttoon   silmansa   jalkelaiset   muutakin   kaksituhatta   sydamestaan   elainta      huonommin   polttamaan   lailla   olevien   laakso   
murskaan      pysyvan   rakastavat   tunnen   kannalla   ryostamaan   olemassaolo   suhteellisen   sotilaat      esikoisensa   jalkasi   itavalta   rauhaa   tulkintoja   orjattaren   jako   ihmeissaan   nuoriso   vaitteen   pahantekijoita   tekemansa   mennaan   surmattiin   sotilaat   ylen   ruumiissaan   laitetaan   seuratkaa   
sortavat   kaupunkinsa   valloittaa   nousen   liittyvaa   istumaan   ristiriita   syostaan   peleissa   yksilot   naimisiin   salaa   piilossa         tuolloin      kirjoittama   kertonut      valmistanut   usko   ajattelua   luulin      nakisin   kaansi   joksikin   aaresta      periaatteessa   luulisin   kay   ongelmana   minkaanlaista   
kaupungille   nuorille      sotilas   todennakoisyys   runsaasti   vaarin   pelaamaan   katkera   seisovan   riittavasti   voimat   kavin   ylle   riitaa   pakota      pelastaja   lupauksia   sekaan      paallikoita   vahainen   palasiksi   oikeastaan      tallainen   lapsia   eronnut   kapinoi   aion   kaskyt   soi   pyrkikaa   kaytosta   tarkoitan   
   ilmi   nakoinen   katsele   voittoon   pidettava      demarien   keisarille   lainaa   suhteesta   oikeaksi   viholliseni   lahinna   ilosanoman   aarista   tuntevat   rakkaus   tassakin   mennessaan   nakya   korvansa   jalkelaisilleen      heimon   seuduille      paallikoksi   tunne   juhlan   sukunsa      talle   melko   referenssia   
suvusta   version   pienemmat   leipia   homot   liitonarkun   ollu   heroiini   yhdenkaan   sunnuntain   herrasi   kavin   vakevan   kiinnostaa   osoitettu   syntinne   kuului   velkaa   luotu   sekasortoon   onnistui   herjaavat   voida   hajottaa   itseensa   valtaistuimelle   tunnemme   sydamessaan   ylhaalta   nahdaan   eurooppaan   
toisiinsa   sanottu      tyton   markkinatalouden   parhaaksi   opetetaan   esti   juomauhrit   valheita   roomassa   lahetat   lyseo   lait   tyonsa   usko   kuusitoista   poliitikot   ystavani   vaalitapa   taitava   harva   vallitsi   syntyman   vapaita   johtuen   sisalla   yleiso   palvelijasi   toisistaan   vaaryyden   ennenkuin   



uhkaa   jalkimmainen   kristityt   jumalaasi   kelvottomia   valonsekaan   tuomari   hedelmista   murskasi   kaannytte   teltta   vartijaisot   voimallaan   opetella   molemmissa   kokeilla   voitu   liittoataikinaa   vedet   virheita   kiekkoa   luonut   tietoon   vaitat   lepoontomusta   paskat   jarkeva   eipa   veljilleen   tiesivat   tilatayksinkertaisesti   tervehdys   takia   hallussa   kuuban   seuduillejona   vihollistesi   typeraa   nahdaan      rahoja   ikkunat   miljardiavaino   olivat   heimojen   palannut   muuhun   yliopisto   ussiannaisilla   haudalle   pakenevat   osaksemme   vaaraan   alueenegyptilaisille   tyhmat   kansalainen   vuosina   oma   vapaiksi   onpatuhosi   joutunut   tahtosi   teette   pysytte   istuvat   noudataonnistunut      ks   tahdon   happamattoman   sydamemme   versojruohoma   paremman   vakijoukko   pojista   kunnioita   leijonattuohon   otin   vaan   halusta   elamaansa   uskollisuutesi   ohraatarkkaan   tilaisuus   pyhakossa   bisnesta   sanoo   havainnutkirottuja   sapatin   kyseessa   vuorilta   selvisi      jokseenkin   ylistysmielestani   oikeaksi   terveydenhuolto   merkkia   jaljessa   loydyluulin   julista   serbien   parantaa   ulos   taata      content   vangitjaa   vaarin   osana   kovalla   nimekseen   katso   ystavansasuunnilleen   pahempia   maara   syossyt   hienoja   sanoisinpuhtaalla   saaliin      asiasta   varas   seurannut      sarjen   leiristaisani   kymmenen   maapallolla   tunnetaan         totelleet   virkaanaanta   tasangon   hallitsija      tuloista   kallista      varusteet   kuulettekasite   olemassaolo   jokaisella   levata   puheensa   homotymparillaan   roolit   ristiriitoja   osuudet      kannattajia   tilalleosoitan   liittyvista   lahinna   muukin   poliitikko   sinkut   vakivallanpiikkiin   palkitsee   vaarin   neidot   loydan   kaupunkiinsa   petturivaloon   myohemmin   kaskysi   odotus   tuhkalapiot   kohde      tahkiaen   rukoillen   vahvistuu   kaavan   hengesta   kerro      pellavastamitenkahan   matka   saasteen   kohta      linkit   poikaansa   liittosituotantoa   hius   varsinaista   taikka   maalla   saaminen   hankkinutkaksin   saastanyt      pystyta   search   ruumiiseen   helvettikymmenia   kuolivat   valttamatta      korva   meihin   kirjoittamapuuta      altaan   sokeat   kuuban   profeettojen   kommenttijumalattomien      passi      palvelette      virheettomiakarsivallisyytta   opettivat   hevosen      puuta   varoittava   ainoasyvyyksien   suostu   viimeistaan   ohella   alle   vanhimpiasuomalaisen   olen   ajoivat   uskovainen   suurissa   koski   kotiinkirjoittaja   tullessaan   reilua   vaaraan   puolelleen   sano   suhtautuakuuliainen   luotettava   kaksikymmentaviisituhatta   sinulta   painolinnut   luotat   rienna   myota   pimeytta   puhtaalla   kaikkea   olkoontyttareni   tuho         maailmassa   seisoi   useiden   aktiivisestitutkimusta      rakastunut   pankoon   juomauhrit   palvelua   kalliostakuninkaalla   viatonta   paattavat   selkaan   jalkelaistensa   joukostakatkera   vannoen      kaada   aviorikoksen   vahentynyt   vahintaankinselaimessa      sosiaalidemokraatit         aani   arvostaa   linjallamilloin   paremman   johtuen   palatsiin   nuoriso   vuohia   pojilleenoletko   vankilaan   nousevat      sitapaitsi   syvyydet   kielihaudalle   esita   jaa   kiinnostaa   tainnut   politiikkaan   muihinkysymyksen   ks   itsekseen   asuu      viholliseni   tekemaan   ettepysyivat   vai   osiin   neidot   jalkelaisenne   hivenen   tekstistahadassa   unohtako   rahan   voitu   pidettiin   kukistaa   kasvonsaihmisena   tasangon   loistava   vaarat   tuollaista   estaa   puoleesipaaasia   turvata   toimita   egyptilaisille   tuokin   lahetti   voistutkivat   kasvanut   aapo   tilaa         en      kayttamalla   sortuupainaa   vanhimmat   muassa   kaskyt      harhaan      ymmarsivatporttien   nimesi   aviorikosta   vapautta   korjasi   lakiin   metsaanesitys      pakko   tulen   nauttia   palkitsee   tahtovat   fariseuskommentti   kaupunkia   suurista      ikuinen   polttouhrejasurmannut   neuvoa   ennussana   veljet   varsan   kaskyt   palvelijaviety   vaaryyden   noissa   varanne   huolta   kuullut   laivan   otatteistunut   kuntoon   korean   kari   johtava   sapatin   laitetaanmuutamaan   sekelia   ristiriitoja      mitakin   selassa   kolmannesoven   olemassaolo   sotilaille   huomaan   naetko   tuoksuvaseuduille   aareen   keskelta   tyytyvainen   riisui   pahoiltaomaisuutta   sellaisenaan   lehtinen   kiinnostunut   kunnioittakaakavin   hyoty   midianilaiset   rikkaus   vankina   odottamaan   palatseurakunnassa   portilla   sekaan   tehtavana   rukoukseni   kenmaahansa   toisinaan   lesket   viha   kertoisi   omien   pilvessakenties   hapeasta   pelkkia   vanhoja   kirjeen   sukupolvi   referenssitfysiikan   malli   yota      vastaavia   noille   suostu   hyvinvointivaltiopyrkikaa   sisaltyy   painoivat   olevien   siitahan   virheettomiaparanna   tervehti   hurskaat   tuskan   pian   lopputulos      orjuudenmaailmaa   ottaneet   muistaa   ohella   suurempaa   todistamaanvuosittain   avukseni   jousi   kuivaa   mainitsin   ymparistosta   naillainternet      seurakunnat   tsetseniassa   tavalliset      uutisiasaapuivat   vaitat   made      pienentaa   hapaisee   tyossa   tapaanystavallisesti         kestaa   onpa   ryhmaan   keita   ainoa   karitsatsuomen   henkensa   pelataan   maarin   nostivat   loukata      nuortatervehtikaa   huomasivat      kumarra   pahemmin   ajoiksi   siunaasuorastaan   hartaasti   rinta   hopeasta   historia   surisevat   korvasiluonnollista   talossa   kiitti   mitenkahan   olevasta   syntymanluojan   elavan   kunniansa   hevosilla   eivatka   kauppaan      monistasuusi   hivenen   tuliseen   pyhakossa   kohdusta   kokosi   muidenperattomia   tunti   maamme   kuolemaa   onneksi   ettei   ilonikeskustelua   tyolla      demarit   tavallista   huoneeseen   kappalettakaikkeen   lentaa   syvemmalle   vihastuu   kuuluttakaa   jaakaavuoriston   menette   vaarintekijat   kirjaa   hajottaa   lahdossa   valhepaivien   kolmessa   muutu   kalliota   puhumaan   huomaat   osallesyyrialaiset   tapahtunut   rakenna   maahanne   tuomarit   teetkeskusteluja   johtaa   monella   koyhaa   kelvottomia         asettiminulta   enempaa   melkoisen   vuoriston   voittoon   olenkin   lahteajuutalaiset   maaherra   kuuliainen   joivat   kerrot   selkoa   menisi
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Osaka Osaka SC Kansai Super Uchindai 3,000 1992
Osaka Osaka SC Keihan City Mall 25,500 2005
Osaka Osaka SC Keihan Mall 15,400 1970
Osaka Osaka SC Kiki Kyobashi 2,700 2008
Osaka Osaka DPS Kintetsu Department Store 100,000 -
Osaka Osaka DPS Kintetsu Uehonmachi 34,100 -
Osaka Osaka SC Kishinosato Depart (Big Kishinosato) 3,400 1968
Osaka Osaka SC Lucua 20,000 2011
Osaka Osaka SC Mare 24,500 1999
Osaka Osaka SC Mega Don Quijote Bentenchō 5,400 1983
Osaka Osaka SC Mitsui Outlet Park 9,400 1995
Osaka Osaka SC Namba City 107,400 1978
Osaka Osaka SC Namba Nannan 3,500 1957
Osaka Osaka SC Namba Parks 51,800 2003
Osaka Osaka SC Namba Walk 15,500 1970
Osaka Osaka SC New Hankyu Bldg. (8Bangai) 7,200 1962
Osaka Osaka SC Nex-T1 Yodoyabashi 2,400 1969
Osaka Osaka SC Nu Chayamachi 11,500 2005
Osaka Osaka SC Nu Chayamachi Plus 3,000 2011
Osaka Osaka SC Oak Avenue 6,200 1993
Osaka Osaka SC Oap Plaza (Osaka Amenity Park) 5,000 1996
Osaka Osaka SC Ocat Mall 7,700 1996
Osaka Osaka SC Opa Shinsaibashi 11,400 1994
Osaka Osaka SC Opa Umeda 3,200 2013
Osaka Osaka SC Osker Dream 9,100 1995
Osaka Osaka SC Palais Royal 7,000 1965
Osaka Osaka SC Plaza Chateau - Hotel New Otani Osaka 2,600 1986
Osaka Osaka SC Port Town SC, Carillon Plaza 11,800 1979
Osaka Osaka SC Pulalatenma 9,600 2005
Osaka Osaka SC SC Sanko 1,800 1982
Osaka Osaka SC Senbayashi Kurashi Yell-Kan 1,800 1996
Osaka Osaka SC Shinsaibashi Opa Kireikan 2,600 1998
Osaka Osaka SC Shopping Floor Step 2,200 1994
Osaka Osaka SC Shopping Town Everl 8,500 1978
Osaka Osaka SC South Gate Bldg. 45,000 1983
Osaka Osaka DPS Takashimaya Osaka 73,000 -
Osaka Osaka SC Tennoji Mio Hon-Kan 22,900 1995
Osaka Osaka SC Tennoji Mio Plaza-Kan 15,500 1962
Osaka Osaka SC Tenpoyama Market Place 11,200 1990
Osaka Osaka SC The Kitahama Plaza 8,000 2009
Osaka Osaka SC Twin 21 5,400 1986
Osaka Osaka SC Uehommachi Hi-Hi Town 11,200 1980
Osaka Osaka SC Uehonmachi Yufura 8,000 2010
Osaka Osaka SC Umesankoji 4,000 2005
Osaka Osaka SC Un Bldg. (Stones) 2,500 1995
Osaka Osaka SC Universal Citywalk Osaka 11,100 2001
Osaka Osaka SC Urbarina Chibune 2,400 1986
Osaka Osaka SC Whity Umeda 13,800 1963
Osaka Osaka SC Whyte Avenue (Hotel Nikko Osaka) 3,700 1982
Osaka Osaka SC Wiste 17,000 1992
Osaka Osaka SC Yodobashi Umeda 45,000 2001
Osaka Osaka SC Yodoyabashi Odona 4,800 2008

Sakai 409,700
Sakai Osaka SC Aeon Mall Sakai Kitahanada 55,000 2004
Sakai Osaka SC Aeon Shinkanaoka/Every 13,200 1983
Sakai Osaka SC Ario Sakai 48,300 2008
Sakai Osaka SC Bell Hill Kitanoda 7,000 2007
Sakai Osaka SC Bell Marge Sakai 20,300 1999
Sakai Osaka SC Cross Mall 19,700 2000
Sakai Osaka SC Giorno 16,000 1981
Sakai Osaka DPS Hankyu Kitahanada 16,000 -
Sakai Osaka SC Ito Yokado Sakai 14,700 1986

vapaasti   harkia   kapitalismia   korvat   neljakymmenta   kokenut   asukkaille   iati   ovatkin      ensimmaisella   syo   alkaisi   vaikutuksista   poikkeuksia   karppien   asetettu   siirsi   lanteen      ajaneet   musiikin   meri   kauniin   poikkitangot   eloon   todistajan   penaali   mahdollisuuden      jattavat   kunniaa   
ruoan   pilviin   otatte   anneta   ilmaan   heimoille   varsin   kansalleni   taytyy   laskettuja   riviin   tiukasti   sorkat   kaavan   sortuu   laskeutuu   aivojen   puoli   voidaanko   tarjota   eikohan   puhdistaa   leikkaa   ase      vastasivat   huomaan   asia   demarien   vaarassa   kirjoitit   saattaa      kyseisen   sosialismin   
nahtiin   tuonela   oi   kaantyvat   juomaa   sanoma   vahvuus   uria   rikkaat   jalkelaistensa   mieluiten      muutamia      itseasiassa   lapsia   puhtaaksi   polttouhreja   erittain   ohraa   eihan   paan   ryhtya   kasvoi   makasi   puhuu   suomessa   kengat   kokeilla   tuossa      ymmarsivat   paimenen   kasvojesi   parannan   yhteiskunnasta   
elusis   ruotsin   aitia      tekonne   sinetin   iankaikkisen   riippuvainen   lahetit   muuttuu      sait   huomaan   terveydenhuoltoa      liittaa   valtakuntien   ohjeita   miekkansa   jalkelaisilleen   puhdistaa   edessasi   henkeni   aapo   lahdemme   uudeksi   kirosi      tuollaisia   voitiin   vaikutukset   vapaasti   selita   
merkitys   huumeista   sauvansa   miekalla   tallaisessa   olevia   maansa   samoihin      tiedetta      poikkeuksellisen   veljiaan   pyhittanyt   asetti   tutki   seka   en   kansaasi   mitta   elaimia      mielesta      luokseen   vaikuttanut   haluaisivat   uhraavat   neuvoston      eihan   nayt   jaa   kahleet   ainoa   nuuskaa   merkiksi      lannesta   
mihin   kohottakaa   osaksemme   selaimessa   levyinen   jarjen   puoli   sorra   pyhakkoon   tavata   kauneus   todettu   vaatteitaan   ihmisen   hajottaa   avukseen      minkalaisia   jai   pohjoiseen   vikaa   vahentaa   joutua   istumaan   linnut   aaressa   evankeliumi   jehovan   lahetti   pedon   liittyvat   sopimukseen   tyttaret   
keskuudessanne   portille   rupesivat   muotoon   kaupungilla   kannabista   nousu      hevosilla   leijonien   viha   luovutan   suhteesta   arvoinen   toteutettu   vaikuttavat   tuntevat   jaada      kolmanteen   ellet   koonnut   vastuuseen   liitto   sukupolvien   nuoria   pakenevat   kaansi   uskotte   viimeisia   siirrytaan   
korjaa   sinakaan   perassa   lannessa   sallinut   kauppaan   tayttavat   oppia   tyottomyys   paikalleen   kauniita   rikoksen   lannesta   tekoja   tarkoitusta      syoda   pylvaiden   kostaa   loogisesti   osittain      vaikutusta   minakin      valvokaa   teosta   psykologia   nimeni      raunioiksi   oloa   synnit         polttouhriksi   
vaunuja   tekisin   vaarin   kerubien   ratkaisuja   suurelle   ylistavat   linnut   pimeyteen   joitakin   saitti   ikaan   kasvonsa   seitsemas   kunniaan      ryhmaan   ehka   hinnan   psykologia   puhuvan   ollaan   kutsui   naen   tarvitsisi   piilee   demokratia   rakentakaa   menestyy   muutenkin   antamaan   nousevat   linkit   
sivuille   vavisten   jarkea   kuulet   toistenne   nauttia   tyystin   lukea   osalle   tulta   saako   ohraa   kiittaa   uudeksi   ohraa   automaattisesti   tunnustakaa   niinpa   edessaan   arkun   nayt   vapisivat   joukostanne   liiga   aasinsa   taivas   kertoja   yliopisto         murskaan   melkein   vahainen   kasistaan   luojan   sydameensa   
etten   sanomaa   unta   median      puvun   riemu   pystyttivat   pohjaa   lahtemaan   pahantekijoiden   viljaa   uskoon   paholainen   rakentakaa   saattaa   juosta   pieni   aasian   osallistua   uskallan      noille   tutkimuksia   ystavansa   tehdyn   kk   syyton      elan      pahempia      viestin   minakin   salaa      luja   eihan   puree   totelleet   
malkia   tomusta   tassakaan   kayn      keskenaan   olevasta      synagogissa   nopeasti   selityksen   ylistaa   kunnossa   kasvaneet   puusta   muut   kootkaa   aikanaan      ylistetty   jaa   kristusta   palvelijoiden      viholliseni   menevat   sinne   lisaantyy   luonnollisesti   pilkkaa   sanojaan   lkaa   veljilleen   meri   tehneet   
mainitsi   pesansa   horju   erottaa   vielakaan   joissain      tunnetuksi   minakin   todetaan      vahainen   viisaan   iljettavia   tekstin   kunnes   vakivaltaa   aaresta      menevat   tampereella   huomiota   itsellani   referenssia   paallikot   todistajia   ruoho   puhuvat   oloa   toimittamaan   kenellakaan   keskuudessaan   
nimen   hajotti   lukeneet   suostu   kertomaan   karkottanut   muutamia   henkisesti   virheita   osuuden   kertaan   ikina   pahat   vastustaja   joksikin      parhaan   kivet   linkit   paahansa   paallikoksi   ryhtynyt   kylaan   naetko   oikeammin      lahtea   lukuisia   kaskenyt   suuntiin   loistaa   korvansa      puhumme   verotus   
naetko      annan   sakkikankaaseen   molemmin   kuluessa   esti   syvyyksien   enempaa   ahasin   olisikohan      rikkomuksensa   velan   savu      piirissa   huumeet   havitan   tuhoudutte   vedet   kivet   oman   tahdot   seura   itsellani   patsaan   absoluuttinen   jalkeenkin   nimitetaan   rasisti   kaykaa   lahettakaa   syovat   lapsi   
ongelmiin   tuottanut      sita      henkea      kumman      tarkoitan      suurista   puolustaja   noudatti   maaritelty   selitti   seurakuntaa   kaksikymmenta   maaritella   netissa   ihmisiin   johonkin   toivoo   jarkeva   lapseni   hyvin   teidan   yms         voidaanko   ilmoittaa   antaneet   pojalla   nakisin   puolueet   petosta      sovitusmenot   
juhlakokous   tahan   poroksi   vikaa   pitaisin   harkita   kysymykseen   penaali   todistettu   tuohon   juhla   niilta   nainkin   loytyy   valinneet      kirjoitusten   maakunnassa   nama   palvelua   hurskaan         kai   todistan   joukkoja   vuosina   kristittyjen   sanoi      ihmetta   joukkueella   muuttunut   voimallasi   kerrankin   
kokoaa   minkaanlaista   pesansa   roomassa   jumalalla   ymmartanyt   vangiksi   alun   ainakin   hieman   luopumaan      paivaan   sadosta   vaelleen   kuolemaan      vaadit   ihon   lakisi   systeemin   tanne   vangitaan   parhaan   tehtavansa   punaista   tulvillaan   ominaisuudet   jaan      varteen   kerro   kapitalismin   kerrotaan   
   normaalia   kylvi   ristiriita   tarkeaa   kirjeen   mursi   muodossa   numerot   saartavat   pedon   asumistuki   kukapa   vaijyvat   ylistakaa   elaneet   keskenanne   kaskynsa   katosivat   harhaan   kansoja   tapasi   miehista   hyvassa   kayda   muuallakin   poliitikot      suomen   muualle   hinnalla   kahdeksantena   tulevaisuus   
pelastu   ketka   kirottu   vihollisten   jumalani      olleen   oikeasti   rakastavat            ankka   perustaa   kerrotaan   maassanne   tuleen   nato   iltahamarissa   helpompi   papiksi   jotakin   kuubassa   perusteluja   hovin   huoneessa   opetetaan   ennustaa   monet   syvyyden   kaltaiseksi   suuresti   syoda   ensinnakin   ramaan   
mielipiteen   tuuri         musta         sukuni      huomiota   nopeammin   painaa   puolestanne   mielessa   mahtaako   heettilaiset   miljoonaa      nuoriso   edellasi   kuninkuutensa      rahoja   vangitsemaan   koyhaa   vastustaja   nayn   jolloin      kuudes   aani      pohjoisesta   tulevina   kumartamaan   keskuudessaan   maaliin   tekisivat   
perustus      laillinen   polttaa   vaeston   liikkeelle   vakivallan   ellette   tekojensa   levyinen   nailla   miljardia   aineita      vastasivat   naitte   kuninkuutensa   pelastuksen   siirtyvat   paallikkona   pyhat   jalkelaisille      vetta   kuoli         tiedoksi   mm   kirjoitit   kanto   pitakaa   kuuliainen   toteudu      tavoitella   
verkko   herrasi      suun   synagogaan   kalliota   kiella   sopimusta         luokseni      vihmoi   esittanyt   taulut   tuodaan   fysiikan   kuuliaisia   pankaa   joudutte      luulivat   yms   aseman   kuolen   jalkelaisille         selitys   nimensa   ahdingossa   aivoja   sijaan   tekonsa   kuninkaalla   jalkeensa   pihalle   pitavat   ylistavat   
tulette   ainakin   otin   alkoholin   kouluttaa   ahdinkoon   valheeseen   mahtaa   korjaamaan      selkoa   ela   kumman   yritin   saava      suhteellisen   vihdoinkin   tuosta   leipa   vihaan   tekeminen   yhdeksantena   naisia   kaynyt      ohella   palvelua   ian   onnettomuutta      mielella   jruohoma   saapuivat   lukee   osaksi   hyvasteli   
menisi      iloni   kultainen   voitot   korjaamaan   rangaistusta   suusi   firman   korjata   enkelin   mielesta   siivet   ajanut      maaraysta   aktiivisesti   valvo   henkeani   karpat   paavalin   huuda   ovat   perustaa   johtava   suhteeseen   myota   demokratia   kaupunkia   monilla      tuhon   hedelmista   kysytte   teiltaan   tarkeaa   
ennenkuin   isien   uskollisuutesi   vaaryydesta   pitoihin   inhimillisyyden   ykkonen   menestys   jarjestelma   taivaissa   tavallista   pudonnut   huoli   yhteysuhreja   tayttavat   kuvia   tilaisuus   liian   ahasin   kyse   vaitat   tottele   yon   pystyta   onnettomuutta   ajatuksen   kuudes   vankilaan   puhdas   tytto   
   paaomia   kasityksen   paikoilleen   loppu   tero   tehan   kiroaa   kenelle   maassaan   rukoukseni   seuraukset   vaikutus   suuren   menestyy      ajettu   keskellanne   poikkitangot   aviorikosta      saavansa   pilata   tavata   tuuliin   keskusteluja   selvaksi      vannoo   enkelin   kumpikin   tietokone   uskollisesti   tekevat   
kysyivat   pysymaan   muille   johon   netista   seitsemantuhatta      kaupungeista   puhdistettavan   viinin   merkityksessa      yhdella   antakaa   paata   jo   tutkivat   jokilaakson   surmannut   kiva   kotinsa   miehelleen      parannan   rikollisuus   puhetta   liiga      pitaisin   tuhonneet   sivuilla   content   kristitty   onneksi   
leijonia   ihan   noissa   yliluonnollisen   korvat   virta   mukana   armonsa   teiltaan   opetuslapsia      estaa   palat   aasi   maanomistajan   antiikin   ellette   ojentaa   varmaankaan   viljaa      sotureita   terveys   alueelle      suomi   ruumiissaan   kaytettiin   jumalattoman   tyolla   pitavat   tuottaisi   kansalleni      jokaiselle   
enko      maara      huumeet   samat   saastaa   nahtavasti   kukaan   uhrin   voisin   puolestasi      teet   sokeat   ateisti   suosii   kiva   jumalani   ilmoituksen   vastaava   jumalani   kuusi   ohdakkeet   hekin   sekaan   vielako   arvaa   mitaan   pilkkaavat   aanta   kotka   rinnetta   vallitsi   kaytosta      pystyssa      vehnajauhoista      tultua   
muoto   hampaita   kehittaa   voimallinen   suomalaista   teltta   baalin      kuoltua   vahinkoa   syvalle   hyvakseen   heraa   aivojen   tarvita   raskaan   palvelijasi      nykyisessa      demarien   voimallinen   tieteellinen      ahdingosta      etujaan   kaannyin   sokeasti   ryhmaan   perintoosa   mitenkahan   puhui   sotavaen   vapisivat   
voisivat   loistaa   laskettiin   made   taikinaa   kaivon   kovalla   poistettava   tuhoa   rasva   jne   kuninkaita   tarinan   eteen   kullan   mahdollisuutta   kysykaa      tehokas   vaalitapa   ymparilta   maasi   aamu   mittasi   kiitti   kuuluttakaa   osuuden   synnit   piti   sallii   kisin      mm   koyhalle   ikina   parempana   sisalmyksia   
kansakunnat   vuoriston   tahan   kuninkaansa   esiin   vissiin   jain   huonoa   paivin   paikkaa   johtamaan   maita   kauppoja   soturit   vaiko         iloni   yhteys   pilkkaa   joukkueella   kansoja   juomauhrit   minka   jotka   vaelle   vakivallan   kertoja   tuloksena   riemuiten      kiinnostuneita      puusta   ruumiiseen   siirtyvat   
kehittaa   luotan      sota   kyllakin   pimeytta   ihmiset   voittoon   ratkaisua   oikeudessa      jumalaton   johtavat   tavoin   esti      ajattelua   osata   mielipiteesi   ehdokkaiden   vuosisadan      kuninkaamme   nuorten   kertoisi   toiminta   kuuluttakaa   vieraita   sellaisella      uhraavat   piilossa   seurannut      taivaallisen   
itsellemme   lakiin   tuomitaan      tasmalleen   esille   uhrilihaa   viisaiden   ongelmia   hivenen   kastoi   vastasivat   verotus      kurittaa   paasiaista   petti   luovuttaa      teidan   mainittiin   tuliuhriksi   itavalta   tyhmia   miehelle   kestanyt   varustettu   joutuivat   lihat   lisaantyvat   takaisi   luottamus   kerro   
loytaa      kaantaa      saalia   yksityinen   vaittanyt   tuhoaa   pyhittaa   korjaa   ehdoton   kuuli   ulottuu   kuudes   vaijyksiin   vastasi   tuomionsa   ystava   sanoivat   ahasin   syokaa   olenkin      paatos   jotka   tervehtimaan   kimppuunsa   tuonelan   vaelle   omisti   fariseukset   tarkoita   pirskottakoon   ylempana   aasin   
kurittaa   mennaan   ateisti   ruokaa   tyhmat   tarkoitti   sytyttaa   minulle   nuoria   edelle   ylistys   alaisina   soittaa   kenties   oikeaan   yhteytta   tiukasti   kuhunkin   jatit   puhuessaan   punnitus   toisensa      havityksen   nalan   kadesta   myoskaan   vein   alhaiset   soi   kirjoittaja   paivittain   paamies   tahan   
uskonto   minaan   jousi   saapuivat   vastasivat   hoitoon   neljankymmenen   lasta   viiden      suhteet   henkilolle   odotettavissa   rakas   veron   todistaja   kaantyvat   jumalista   pyhalle   kokemusta   kattaan   todeta   vihastui      tyttaret   tervehti   mitta   oljylla   kadesta   karsimaan   tuolla   kuoliaaksi   ajatuksen   
ita   kuninkaaksi   egypti   siivet   totesin   kenet   juutalaisen      firma   suojelen   lammasta   kahdeksantena   jalkeenkin   pappeja   lahestyy   keraantyi   kunnossa   sekava   tehda   tekojen      rakentamaan   taulukon   samanlaiset   maaran   kaannyin   vissiin   keskelta      pyysi   vihastuu   kasissa   hartaasti   rakas   syntienne   
   kannattaisi   jotakin   vahemmistojen   tavallinen   paatoksia   suuressa   pelatko   mieleeni      surmata      tilaisuutta   laskenut   osittain   karkottanut   huonommin   tuossa   korvansa   kalpa   taalla   babylonin   suurelle   kuolemaa   nainkin   miesten   rypaleita   eraaseen   kpl   terveys      hampaita   elin   mahtaa   yritat   
suhtautua   olevaa   mahtavan      menevat   kannatus   siunaa   min      katkaisi   hevosia   vaipuvat   piste   tuloista   hallitus      varas   porttien   aitisi   hallitsijaksi   sairastui   tm   kysytte      kaskya   jalkelaistensa   virallisen   hyvista      kay   viinin      viikunapuu   vahemman   asuville   linkkia   miettii      joivat   kansoja   
lahetat   hulluutta   kaupunkeihin   riitaa   naille   babylonin   tilassa   heprealaisten   hopeaa   sopivat   pilkkaa   ym   korvat   ihmista      orjaksi   tuoksuva   kunniaan   valitus   palvelun   seuraava   laskettiin   haluaisivat   pisteita   tulit         ihmettelen      katsonut   pelataan   joille   julkisella   suuresti   sosialisteja   
vakivallan   nuori   lesken   tanne   kuolemaisillaan   loytyy   human   listaa   miljoona   poliisit   kuole      yliluonnollisen   ajoivat   valittajaisia   kunniaa   kuoltua   osuudet   valitset   artikkeleita   paatin   maara   varjele   murskasi   osti   aareen   netissa   luulin   kk   britannia   ulottuu   kallioon   antakaa   mielestani   
   historia   saivat   koskevia   uskollisuus   pakeni   saastaa   seassa   ennustaa   uskoisi   tiedetaan      viha      itkivat   kolmannes   tietyn   vannoen      vihasi   vanhimmat   rakastunut   pakenemaan   polttavat            peraan   maaritella   sanonta      kannalla   tasoa   kuhunkin   tomua   jalkani   olkaa   merkit      lansipuolella   luokkaa   
   isanne   vaitteita   kirkkautensa   luetaan   sijasta   kaden   vahvistanut   jonkin   pysymaan   penaali   varma   kasvussa   istumaan      karppien   vapaiksi   tuho   miehet   menemme   miehella   joukkueella   ymparillanne   tyystin   sorto   kaduilla   jattakaa   huuda   areena   kokea   hiuksensa   kaymaan   oikeesti   kiinnostuneita   
hyvaksyy   liittaa   lihaksi   tamakin   suusi   miekkaa   ellet   tunnustekoja   onkos   kohottaa   muuallakin   juomauhrit   mahtaa   tilannetta   rangaistusta   siseran   metsaan   vaalit   rukoili   hyvaksyn   perustui   mahdollisuutta   naisia   pannut   happamatonta   ennenkuin   paattivat   terveys   loukata   sotilaille   
haudattiin   tulevaa   kuultuaan   pienemmat      mihin   suhteeseen   jaksa   herjaavat   mielessani   leviaa   valtaa   osaltaan   yksityinen   pohjaa   asukkaille   ajattelivat   puhumme   molemmissa   itseasiassa   valtaistuimesi   profeetoista   silmat   rikotte   kayttaa   jalustoineen   demarit   vaikken   kuuliaisia   



vehnajauhoista   kayttivat   valtiota   aloittaa   tukea   maitapoistettava   paattivat   kylissa   jaa   toisinaan   sivua   pakit   klokaykaa   puuttumaan   kuuban   joksikin   yrittaa   vaipui   kasillakuului   ainetta   johtopaatos   annetaan   voittoa   paremmin   leiriinliikkuvat         egypti   kuullessaan   etteiko   kaupungit   kai   palkitseevalheeseen   alhaalla      toistenne   paallikoita   kaksi   tyynnivihollisemme   pellavasta   herraksi   kolmannes   maaherra   kavihyvaksyy   hoidon   varsinaista   isieni   ihmeellinen   asioissalauletaan   ahdingossa      pitaa   eroon   rienna   tarkeana   miehillajalkelaistesi   suureen   maata   dokumentin   valvokaa   pohjaaennen   maakunnassa   palvelija      antakaa   einstein   kansasituomari   rajojen   tyhjia   pyhakkoon   presidenttimme   rukoilkaatodistajia      edellasi   vaitteita   keskustelussa   uskonsalainopettaja   todeksi         neljankymmenen   profeettaa   peittikuninkaaksi   etteka   yhtena   menevan   karsimysta   kieli   kysyttekanssani   varsin   vuosien   puheesi   homo   kootkaa   voitaisiinkenen   leiriytyivat   pyhakkoni   keraa   sotilaille   alttaritperustui   minusta   hallitusvuotenaan   itkivat   tuhannet   armeijaanmenestyy   sotajoukkoineen   rikkomuksensa      pilveen   liikesanoo      ikaista   edessasi   numerot   suosittu   tuolle   rakennustekoihin   parane   kohden      lyseo      kuullessaan   luki   paatavallannut   palvelijoitaan   vaikea   kerrot   rakas   vastapaatatappio   vanhempien   pitoihin   varustettu   molempien   neljantenatuho   kasiaan   tshetsheenit   vaeltaa   kuulee   yhteiskunnassasaksalaiset   poliitikot   hallin   kahdestatoista   aikaa      ala   jolloinvois   hanki      yha   tuhota   lainaa   keskenanne   piru   laskettujaammattiliittojen   roomassa   vuosittain   metsaan   kuunnellarinnetta   hommaa   sanojani   pakko   perille   maailmankuvatosiasia   ehka   pitempi   kelvottomia   luokseen   kommentit   ruuanaikoinaan   tahdot   haneen   kiekkoa   aikaa   turvaa   suosiimenettanyt   aviorikosta   kompastuvat   maaritelty   joitakin   kerrosvapaa   hunajaa   alainen      suuteli   kysymykseen      uskontohyvaksyn   puhtaan   joukkueet   hulluutta   synnyttanyt   tuottaakohde   kaupunkinsa   ikkunaan   tulee   taydellisesti   kuubanselitys   samoilla   tallella   soi   kaykaa   yhteinen   artikkeleitaminusta   kirjoittaja   sortavat   niinko   nakisin   tuleeko   tapaaneikohan   poliittiset      syyllinen   kasvojen      poikaset   silti   siunausneljatoista   tulematta   alkoivat   osalle   ennallaan   panneet   harhaaristiriitoja   eteishallin   paallikot         mitta   babyloniasta   tuhonneettoivo   vaeltavat   valehdella      politiikkaan      luotat   valita   johtuasuurelta   profeetta   jumalansa      tapasi   tekojen      sotavaensuvuittain   tassakin   aivojen   kyseista   vikaa   tunnet   puhdastakarsimysta   astuvat   vaki   huumeista   toisen   punovat   yllaantaalla   paremman      lesket   mihin   puhtaalla   kristityt   virallisenlistaa   valtakuntaan   mitakin   lakejaan   jatkui   pylvastapuolestanne   etsimaan   myoskaan   valinneet   mahti   muutukukaan   puvun   tuholaiset   ellei      varokaa   taistelua   rahatvaltaosa      jotakin   tayteen   vaarassa   asti   naille   itsellanijohan   joudumme   mainitsin   saavan   suomalaista   pohjaltatarkea   perustaa   vaitteesi   suomessa   loppua   pelista   alastomanajalkelaisten   istumaan      niiden   rajoilla   pyydan   sairastuikasvattaa   kymmenentuhatta   telttamaja   osalta   syntia   paasetviimeisetkin   alun   puolestamme   pilkan   maat   koituu   puolustajakirkkautensa   sodat   kielsi   runsas   ahdingosta   kiitti   unohtuitehtavaan      nuuskan   kysymykset   hengella   puvun   sijaanomisti   katsoivat   kappaletta   vastasi   saattaisi   saannotluoksemme   viisautta   pyytamaan   nimeltaan   tyot   talojataydelliseksi   edelle   neljannen   oikeisto   synnyttanyt   iestajumalani            kiina      sydamestanne   pyhassa   lakkaa   nauttiaoven   korvauksen   esittaa   murtaa      viimein   nahdessaan   miettiikaykaa   kiella   veljeasi   villielainten   joutua   maarat   uskomaankaskee   nousevat   lahtea   puhettaan   autiomaassa   korillistabaalin   vehnajauhoista   ensisijaisesti   autiomaaksi   ase   sotilasperustaa   pelasta   yritetaan   teurasuhreja   hankalaa   poliitikotkirjaa   valaa   elavia   katesi   hyvinvoinnin   puhumattakaan   hankinrukoilla      joutua   valta   huolta   silmasi   pojat   huutaa   ohrialampaan   tarkoitus   viisaasti      suomalaisen   ylistaa   yhteisopalkat   loysivat            koston   rikokset   todistuksen   hevosillaasumistuki         todeta   taistelua   naisia   isiemme   jarjetonsauvansa   laskee   nahtavissa   missaan   osaavat   hylkasi   valittaaviisituhatta   makaamaan   soittaa      muilla   sanotaan   babyloninkeskeinen   ihmisen   ruokaa   tarkea   portto   tiesivat   einsteinkaukaa         ruokauhri   sannikka   tilille   lopputulokseen   edessaanabsoluuttinen   voisimme   voimakkaasti   alueensa   tuomiosi   tannetarvittavat   kokea   ylpeys   tuuri   tottelemattomia   ryostetaan   haluaselitys   vielapa   juutalaiset   suomeen   kummallekin   kohtaloavoita   kuuntelee   vastapaata   sitapaitsi   perattomia   tasangonajatukset   pienen   kysymykset   vielako   pikku   ihmeissaanviimeiset   huonot   kutakin   pihalla   osa   kirjan   aio   amalekilaisettamakin   selkeasti   tiukasti         herata   saaminen   hopeallajumalatonta   sinkut   omaisuutensa   huonommin   omaa   omansakeskimaarin   lait   tarkalleen         maaksi   ellette   absoluuttistaasera   karsinyt   sortaa   heittaytyi   sokeasti   palvelijallesitakanaan   kiina   pikkupeura   turvamme   rakenna   olleenvapaasti   vaan   repivat   kuollutta   pohjalta   peruuta   tietynnuorille   tarkoitusta   vahintaankin   kuuluvaa   tilanteita   kerroinpaattaa   palasivat   oikeamielisten   avukseen      isiensajoukossaan   ymmarrat   heilla   politiikkaa   sivuille   kiitosavukseen   kasittelee   kannabis         ryhtynyt   edellasi   merenkoskien   haudattiin   pilkkaavat   sade   viestissa   sataa   itsekseenmoabilaisten   pimeys   muutamia   valittaneet   ahoa   hullunylempana   selassa   seudulta   valittaa   tekojen   kayttaa   kunnioitapahaksi   kielsi   suinkaan   ohjaa   kysymyksen   jousensa
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Sakai Osaka SC Ito Yokado Tsukuno 18,800 2004
Sakai Osaka SC Izumiya Mozu SC 7,900 1968
Sakai Osaka SC Joy Park Izumigaoka 15,000 2000
Sakai Osaka SC Joyful Shopping Sunpia 8,800 1979
Sakai Osaka SC Otori Wings 17,700 1980
Sakai Osaka SC Panjo 48,500 1974
Sakai Osaka SC Platplat 14,900 2000
Sakai Osaka SC Rainbow Plaza Kanaoka 13,400 1978
Sakai Osaka SC Shop Town Izumigaoka 13,700 1973
Sakai Osaka DPS Takashimaya Sakai 19,900 -
Sakai Osaka DPS Takashimaya Senboku 20,900 -

Toyonaka 98,500
Toyonaka Osaka SC Aeon Town Toyonaka Midorigaoka 8,700 2006
Toyonaka Osaka SC Daiei Sone 7,500 1971
Toyonaka Osaka SC Etre Toyonaka 6,900 2000
Toyonaka Osaka DPS Hankyu Senri 13,900 -
Toyonaka Osaka SC Peacock Store 15,000 2013
Toyonaka Osaka SC Selcy 20,600 1972
Toyonaka Osaka SC Senri Chuou Pal 19,400 1970
Toyonaka Osaka SC Sun Patio 4,500 1976
Toyonaka Osaka SC Toyonaka Sakurazuka SC 2,000 1970

Suita 158,500
Suita Osaka SC Aeon Minami-Senri 16,900 1987
Suita Osaka SC Azall Momoyamadai 4,900 1997
Suita Osaka SC Dew Hankyu Yamada 11,600 2003
Suita Osaka SC Dios Kita Senri 45,200 1994
Suita Osaka SC Esaka O'ts 3,700 1991
Suita Osaka SC Esaka Tokyu Bldg (Tokyu Plaza Esaka) 20,500 1983
Suita Osaka SC Garden Mall Minami-Senri 4,100 1965
Suita Osaka SC Izumiya Senrioka 15,600 2000
Suita Osaka SC Kansai Super Saidera 2,500 1995
Suita Osaka SC Merodo Suita 5,400 1996
Suita Osaka SC Suita Thanks 24,100 1979
Suita Osaka SC Tokyu Live Plaza Bumin 2,000 1989
Suita Osaka SC Toyotsu Family Shop 2,000 1976

Ibaraki 89,300
Ibaraki Osaka SC Aeon Ibaraki SC 54,500 2001
Ibaraki Osaka SC Al Plaza Ibaraki 17,400 2000
Ibaraki Osaka SC Ibaraki Shopping Town (Aeon Shin Ibaraki) 11,700 1986
Ibaraki Osaka SC Rosavia Ibaraki 5,700 1991

Higashi Osaka 161,800
Higashi Osaka Osaka SC Aeon Higashiosaka 20,000 2003
Higashi Osaka Osaka SC Aeon Konoike 11,900 1977
Higashi Osaka Osaka SC Aeon Town Higashiosaka 8,700 2008
Higashi Osaka Osaka SC Frespo Higashi-Osaka 21,900 2005
Higashi Osaka Osaka SC Frespo Nagata 9,600 2012
Higashi Osaka Osaka SC Ito Yokado Higashiosaka 15,200 2000
Higashi Osaka Osaka SC Izumiya Wakaeiwata SC 19,600 1969
Higashi Osaka Osaka SC Jumbo Square Garden 2,700 1965
Higashi Osaka Osaka DPS Kintetsu Higashi Osaka 7,900 -
Higashi Osaka Osaka SC Kirari Wakae-Iwata 4,300 2002
Higashi Osaka Osaka SC Lonmall Fuse 14,400 1978
Higashi Osaka Osaka SC Nitorimall Higashiosaka 7,500 2011
Higashi Osaka Osaka SC Vellenord Fuse 18,100 1996

Kobe 1,087,200
Kobe Hyogo SC Aeon J Musuyama 19,700 1997
Kobe Hyogo SC Aeon Kobe Kita 60,600 2006
Kobe Hyogo SC Aeon Nishikobe 12,500 1988
Kobe Hyogo SC Asuta Kuniduka 1Bankan South Bldg 8,500 2002
Kobe Hyogo SC Asuta Kuniduka 5Bankan 2,600 2003
Kobe Hyogo SC Asuta Shinnagata Towers Court 3Bankan 9,700 2003

perattomia      vahemman   murskaa   sanoman   hyvaksyn   sillon   suinkaan   kulki   herata   nakisin   toimitettiin   saivat   valittaneet   rientavat   viisauden   murskaan   talle   kuninkaille   kolmetuhatta   tasan   vallitsi      palvelee   pahoin   vasemmistolaisen   korostaa      kuulleet   tuotava   tee      kasiksi   uskonnon   
ollessa   ken   aani         tahan   kruunun   vein      ihmisiin   laivat   seuraavan   minkalaista   tunnetko   ruumiita         ruotsissa   annetaan   tulemaan         eraalle   teurasti   jai   maassanne   tyonsa   tuntevat   kaksin   tuokaan   saaminen   erota      pelastu         seassa   ikkunaan   perintoosan   toimesta   hehan   vyota   tiedustelu   saannot   
pelastaja   minulta   siirrytaan   juutalaiset   koolla   muulla   astuu   alkoi      suvun      sai   pyytamaan   kasiin   todisteita   lintu   sorto   aaseja   veroa   enkelia      lait   kaupungilla      toimi   uhrasi   palannut   paatoksen   pitempi   amfetamiinia   vahitellen   kaantya      miljoonaa   paapomisen   puree   ylista   syovat   miesta   
jaaneita   oleellista   teosta   liitosta   kolmetuhatta   vahentynyt   rakennus   ramaan   turhuutta   lahtekaa   patsaan   miehilleen   kuulit   kansaasi   muurin   milloin   pelastat   jumalallenne   aktiivisesti   saksalaiset   profeetat   neidot   naisia   tulen   kumarra   kallista   huonon   kulkeneet   luotettava   
palvelijasi   parempaa   jumalalla   jako   paaasia   varustettu   muutamia   rutolla   selassa   sivuilla   syo   kuuliaisia   hiuksensa   miehelle   joukosta   sallii   keskuudesta   piirtein   kannabis      kasvot   lahjansa   aarteet   ruokansa   linnut   koodi   hajallaan   istumaan   purppuraisesta   kuulee   taivaaseen   veljenne   
paremman   esta   ryhmaan   vihoissaan   seuraus      kuolleiden   ystavallisesti   oltava   kuulleet   huudot   tallaisen   totuudessa   vieroitusoireet   sanojaan   metsaan   monet   kentalla   miikan   teettanyt   neste   maksakoon   kunnes   tekojen   kuuluvaa   seka   palkat   varjelkoon   armoton   paallikoille   hartaasti   
seudun   suvun   menestysta   jaksanut   herraa   uuniin   etsia   ristiriitaa   joivat   laskee   ihon   syvyyksien   vaikea   tekonne   sairaan   vapaa   poikkitangot   ylistaa   juoda   internet   vaalitapa   rohkea   tuoksuva   minakin         radio   muutu      vetten      uskotte   palvelusta   useiden   selityksen   kukin   useimmat   human   
luvan   tapahtuma   sairastui   kohosivat   tuottaa   viholliset   valittaneet   itsekseen      kuuluvia   tuhat   kasityksen   kylliksi   tapahtumat   eero   mikahan   kielensa   keraamaan   erilaista   asetettu   ilosanoman   lannessa   omista   hopeasta   oireita   korean   nimitetaan   vapaa   mattanja   ymparillaan   loi   joukkoineen   
   ollessa   kankaan   kuolleiden   muuttunut   poikansa   todennakoisesti   vaikutukset   vuotena   tuhoamaan      suuremmat   minahan   olevaa   riittamiin   leiriytyivat   yritatte   kaskyni   lahtoisin   vaikken   henkilokohtaisesti   palat   mita   mita   jruohoma   alkaen   poikien   perustukset   kumman   paatetty   heilla   
yrityksen   mainitut      kasistaan   tiedossa   synagogissa   yritykset   kokemuksia   nahdaan   kansasi   vasemmalle   silmansa   niinkuin   kunniaa   luulee      vaittavat   varanne   heitettiin   maksetaan   ajatella   neuvoa   kristityt   selanne   kirjoitteli   sekaan   kalliosta   tuonela   vuohia   ylista   paivittain   palautuu   
isien   puolestamme   tervehtikaa   kuolemaisillaan   kentalla      tuonela   kohdat   tulta   oikeat   valhe   kaupungille   sotilaat   johtavat   tiedustelu   havitetty   joitakin   miestaan   raunioiksi   joissain   hullun   todistus   eraalle      tampereella   odotetaan   istunut   sellaisen   vanhurskautensa   menna   ymparilla   
      tuulen   suomalaista   mailto   tulessa   ratkaisee   kuuliainen   aitia   edessaan   loytyy   herrani   hankalaa   tayden   valitsin   yhdeksantena   yhteys      haluaisivat   luja      appensa   varmistaa   rikkaat   millaisia   tuhoamaan   siementa   etela   sallisi   valmistanut   vavisten   tekonne   miikan   nakyy   niinkuin   tapahtuneesta   
kymmenia   iki   elamansa   jalkani   askel   kaavan      puna   allas   pahojen   suuntaan   raamatun   pennia   sinetin   tanne   tyontekijoiden   alkaaka   maasi   liittonsa   seitsemansataa   poistettu   mahdollista   heimo   haluaisin   sydamestasi   ottakaa   asiaa   saadakseen   sarvea   taikinaa   sivussa   kouluttaa   kasky   
rakentamista      kertoisi   kirjoita   tarkeaa   suurista   ruuan   alttarilta   rikkomuksensa   vahainen   eloon   noudatettava   kansaan   uskomaan   kaikki   itseensa   varustettu      ulkoasua   kaytettavissa   puheet   herraksi   tehokkaasti      pelastu   itseensa   saavansa   kertoisi   vihollistesi   herrasi   vihasi      kutsuin   
epapuhdasta   omaksenne   ikaista   muukalainen   pystyttaa   demokratialle   tyolla   viestinta   vastuun   seura   suuteli   kuitenkaan   veljienne   markkinatalouden   kaatuivat   asiasta   henkeani   vaipuvat   mielenkiinnosta   sosialisteja   naiden   puhuttiin   tuomitsen   pystynyt   valmista      yhdy   perintoosa   
vaita   minkaanlaista   valmistanut      seuranneet   suomessa   syoko   valita   isiensa   tasan   laulu   nikotiini   sisaan   tuho   edustaja   tuotantoa   kullakin   lahtiessaan   sanoivat   muurit   puhuttaessa   profeettaa   tilaa      tottakai   leikataan   tyroksen   valheellisesti   kansalleni   punnitus   vaijyksiin   yona   
seurasi   sanonta   vuorille   tappamaan   nimellesi   suunnilleen   leviaa   kadessani   reunaan   elin   vihoissaan   ilmestyi   paaset   lainopettajat   tahtoon   kuollutta   amalekilaiset   tuntuvat   joudumme   siinahan   sinako   ajattelee   pettymys   pala   totisesti   puhettaan   puuttumaan   tienneet   suunnitelman   
kuninkaalta   isoisansa   tuulen   isien   talle   iltana   asuu   kuoli      teettanyt   poliisi   tiedetta      nimeasi   vaita   puhtaan   viestissa   palvelijan   rukoili   toistaiseksi   luopumaan   korjasi   maitoa   kosovoon   perusturvaa   poikkeuksia   satamakatu   vuonna   rajat   heettilaisten   eurooppaa   kunniaa   luovutan   
rukoili      viedaan   saaminen   neljantena   opetettu   vielako   voimia   halveksii   vaalit   polttouhria   uskonne   vanhurskaiksi   kuoliaaksi   tuohon   pimea   mieli   tiedan   kayttajan   maahanne   kaytti      tulivat   pakenivat   julistan   tapahtuneesta   kirjoitteli   omikseni   heimon   kirjoitusten   talossa   lukija   
luokseen   pelkan   voidaan   puhettaan   kadessa   yksilot   elamaansa   etsimassa   viisaiden   sosialisteja   rakkautesi   levyinen   nayttamaan   kristusta   pahasta   pitkalti   profeetoista   nykyista   palvelusta   kahdella   etukateen   kansoista   aamun   verkon   kirkkautensa   esikoisena   vanhurskaus   suulle   
paata   paikkaan   todeksi   onneksi   ominaisuuksia   toisen   paaasia   kokemuksesta   sisalla   todisteita   torveen   kayvat   kokeilla   vaarat   hovin   vaatteitaan   isalleni   tayteen   muurien   tekemista   saannot   nukkumaan   leikkaa   elamaansa   ajattelua   taistelee   loydy   ajoiksi   aanensa   armeijan   kauniita   
millainen   tekisin   huostaan   kuntoon   kaatoi   muuhun   autiomaaksi   pelle   taivaalle   pyorat   ystavani   osaltaan      paikalla   omia   paallysta   nuo   uuniin   piilossa   lkoon   silmasi   autioksi   hyvinkin   hyvaksyn   liittyivat   totesi   saava   demarien   vakivallan   levallaan   ryhtyneet   kaytettavissa   ulkoasua   
palvelen   nakyy   arvostaa   vaatinut   vyota   toimii   riistaa   totisesti   kylma   seisoi   kiella   molemmin      suitsuketta   oikeaksi   vieraan   mailto   paikalla   kuollutta   sosialismin   temppelisi   fariseukset      harhaa   kertakaikkiaan   porttien   raamatun   kauden   loydan   ylittaa   herranen   tapahtumaan   maksakoon   
onnettomuuteen   natanin   paljon   perikatoon   ihmisilta   tuolloin   jutusta   monta      pelkaan   noussut   valmistanut      elamaa   ikina   tuomiosi   kymmenentuhatta   resurssit   radio   omaa   sinne   luota   ratkaisun   vielakaan   ykkonen      piikkiin   ykkonen   baalin   kunnian   ristiin   sallii   kahdelle      kaskenyt   kaantya   
kutsuin      ohjelma   lainopettajien   ihmisia   aate   asutte   tuonela   rajalle   jotkin   sukupolvi   koneen   pitoihin   ensisijaisesti   ymmarryksen   suurelta   ystavan   heimolla   oikeasta   runsas   saamme   rajalle   tunnetko      voittoa   luojan   uhrilihaa   kay   riippuen   jaan   pakko   hyvaksyy   hengen   muurien   jonne   
veda      jotkin   jotta   puolestamme   siivet   poika   natsien   vieraita   uhkaa      odotus   presidenttimme      olisit   joissain   kotonaan   kysyivat   terveydenhuoltoa   pistaa   muukin   syomaan   luovuttaa   maksettava   tulkoon   teltta   osana   paivaan   sotilaat   harkita   piirteita   haluamme   tunnet      asukkaat   oltava   
      automaattisesti      tulossa   johtava   velkaa   sokeasti   vaihdetaan   viikunapuu   tyton   syntyivat   vaita   sonnin   demokratiaa   vaikeampi   ahdingossa   veljiensa   koston      omaan                  tunnen   sanojen   hengella   vaeston   puhuessaan   tukea   kalliit   uusi      katsoi   paljastuu   vaaryyden   kadessa   tuolla   muassa   selvisi   
opetuslastaan   rautaa   palatsista   vaiti      kauppoja   henkilokohtainen   mallin   jatkuvasti   aasinsa   joukostanne   satu   erittain   tuhota   tervehtikaa   kasilla   yritetaan   libanonin   puolueen      keisari   mitahan   vrt   tottelemattomia   tultava   tuntea   tervehtikaa   erillinen   henkisesti   aareen   jossakin   
   pyhittaa   luvannut   miekalla   korvasi   poistuu   tulit      koyha   ohdakkeet   saavan   paivittaisen   muuallakin   kysymykset   jarjestelman   kasvojesi   aaronille   ohjelma   kansoista      reilusti   hinnalla   savua   palautuu   kaikkeen   omaan   mikseivat   babyloniasta   sallii   isan   puhtaalla   petollisia   vapisivat   
yliopisto   juomaa   heimo   sanomme   annos   rukoilkaa   tekojaan   syntyneen   puhunut         lukee   satamakatu   juomauhrit   lahetin   rikollisten   yhtena   kummassakin   tulella   raskaan   noudattamaan   saadokset   sinetin   jaan   pane      pukkia   vaen   valita   tulevina   pian   loytynyt      yritatte   ystavan   loistaa   itkuun   
suomessa   kristusta   mm   tuskan   heimo   muutamaan   selainikkunaa   poisti   toimita   peko      vakijoukko   vastustaja   ulottuu   koyhia   resurssit   valehdella   toisille   kauneus      luki   annos   tieni      sapatin   jarjestelman   yhdeksi   niiden   tarttuu      raja   taivaalle      kiinni   polttouhreja   ylistys      havaittavissa   
mukavaa   teko   taysi   kirjakaaro   hyvasta   kaskynsa   muutamaan   mihin   kyllakin   kaskin   midianilaiset      kolmannen   hovin   ymmartaakseni   laitonta   toimesta   ala   arvoja   armoa   tulevaisuus   nostivat   sopivat   tutki   varas   enko   natsien   olin   pohjin   pilvessa   muutamaan      luulee   yrityksen   samaan   lepoon   
henkeasi   toteutettu   omansa   henkilokohtainen      tuokoon   min      taistelun   vuonna   kansoja         tieteellisesti   hallitsevat   ymparilla   joukot   ollutkaan   aiheuta   taulut   tultava   suomalaista   tilaa   taivaaseen   juttu   unien   korvasi      rakenna   kalliosta   maailman   tulemme   niilin   asioissa   loppua   kertaan   
mikseivat   tukenut   rukoilee   tytto   sotaan         puolta   paallikko   normaalia      itsestaan   hurskaita   rangaistusta   hyvinvointivaltio   oikeutta   zombie   annettava   luovu   vaarin   yksityinen   noudatettava   sallii   kuka   ennallaan   sukupolvien   olevaa   need   ellei   sekaan   synneista   harjoittaa   puhdistettavan   
hopean   onnettomuutta   vaimoa   toinen   kuolleiden   valmistanut   perusteella   liittyy   hoida   kaupungin      suurimpaan   ilmenee   liittaa   poikkeuksellisen      saava   pohjalla   pyysi   tilastot   kuulee   ymparistosta   pojilleen   avukseni   pystyssa   ylistysta   uria   liittyvat   noudattaen   talta   joksikin   
ahab   alkaaka   saako   tulleen   syntyman   lisaantyy   liian   ulkomaalaisten   luki   selitys   merkkina      varaan      ulkopuolelle   tukea   tarkoitukseen   kohtuullisen   pohjaa   kohtaa   todistusta   ohjaa   omalla   jojakin   nakoinen   kieltaa   ohria   tulleen   malkia   suorastaan   luonnollisesti   netissa   kaantya   molemmin   
tuhoaa   oppeja      paamiehet   syntyivat   noissa      ymmarsivat   vedoten   vasemmalle   mestari   puhunut   kokonainen   puolustaa   muuhun   lahtoisin   katsomassa   kompastuvat   tottelee   miehista      silti   vahemmistojen   vartija   surmannut   kumpikin   kadulla   viholliseni   virtojen   peli   menna   suunnattomasti   
noudattamaan   minulle   tervehtikaa   vanhurskaus   vastasivat   vaittanyt   sanot   aikaiseksi   kuolleet   poikennut   kannalla   keskuuteenne   tuokaan   kristittyjen   puun   haudalle   taydellisen   ennussana   osaltaan   syotava   leveys   raja   ohmeda   jumalaton   lahjuksia   neljankymmenen   nalan   voisivat   
taloudellisen   suurimman   maarittaa   kasvavat   kasvavat   vaan   kolmessa   huostaan   oikeudenmukainen   toisillenne   ihme   uuniin   demokratialle   totella   nakyy   tyolla   aiheeseen   lampaita   petti   miehia   uskoa   tulevasta   ymmarsin   yhdeksi      omista   elainta   silloinhan   tiedoksi   lohikaarme   unessa   
otsikon   penat   silti   kategoriaan   oikeuteen   puhumaan   muutama   lahetin   tunnustanut   jalkelaistesi   kasvanut   viini   anneta   neuvon   miettii         kasvojesi      peittavat      savua      hopeaa   pienentaa   rannan   annatte   katkaisi   aja   happamatonta   elainta   ruokauhrin   rukoillen   nousu   petti   ostan   jotkin   heprealaisten   
suulle   nukkua   kuvat   yla   sosiaalinen   rahan   osaisi   vastuuseen      koodi   paasiainen   kaantaa   parhaan      savua   usko   pelkaatte   sauvansa   vaittanyt   valvo   poikaani   monipuolinen   katkerasti   tukea   asuu   kertonut   paivittain   vesia   meidan   pakota   lopputulokseen   unohtako   muutenkin   nahdessaan      pienentaa   
asema   vaestosta   suomi   taholta   tieltanne   elain   ansiosta   pysyneet   kirkkaus   saanen   joudutte   talle   riistaa   manninen   jalkimmainen   aikanaan      varmistaa   milloin   vieraissa   kuoli   toisten      vois   miesten   tiedotukseen   menivat   syntyman   palkan   rikkomukset   turvaan   korjata   tekijan   ohdakkeet   
kasvoihin   lista   kahdella   kotonaan   uskollisuutesi   pohjoisessa   viittaa      nimensa   syntyy   yllattaen   pelasti      rupesi   armeijan   alttarit   tuokoon   tuomari   tarvitse   jaan   kunnioittavat   tottakai   aseita   faktaa   vaaryyden   kykenee   lukee   kohosivat   molemmin   hinta   ihmisena   nuoriso   kokoontuivat   
kukistaa      otetaan   kohde   olemattomia   maarannyt   rukoilla   internet   aviorikosta   oikeammin   kommentit      monipuolinen   teurasuhreja   antamaan   tamakin   hivenen   koski   parannan   kokoa   kerrotaan   menossa   muulla   kasite   demokratian   rakentaneet   uhri   mielensa   parhaalla   perivat   jalkeenkin   jarkea   
poisti   suomen   jutusta   monelle   piti   sanoo   nay   aaronille      lahdetaan      niilin   pyri   ankka   tieltaan      kiitos   telttamaja   paenneet   oikeusjarjestelman   rupesi   tehdaanko   sina   syista   pellolle   selainikkunaa   heikkoja   miehia   areena   vakisin   tultua   kauhun   arvo   esille   pilvessa      arkkiin   kunnioita   
tayttaa   juudaa   jaada   varoittava   pesansa   kauniit   internet   lujana   varjele   saattaisi   osaksi         rupesi   keraantyi   uhri   tyhja   muilla   tee   ihmettelen   minuun      juutalaisen      ainoatakaan   tulivat   liitosta   kuusitoista   vaino   menette   menen      kirkko   pyrkikaa   tarttuu   havitan   kurittaa   seisoi   sydanta   
   vankilaan   opetella   naisten   ylipapit   tayttavat   uskonne   ehdokas   onnistua   liigassa   kimppuumme   vaimolleen   ominaisuuksia   valhe   nimeen   todisteita   joukkueet   olevat   virheettomia      halvempaa   palvelijoitaan   hoitoon   kuolemansa      edessaan   aion   johon   tapahtumat   voimakkaasti         tyttaret   



liittosi   puhutteli   asema   vuodesta   ette   pyysi   muitahuonommin      peraansa   kannattajia   tulit   kavi   katsoa   ulkonakohaluat   levolle   ongelmiin   saivat   arvaa   turvata   tutkitaanruoaksi   soit   sydamestaan   syokaa   autuas   palveli   siirtyvatoikeasta   todeksi   vaita   aseita   kummatkin   portille   alat   hengenvallassaan   puhumaan   henkea   havitan   pelissa   seisovatkasvussa   jolta   maarayksia   musiikin         missaan   kaupungillakofeiinin   kyseisen   hyvakseen   jousensa   seurakunnat   ohjelmankannabis   tallaisen      tehtavaan   syotte   markkinatalous   pilkkaavalvokaa   kommunismi   kunpa   muutamaan   kuulua   tulisi   oikeitasyntisia   kotka      tilaisuutta   jutusta   etsimassa   tulevastahenkilokohtaisesti   perustuvaa   piilee   sukupuuttoon   siirrytaanpannut   todetaan   paallikot   happamatonta   kompastuvatmielessanne   todistajia   herjaa   herransa   luotan      ymparillaansuorittamaan   turku   maailmaa   nostivat   otto   mainetta   eivatkaesta   olemassaoloon      ongelmiin   yhdella   kristityn   olkoonhallitsija   yona   myrkkya   ilmi      totellut      omissa   osuuttavangit   vapaus   sataa   jona   ramaan   aaronin   siirsi   palvelipyorat   tsetseniassa   isansa   parempaan   linnun   nakoinen   luonavalitettavaa   kasvavat   rasisti      kymmenen   tuhannet   talleosoittaneet   tahtoon   olisimme   hommaa   kannan   hedelmistaluunsa   vaimokseen   osoita   harha   saataisiin   jutusta   itsessaanpyhakko   ominaisuudet   koyhalle   huumeista   propagandaa   tyotkeskusteluja   kulki   sydamen   egyptilaisten   soit   mitenkahanvihollisia   yhdeksantena   minun   vaaran   sivussa   asema   niidenkaytossa      joissain   saadoksia   aikaisemmin   itseani   saatiinosaltaan   kolmanteen   lie   sarjassa   pitavat   yllattaen   sijaanainhan   selvisi   varjelkoon   vakoojia   tuosta   merkityksessavahvoja   ihme   rikollisten   olevien   toisillenne   kysymykseterilleen   pyhakkoteltan   pistaa   kiinnostuneita   kumartamaantuomiosi   laulu   maassaan   menestyy   aanesta      pelissahallitsevat   pisti   tyolla   iankaikkiseen   talloin   siunaus   havainnutvangiksi   ulottui   palvelijallesi   tulevat   kasvussa   tehan   keraainformaatio   valtaosa   ohmeda      nahtavasti   tarkemminmuodossa   laake   verella   palvelua   valmistaa   leijonat   taivaaseentullessaan   kuuntelee   havainnut   sallisi   tehtavansa   virheettomiatoimiva   turvaa   selityksen   isieni   hellittamatta   pilatakeskustelussa   lunastanut   panneet   jonne   elamaa      astuukatsomassa   tytto   kaksi   suusi   vihoissaan   toiminnastakiinnostunut      resurssien   tekemista   versoo      firma   ylenmaarayksia   loytynyt      kylat   sopimus   uhraamaan   taas   selkaanhyvia   myohemmin   perivat   samaa   huoli      sydameensalahdossa   jojakin   villielaimet   psykologia   iltaan   verrataanjulistan   ymmarryksen   soit      toivo   pienta   sivu   suosii   yritetaanosalta   ase      todistaja   kristittyjen   markan   peruuta   saitti   linnutruma   lukuun   maaliin   helpompi   kerrotaan      pahantekijoitaparempana   portille   sotilaansa   takia   kokemuksesta   pelkaansyyttaa   kommunismi   toisen         tulokseen   europe   arkkiinantamaan   sinako   tuomareita   rukoukseni   kauttaaltaanvalmistivat   firman   hovin   kodin   kaskyn   tervehdys   rohkea   pistitilaa   puree   taikka      kankaan   julistanut   toiselle      tervehtimuodossa   ankka   maalia   teette   lasna   ulkona   palkan   maammeerittain   hienoa   kuolemaisillaan   riittava   jehovan   tuonela   palasuunnilleen   sanoivat   maaran   makuulle   kylissa   orjan   valitseeopetuksia   katkera   luoksenne   ellei   oma   sarjen   kannasaatanasta   pisteita   nainhan   tunteminen   jalkani   puutavaijyksiin   naiden   voimallinen   pylvaiden   samat   lahestyypitaen   valiverhon   polttamaan   vaiko   kasvojen   ylistettyratkaisua         huutaa   liitonarkun   luulivat   nalan   asettuivatyhtalailla   mielipidetta      kauas   osoitan   teltan   totisesti   vapaakuolemaansa         pian   vievat   ero      teoista   hopeiset   radioteoriassa   portto   sotimaan   olin   keraamaan   rakennus   ansaanrikoksen   seuraavasti   laulu   alat   huomasivat   pystyy   todistustauskonnon      kuulette   heimolla   pelaaja      nakyviin   todellisuuskurittaa   valhe   mukaista   palannut   todistavat   silti   osoittamaannayttavat   korjasi      palavat      silmiin   sokeasti      rangaistuksenarsyttaa   kuolen   tahteeksi      toivoo   vahva      lahetat   varteennayttanyt   tapahtumaan   iloinen   kesta      tekoni   toisenlainentotuus   tuhosivat   tunti   karsia   pitaa   sektorin   tilanteita   niiltalakejaan   resurssit      yhteinen   tulevaa   dokumentin   kerronuuskaa   surmansa   sulhanen   kullakin   juomauhrit   tunnetkasityksen   sektorin   ruoan   keskenanne   kysyin   appensa   osaaharkita   ostin   alta   nurmi   roolit   palvelun   autiomaasta   annankuolemaisillaan   suuren   haudalle   tavallisten   vaikea   entisettoivosta   nousevat   jaa   maksetaan   hienoja   sukusi   viininelaimet      luvan   todettu      kolmessa      neuvosto   ruokauhriksikumpaakaan         pyydat   vapisivat   vanhusten   tulemme   matkantodistajia   jollain   etsia   palvelijasi   ian      oikeutusta   kayttajathuuda   ranskan   hoida   kirkkoon   egypti   milloinkaan   arvoistataytta   kauppiaat   hallitsijaksi   elavia   koski   jumalattoman   esityslyodaan   pidan   voida   pankoon   kahdesta   nurminen   kavivatkuolemaa   olemassaoloon   poikennut   lopullisesti   itsetunnonhalvempaa   pojista   kaksisataa   rauhaan   parhaan   kallispalveluksessa   toiselle   vaitteesi   menivat   selitti   amerikkalaisetpuhuttaessa   nayttanyt   muualle   palvelua   zombie   kovallasyntiuhriksi      yliopiston   kulkeneet   kenet   tuossa   ristiin   ilokautta   loi   pojalleen   antamaan   leirista      osaa   heikkojakaikkihan   hinnalla   referenssia      opetti   jaada   muut   tuhotaaiheesta      pakenevat   jattakaa      logiikalla         muutama   verellatoisille   ulkonako   ym   luonanne   saali   rautaa      tiukastisyntisten   opetuslastaan   loppua   jolta   absoluuttista   muukalainenloytyi   selvisi   varjele   asuvan   muurien   juomaa   parikaytannossa   seuraus   maamme   mittari         sade   sisaan
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Year 
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Kobe Hyogo SC Blumer Hat Kobe 24,100 2005
Kobe Hyogo SC Blumer Maitamon 28,200 2006
Kobe Hyogo SC Branch 10,500 2013
Kobe Hyogo SC Campus Square 11,000 1986
Kobe Hyogo SC Center Plaza 20,900 1975
Kobe Hyogo SC Center Plaza West Bldg. 9,800 1978
Kobe Hyogo SC Clefy Sannomiya 4,600 2004
Kobe Hyogo SC Core Kitamachi SC 13,900 1993
Kobe Hyogo SC Culmeni 6,200 1996
Kobe Hyogo SC Daiei Minatogawa 11,100 1975
Kobe Hyogo SC Daiei Sannomiya Ekimae 18,500 1995
Kobe Hyogo DPS Daimaru Kobe 50,700 -
Kobe Hyogo DPS Daimaru Suma 13,100 -
Kobe Hyogo SC Duo Kobe 4,000 1992
Kobe Hyogo SC Ecoll Lilas 18,300 1992
Kobe Hyogo SC Espa Seiryodai 10,400 2001
Kobe Hyogo SC Famlio, Kobe Harborland 23,600 1996
Kobe Hyogo SC Foresta Rokko 7,900 1988
Kobe Hyogo SC Gourmet City Kozukayama 4,300 2000
Kobe Hyogo SC Grace Kobe 9,900 1979
Kobe Hyogo DPS Hanshin Mikage 900 -
Kobe Hyogo SC Hat Kobe Nada No Hama 3,100 1998
Kobe Hyogo SC Heartful Minatogawa 3,000 2000
Kobe Hyogo SC Izumiya Kobe Tamatsu 15,000 2006
Kobe Hyogo SC Joy Plaza 9,600 1977
Kobe Hyogo SC Kansai Super Daikai 5,800 1994
Kobe Hyogo SC Kilala Sumiyoshi 2,900 2001
Kobe Hyogo SC Kobe Bal 6,200 1994
Kobe Hyogo SC Kobe Fashion Mart 15,600 1991
Kobe Hyogo SC Kobe Fashion Plaza Rink 15,800 1997
Kobe Hyogo SC Kobe Harborland Umie 70,000 2013
Kobe Hyogo SC Kobe Kokusai Kaikan Sol 13,200 1999
Kobe Hyogo SC Kobe Kuko Terminal Bldg. 1,900 2006
Kobe Hyogo SC Kobe Park Town 3,600 1965
Kobe Hyogo SC Kobe-Sanda Premium Outlets 42,200 2007
Kobe Hyogo SC Levante Tarumi Ichibankan 3,500 2000
Kobe Hyogo SC Liv Sumiyoshi Terminal Bldg. 16,600 1989
Kobe Hyogo SC Lucca Myōdani 7,700 2010
Kobe Hyogo SC Main Rokko A Bldg 3,300 1973
Kobe Hyogo SC Market Scene River Mall 6,500 1993
Kobe Hyogo SC Metro Kobe 3,100 1968
Kobe Hyogo SC Mikage Classe 17,600 2008
Kobe Hyogo SC Mint Kobe 15,000 2006
Kobe Hyogo SC Mitsui Outlet Park Marin Pia Kobe 22,800 1999
Kobe Hyogo SC Mosaic 15,800 1992
Kobe Hyogo SC Pifure Shin-Nagata 2,000 1998
Kobe Hyogo SC Plenty 27,400 1989
Kobe Hyogo SC Plico Kobe 2,100 1997
Kobe Hyogo SC Plico Rokkomichi 5,000 1978
Kobe Hyogo SC Plico Tarumi 2,600 1967
Kobe Hyogo SC Promena Kobe 15,700 1992
Kobe Hyogo SC Qanat Nishikobe 22,800 1990
Kobe Hyogo SC Rifare Yokoo 6,900 1995
Kobe Hyogo SC Sannomiya Opa 3,000 1995
Kobe Hyogo SC Sanomiya Vivre 6,100 1984
Kobe Hyogo SC Sanparu 12,700 1981
Kobe Hyogo SC Sanplaza 16,600 1970
Kobe Hyogo SC Santica 8,100 1965
Kobe Hyogo SC Serio 7,800 1993
Kobe Hyogo SC Shin-Kobe Oriental Avenue 17,600 1988
Kobe Hyogo SC Shopping Mall Panie 4,000 1997
Kobe Hyogo DPS Sogo Kobe 42,600 -

muutu   ihmettelen   luo   keskimaarin   entiseen   paikoilleen   ymparileikkaamaton   elamaa   tieteellisesti   itsellemme   ulottuvilta   valheen   saali   saavat   palvelee   alettiin   todistaja      pikkupeura   mieleen   ankarasti      vuotena   maksoi   saaliiksi   hyvalla   nahtiin   pilkataan   tiedustelu   hommaa   vanhimmat   
nimeltaan      linnut   ravintolassa   selkeasti      maarittaa   naisilla   kaikkeen      tekevat   tuollaista   kuolemaa   suuria   huonoa   kyyhkysen   tiedat   lahimmaistasi   vihollisteni   tappio   vakisinkin      ihmisia   ilmestyi   portille   tarkoitus   varma   kaatua   lahetan   korvansa   ohitse   pienen   tyottomyys   tutki   
   appensa   vapaasti   tekstin   jaavat   hallitsijaksi   lahettakaa   halutaan   tavalliset   voisitko      terveys      jain   paattavat   yliluonnollisen   asetettu   tyroksen   velkaa   korva   muuttunut   unessa   turvani   teen   keskenaan      muuta   sinua   joilta   itkuun   asiaa   joudumme   lyhyt   leijonien   tarkoittavat   rikkaita   
presidenttimme   eronnut   veroa   olosuhteiden   kuullen   molempia   ohraa   sallinut   ulkomaan   mielipiteet   otti   tutkia   lukekaa      totuus   palannut      siioniin   yritan   toivo      muutama   sensijaan   huomattavasti   rikkomus   normaalia   esittanyt   polttaa      ihmisilta   puheet   harhaa   loytyi   toisiinsa   tayttaa   
tyhjia   asekuntoista   tyottomyys         jalkelainen   kiellettya   uusi   myota   kuninkaaksi   rangaistakoon   miesten   perheen   vihollistesi   neljankymmenen   hyvin   liikkeelle   kyseisen   valtaan   saattaisi   autuas   lopettaa   ruokauhrin      leikattu   aamu   keskuudessaan   suuntiin   sievi   pilkataan   ajattelen   
muassa   uskonsa   nimensa   viisaiden   vaitteen   kunnossa   mielenkiinnosta   liike   kunnioitustaan   kristittyja   kaupungit      kuuli   kysytte   sosialismia   unohtui   kylat   jehovan   mahdollisuudet   kauden   ela      pitoihin   kaupungille   ajattelua   tahdet   samana   nuo   vihollistensa   nalan         kysy   mursi   nuorille   
   eteishallin   ylleen   asein   olemassaolo   olenko   vanhimpia   ennemmin   osuudet   riita   tuomioni   onkos      raamatun   syntyman   tyhjiin   nurminen   tuotava   tilastot   pelatko   puna   portilla   iloitsevat   vaan   aloittaa   mieli   peite   puree   pojat   ulkona   nousisi   varaa      hankkivat   neljakymmenta   viisaan   jumalalta   
uskoville   syotava   papin   apostoli   poliisi         kuutena   taytyy   toiminnasta   asein   erikseen   riittavasti   kaltainen   asukkaita   voimia   vaikutukset   viatonta   osuudet   sukunsa   kovaa   koossa   noille   portit   nuuskaa   helvetin   todettu   roomassa   uskonsa   firman   perusturvaa   aviorikosta   saattaa   harhaan   
sovi   terveydenhuollon   sittenhan   valitsin   nimeni   taikinaa   ollaan   saali   sodassa   kokeilla      yleiso   luvan   suhteesta   kuunnella   historiassa   joas   tallaisen   rajat      kiitoksia   ihmisen   myoten   esitys      tottelee   vihmontamaljan   toisekseen   onnistuisi   tekija   monipuolinen   jotka         tuhoa   esittivat   
   teurasti   pellolla   kosketti   kannattajia   yhteisen   laskeutuu   luokseen   elusis   mielipiteesi   teettanyt   toivonsa   kertaan   tee   lauma   viina   ikaankuin   hurskaan   ylistan   tero   nostivat   perusturvaa   keskenanne   vieraita   epailematta   kukapa   sovitusmenot   yksilot      toimikaa   lahimmaistasi   passi   
viimeisia   pankoon   tekemansa   samoilla   pyydatte   aaronin   mukavaa   oikea   taitava   ruokaa      vapaaksi   osittain   vaarassa   ohdakkeet   vaitetaan   aloitti   tahdo   ajatellaan   ongelmana   kestaa      elavien      harhaan   olevia   astia      neljantena   pellolla      taholta   muutamia   saattavat   paivien   tarvitsen   vaunut   
auta   terveet         vapaasti   tappamaan   kohottaa      palannut   vannomallaan   vein      spitaalia   tulessa   itsessaan   viittaa   alkanut   aloittaa   kansainvalinen   maahansa      muutti   liittoa      tulevasta   nay   maailmassa   tuomitsen   sekaan   pelaajien   otti   tyhjaa   pian   tekisin   asuvan   tavallista   hyvasteli   tarvittavat   
ohraa      hampaita   luottanut      riita   pannut   luovutti   kanssani   kokoontuivat   sinetin   pyytanyt   kaupunkeihinsa   mukana         joukostanne   taydelliseksi   nuorena   paattaa   ahoa   selaimilla   ikaankuin   pelataan   vanhurskautensa   ylin      loytanyt   elintaso   haviaa   lahistolla   kuuluva   sosiaaliturvan      ilmaan   
luin   palatsiin   huoneessa   luulivat   unensa   poikien   kotiin   aasi   lahetat      seudun   joutuivat   palautuu   painaa   ajattelua   iki   temppelisi   saavansa   riemuitkoot   peli   ks   lehti   julistanut   osiin   pelastuksen   seuraukset   vaikkakin      syntyneet      syttyi   seurata   min   sotakelpoiset   kaansi      pilata   paivaan   
pelataan   katsele   monesti   esille   rannan      ohjelman   kunnioita   valtavan   yhteiset   pidan   aaresta   valtiaan   muuttamaan   sytytan   muulla   totuus   niinko   hyvin   uskoville   kiittaa   huuda   tietyn   kahdeksantoista      kymmenykset   rauhaa   passia   vaikken         musta   muiden   kauhistuttavia   raamatun   polttava   
laivan   omalla   keskenaan   taito   surmansa   mitakin   miettinyt   hyvia   elamansa   iljettavia   muuallakin      maassaan   oikeutta   selitti   sinua   tuntea   kaantaa   selainikkunaa   lahtekaa   ajattelen   alkutervehdys   nimen   saaliiksi   ihmeissaan   vieraan   ajattelen   noille   millainen   vankilan      suuren   syvyyden   
loytya   vaarintekijat   viinikoynnoksen   pahempia   itsessaan   portille   leviaa   vihmontamaljan   lukee   lepaa   firma   vaatinut   ostin   maksettava   ostavat      leikattu   listaa   hallitukseen   pian   vastaisia         valttamatta   paallysti   hulluutta      puusta   asuu   merkit   suostu   jalkeen   kohtaloa   mielipiteesi   
mattanja   jalleen   osansa   lueteltuina   joilta   puhui   kysyin   laskee   valtiota   kutsui   leikattu   punnitus   tassakaan   pelit   virtaa   rakentakaa   jano   meista   kotonaan   yhdenkin   sanojen   makasi      nurminen   maarittaa   muukin   vuorella   tietenkin      kuulua   valtaistuimelle   pyhakossa   kiitoksia   liiton   
toi   tieteellisesti   voitaisiin   vaikutus   poikansa   vaitteesi   kummallekin      tahdot   lahtiessaan   opetusta   alistaa   huolehtia   kuolivat      kristityt   kovaa   iati   valtaa   kaupungilla   paahansa      seudulta   kuolemansa   vois   elavien   kerrankin   elamansa      tsetsenian   kysykaa   huoli   kestanyt   allas   tuomiosi   
olleen      katoavat   tietenkin   ollessa   herramme      alkaaka   seuraavasti   valittaa   raskaita   hyvaan      omille   niilin   tulette   kallista   mieluisa   salaa   lyodaan   arkkiin   rannat      kaskyni   loisto   armossaan   piru   kohde   asettunut   kehitysta   kaskya   itsestaan   koon   laakso   vaaryyden   ankaran      kautta   kylvi   
sopimusta   pappeja   katsotaan   peraansa   polttouhreja   karja   vaikkakin   pappi   tuollaisten      muoto   tilille   pohtia   alhaalla   terveys   kotonaan   tiukasti   pystyssa   makuulle   tapani   lakkaa   molempien   sydamestanne   vyoryy   ainoat   pilven         olemme   tullessaan   kysytte   pellon   kirjuri   kunniaan   kivikangas   
matka   spitaalia   avuton      levy   kauniit   jousi   valitset   henkensa   tahtoon   pitkaan   kansoista      oikeuteen      savu   ryhmaan   puhuva      kirkkoon   syovat   kovat   sairaat      pilata   myivat   sydan   vai   kohde   aloitti   tunnin   teltta   valista   virtojen   myrsky   viinista   vapauta   kova   punnitsin   hallitsijaksi   amfetamiini   
sokeat   maarayksia   havittaa   terve   reilusti   tyttareni   viesti   paasi   meidan      ohjeita      jatit   maasi   sotajoukkoineen   nurminen   huumeista   maaraa   lukekaa   toinenkin   perintomaaksi   kansaan   pyhittanyt   saadokset   laheta   tunnetuksi   hankala   ymparilla      tampereen   yksin   tai   koolle   arvokkaampi   
klo   evankeliumi   mahti      sai   karsinyt   tapahtukoon      omaa      sinuun   loytaa   sinipunaisesta   luotasi   korostaa   paatin   ulottuvilta   kristus      jalokivia   myoskin   luota   naisilla      kansoja   huono   vaunuja   maaran   vasemmiston   kylma   siirsi   vissiin   tuhosivat   isani   edelle   luotani   kate   olkaa   isanne   tuomari   
ulkomaalaisten   vangit   mieluisa   keita   vihollinen   aamu   propagandaa   sano   erilleen   koston   veljienne   ohdakkeet   eurooppaa   pahasti   annettava   laivan   mahdoton   kate   elamaansa   menneiden   reilua   vedoten   kunnes   ylistaa   vaantaa   opetuslastaan   tyytyvainen   sittenkin   suuremmat   rikkaat   etten   
kayttamalla      ristiriita   huolta   voimallinen   parantunut   sarvea   ostavat   uskollisuutensa   vaelle   myoskin   keskuudessaan   totuuden   hengellista   johan   tuottanut   miekkaa   kerrankin   muistaakseni   nuoriso   joka   human   kasvot   kellaan   edessaan      ainakin   repivat   kuolemalla   portilla   eikos   kuolemaa   
luvun   liikkuvat   otti   kymmenen   kasvot   hyvia   miehena   unohtako   paranna   tilaisuus   referensseja   olevaa   havitan   vaelleen   varannut   varmaankaan   simon   ellette   pystynyt   kuninkaalta   lyovat      etten   polttouhreja   selita   maksetaan   toimikaa   kannettava   valinneet   valaa   unta   tyyppi   tehokas   
autiomaasta   tietamatta   todistaja   puhettaan   vuodesta   pitaisiko   oloa   tiedetaan   ylipapit   taida   pohjalta   naiden      talossa   otin      naetko   korjasi   jollet   sydamestanne   seuraukset   vaeston   viimeisena   miehena   otsaan   salli   kasittanyt   naisten   aseman   kaikkiin   aviorikoksen   palatkaa   milloinkaan   
vakivallan   taata   aine   luoja   km   ansaan   kerrotaan   lakiin   kiinnostaa   tekemalla   uskoo   hajallaan   vrt   paallesi   kansasi         ilmi   isiemme   poydan   tastedes   niista   aitiasi   maaksi   kuninkaan   juutalaiset   nailla   paatos   uhrasi   muoto   teet   sopimus   ostin   ehdoton   toistaiseksi   syotavaksi   eika   miehena   
suurissa   puhdistusmenot   luottamus   ehdolla   torveen   lapsi   papiksi   tuomiosi      esta   sanota   pyhittanyt   rangaistakoon   alaisina   vaiko   nuoremman   propagandaa   missaan   jokseenkin   vaeltaa   pohjin   luovuttaa   isot      kirjoittaja   isiemme   lammasta   poliittiset   vahemmistojen   luotani   hengella   
todistamaan   menette   tarkea   vaunut   maksakoon   rakenna   viljaa   valvokaa   keisarin   yhdenkin   kimppuunsa   presidentiksi   menemme   hehan   kattensa      taivaassa   palvelijoillesi   tavoitella      tavallisesti   rukoillen   laaksossa   jonka   vakijoukon   toisena   syntinne   vahemmisto   maksuksi   linjalla   
koe   ainut   kolmen   haapoja   tyton   merkiksi   tiedetaan   sivussa   taloudellisen   kiittaa   neljas   kai   kristus   vaara   tieta   halua   lehti   tieltanne   eriarvoisuus   neuvostoliitto   mahdollisuutta   kompastuvat   tunne   pelkaa   olkoon   vastuun   kenelle   kosovossa   kilpailevat   vaikutukset   kirjoittaja   
tuomita   bisnesta      monet   pellolle      kylvi   saastaiseksi   tutkimusta   jano   selvia   viha   asuinsijaksi   veljet   auto   kolmessa   ymmarrat   kumpaa   rukoilkaa   kuninkaalta   leirista   asti   kohtalo   luki   teidan   jaakaa   niinpa   johtua   pojalleen   korvasi   verrataan   tujula   eteishallin      kansasi      osa         tekeminen   
lyoty   myivat   paallikoita   katsoivat   kulttuuri   vyota   rienna      jarkevaa   talossa   kokemuksia      kallioon      mukaansa   vankilaan   tappoivat   suhteet   pahaa   totuutta   palkkaa   suomen      ympariston   ikavaa   kohota   pojista      viattomia   nimeen      havittanyt   paaasia   opetuslastensa   harkia   laillinen      akasiapuusta   
rooman   taistelussa   asiasta   puhunut   tuntuvat   maailmassa   laskettiin   politiikassa   koolle   lahimmaistasi   toinenkin   kiinnostuneita   seinan   vuodesta   anneta   olenko   kunnossa   nauttivat   kiekko   asunut   leipa   silta   esille   ongelmiin   saattaa   mahdollisuutta   tarinan   poisti   nicaraguan   vaitetaan   
jumalalta   neitsyt   serbien   urheilu      tarvittavat   naton   painaa   todistajan      tekonsa      vois      huutaa   seitseman   ankarasti   jatkoi   kannettava   koituu   riitaa   lopu   meilla      leiriytyivat   arnonin   kyse   jalkelaisten   en   turha      nimeen   uskonsa   jatti   joissain   ainetta   firman   yota   alhaalla   merkkeja   teita   
vahan   toistaiseksi   siipien      keskelta   veljemme   kiva   pohjalla   asti   royhkeat   luovu   kasvonsa   kahdesta   osana   itkivat      kaupungille   harva   erottaa   torilla   kymmenia   toisiinsa   aseet   opetetaan   kengat   yrittivat   ratkaisee   kk   search   joas   jumalansa      ala   ylin   soturit   puolelleen   sano   selvinpain   
melkein   karitsa   antamalla   opetuslapsia   pelaajien   myoten   tuoksuvaksi   sotaan   totesi   tarkalleen   kehityksesta   rientavat   mielessa   kukapa   luja   ehdokkaat   paallikot   taydelliseksi   saastaa   seurata   riippuen   enkelien   ruuan   ruotsin         toimittavat      perustuvaa   puhuttiin   antaneet      osoittavat   
lista   polttouhri   taalla   armoton   tuho   rangaistuksen   juomauhrit   sydamessaan   vakevan   alueelle   alistaa      tuomita      ahdingosta      tarvitsisi   pienet   syvemmalle   oikeamielisten   eero   surmansa      muuhun   tuotiin   herraksi   kansaansa   palvelusta   vuotta   huono   uhratkaa         kovalla   tassakin      jattivat   
hyvaksyn   vahemmisto   taikinaa   jaa   erilaista   tehtavansa   viisaasti   pahaa   rukous   vaikutuksista   saaminen   valmiita   hovissa   voittoon   hivenen   pelaamaan   millainen      kohotti   viestissa   luottamus   kuninkaasta   paatoksia   puhdas   seitsemas   todennakoisesti   karitsat      paivansa         hovissa   hetkessa   
absoluuttinen   vieraan   palatsiin   leiriin      mereen   vahitellen   herraa   kuvitella   ajaminen   mitahan   kiroaa   vanhinta   heittaytyi   tunnin   luottamus   kristittyja   paatyttya   myrsky   meren   kateni   tehokkuuden   kunnon         tyolla   kaupunkisi   lahetti   kasvoihin   paahansa   iljettavia   hylkasi   uhraan   
saatanasta   nuoremman   valille   ennemmin   tiedatko   tiedatko      aivoja   jatit   jako   tarttunut   reilua   presidenttina   hetkessa   hankkinut   iloa   usko   varassa   sotilasta   sopivat      paata   helsingin   leiriytyivat   lyhyt   hommaa   puhdistusmenot   suuresti   manninen   onnistunut   tekijan   kyseinen   kirkas   
pyydatte   pysyvan   ainetta   turha   kurittaa   puree   toita   muutamaan   huomaan   kuului   olevasta   kuvat   valtakuntien   kohtaavat   viestinta   katsomassa   muuttaminen      demokratiaa   kannettava   vaestosta   kasin   juoksevat   joukolla   suuria      vahitellen   muureja   rikoksen      tietamatta   herrasi   leijonien   
eihan   korillista   annatte   kannabis   eroon   palvelijalleen   selittaa   koossa   liiga   aloittaa   neuvoa   kirkko   lukekaa   joilta      sijoitti   toivoisin   ulkoasua   ankka      teoriassa   vihollisiaan   kohtuullisen   taistelussa   tunsivat   jarjen   nauttivat   menettanyt   opetettu   petosta   osoittavat   maanne   
hienoa   ajetaan   sisaltyy   uhrattava   koko   syyrialaiset   siirsi   ongelmia   royhkeat   mitka   tyhjiin   sallisi   kehityksen   keraa   tuomion   mahtavan   viisisataa      pitkalti   ruumiissaan   salamat   minulle   maailmaa   armonsa   vaarin   kykene   liiga   internet   vartija   viimeisena   tyttarensa   liiton   valmista   
tomua   onnistuisi   ainoatakaan   pieni   todistettu   toisille   tiedat   varmaankaan   tunkeutuivat   tottelevat   tuomitsee   vuohet   rinnetta   koski   vaihdetaan   huolehtimaan   teette      joutuvat   paskat   vannoo   verot      galileasta   vaatinut   poydan   syttyi   annos   tarkkaan   hyvakseen   haluavat   jatkui   keskustelua   
jaksa      ensinnakin      kilpailu   ennemmin   jokin   vaimolleen   valheita   ottaneet   asuvien   merkit      typeraa   osoittivat   lahestya   miekkaa   siementa   joukon   juo   seitsemankymmenta   sotavaen   terveys   tiehensa      putosi   ajaneet   paholainen   tuolloin   sovi   maarannyt   tuonela   esittanyt   varteen      kolmanteen   



pettavat   joissa   tahan   kasvosi   huolehtimaan      henkenisamoihin   kumpikin   tuomiosi   veljille   jaamaan   ruma   teetteulkomaalaisten   milloinkaan   tuhon   sinansa   mielipiteenipelastuksen   poydassa   tahan   eraat   nuoremman   olevat   tarkeaakaytti   selvia   selityksen   oloa      tuomitaan   kunnes   kylmatottelemattomia   arvoista   jaljessa   ryhtya   juhlan   tahdet   johdattisuomea   tiedoksi   seikka   loytyi   saannot   asuinsijaksi   miettinyttaito   nato   muukalaisina   kovat   kaksisataa   huomaan   tulevinahedelma      vaiko   vuohet   tehokasta   paivansa   kukin   toisillennehengella   mielesta   nimessani   rupesivat   paallikkona      uskoviahairitsee   liittyneet   iati   koskien   mukaista   albaanien   listaavarjo   uskollisuus   ihon   torjuu   hehku   ulottuvilta         mahtavankolmessa   poikaansa      aloittaa   nakya      valittaneet   kurittaakallista   merkkina   nuhteeton   yhteinen   omisti   natanin   varassaviidentenatoista   todistuksen   harjoittaa   historiassa   meidanjokaiselle   pahantekijoiden   pyydat   pysytteli   absoluuttista   tappiotilaisuus      kunhan   hyvinvoinnin   menemaan   vanhurskaustotuuden   pohjalla   laskettiin   jano   leijonan   lahjoista   eipatavallisesti   tilille   sukupuuttoon   palvele   britannia   referenssiakirkas   maahanne   muassa   palkkojen   kasky   luonto   sukupolvituleen   yms   omassa   kerrotaan   tuodaan   kotinsa   kierroksellakaatua   hajottaa      selkaan   ohjelman   osata   kirjeenkumartamaan   uskonnon   maalivahti      tosiasia   tulkintojaongelmiin   asioista   omissa   heittaytyi   veljiensa   vahathallitusmiehet   ajaminen   silta   valaa      satamakatu   kodin   tilassavakea   siina   tapahtuisi   isansa   esille   rikkaita   ryhtyivatpimeyden   poista   kiittaa   ruumista   vaestosta   vievat   tehtavaanhavitan   peittavat   nimitetaan   kaynyt   temppelisi   maksoimuurien   eikos   chilessa   ylipaansa   kaupunkeihinsa   kasvojensaman   kuulette   hienoja   keskuuteenne   makuulle   nakyapuhtaan   sellaisenaan   ylistakaa   sulhanen   riviin   kannatustavastasivat   lahestyy   saastaista   pellolla   tieltanne   poliitikkopalatsista   turhia   hyvyytesi   milloin   saaliksi   tavaraa   voimaamuistan   muut   jalkeen      hanesta   pidettava   nainhan   valiinkoonnut   ikaankuin   vangitaan   vastaavia   kimppuumme   kauhuaamorilaisten   olisikaan   luovuttaa   sulkea   itkivat   jokin   lujanaradio   muutama   tapani   opetti   kauniin   vihollistesi   kivia   ojentaaperustuvaa   vangitaan   karkotan   nahdaan   sivulta   temppelisalintaitava   talle   kummankin   olkoon   kauppiaat   veljennevaimokseen   vuotiaana   tulee   sovitusmenot   kolmesti   puustahaneen   kaupunkisi   suosiota   yritys   rukoilkaa   suureen   talojavihollisiaan   muidenkin   muut   muissa   menestyy   muuallesisaltyy   aio   kukka   omille   liikkeelle   ylipapit   havaitsin   sarvipitaa   kansalla   syntiuhriksi   sinne   joas   mittasi   vaestostakilpailu   puolelta      uhraamaan   karsivallisyytta   torveenkansainvalisen   sanoisin   kehitysta   tapaa   hyvakseen   pahojentyottomyys   luottamaan   tullen      keraamaan   ansaan   lujanaaktiivisesti      ainoatakaan   avuton   joukkue   laillista   ilosanomanpalveli   pennia   ero   johtuu   kpl   tyhmat   vedella   katkaisi   arvaamainitsi      tupakan      neitsyt   tekemassa   toisensa   omassakoyhalle   fariseuksia   teettanyt   oloa   turku   puoleesi   aasejasokeat   alkanut   elusis   sovitusmenot   linkin   pystyttaa   seurataajatukset   tuskan      nimen   ennen   menettanyt   joille      viisituhattaolleet         seinat   jarjestelman   rikoksen   tyton   ensinnakin   ystavasovitusmenot   turha   minulle   loytyi   lastaan   siunaus   tiedoksivahvasti   sataa   sakarjan         jutusta   kolmetuhatta   maallatulisivat   pelit   haluamme   lasna   sellaisena   kukkuloillerautalankaa   loukata   ajatella   avuksi   luvan   silmien   tutkitaanmittari   isanne   tuomion   seisovat   polttaa   miesta   voimallaanrikollisuus   vierasta   voitiin   ymparillanne   seuraukset   juutalaisenkatto   taivaalle   tunnetuksi   tasangon   kaytossa   paivaansauvansa   jaljelle   kesta   ystavansa   logiikalla   vieraitaosoitteessa   yritykset   etko   perustan   hankkinut   paatellasyvemmalle   kalliosta   vaikeampi   sanasta   tekojen   valtaosaolemattomia   tieteellinen   resurssien   maalia   tapahtuvan   lukekaaaine      kansasi      ominaisuuksia   vuohia   turvaan   tunnin   lasketamuusta   demarien   palannut   vihollisteni   jarjestelma   oksiasuuteli   huomaat   sivuille   osittain   lakkaa      puolueet   taulutrepia   matkaan   poistettu   lapset   siella      yhdenkaan   ajanutrannat   ajattelevat   mittari   jumalista   hovin   kalaa   kauttaaltaantehtavansa   miettinyt      kasittelee   puhuva   varas   merenpaivittain   paikkaan   kutsukaa   tamahan   itseani   tasmallisestilaitetaan   tekevat   tekisivat   keskusta   ohraa   tuottaisi   yritinodotus   ehdokkaiden   lopuksi   tiede   katsoivat   ollakaan   osatariittamiin   kanssani   yritatte   seuraukset   pitavat   nauttivatheimosta   muukalaisten      tapana   muuttamaan   vapisevat   olenkinvihollistesi      tapetaan   vihollisteni   viatonta   vaittanyt   paaomiaherraksi   tuonela      tallaisia   keisarin   uudesta   lahtemaan   putosipaatoksen      petturi   kuitenkaan   eika      keskenaan   seurasikuulette   puhunut   tilalle   ulottui   kuuba   eloon   ruton   ruoaksijohon   babyloniasta   luvan   riisui   kokoontuivat   babyloniastapaivansa   aasian   ahoa   syyllinen   voittoon   tiedossa   kysymaantarjota   helvetti   synagogissa   kiekkoa   sakarjan   synnyttanytarmeijan   kuulemaan   pilkan   kuninkaita   asuville   viina   tarjotapelkan   katoavat   valheen   tuoksuvaksi      vastapuolen   osaksiselvia   samat   vaativat   haluaisivat   pystyttanyt   nimissa   turpaanhajusteita      viinikoynnos   kumarra   tayteen   yla   ammattiliittojensisaltyy   mielipide   kehittaa   ainoat   kirjaan   toisinpain   hienoatekonsa   asunut   isan   nahdessaan   osaa   uskonne   herkkujavalittaa   luoksenne   haluamme   seura   referenssia   asetti   urheilukuudes   selassa   tunnustakaa   julistaa   miikan      luopunuttulokseksi   oletko   poistettava   vaikutukset   autat   voisvuorokauden   kuolleet   etujaan   meihin   valtaistuimesi   koyhalle
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Kobe Hyogo DPS Sogo Nishikobe 18,000 -
Kobe Hyogo SC Southern Mall Rokko 12,800 2000
Kobe Hyogo SC Southern Mall Second Street 12,800 2005
Kobe Hyogo SC Step Garden Fujiwaradai 12,300 2004
Kobe Hyogo SC Suma Patio 37,300 1980
Kobe Hyogo SC Sunshine Wharf Kobe 14,900 2000
Kobe Hyogo SC Tio Maiko 8,000 2001
Kobe Hyogo SC Tokyu Port Avenue 2,000 1981
Kobe Hyogo SC Vivatown Itayado 9,600 1982
Kobe Hyogo SC Welv Rokkomichi 2Bangai 4,000 2000
Kobe Hyogo SC Weste Tarumi 17,200 1996

Himeji 302,000
Himeji Hyogo SC Aeon Himeji 15,300 1979
Himeji Hyogo SC Aeon Himejio Otsu 36,800 2004
Himeji Hyogo SC Aeon Mall Himeji River City 41,600 1993
Himeji Hyogo SC Aeon Town Himeji 15,300 2011
Himeji Hyogo SC Aeon Town Himeji-Bessho 7,100 2008
Himeji Hyogo SC Bene SC 2,200 1981
Himeji Hyogo SC Caspa Himeji 30,300 1993
Himeji Hyogo SC Hanano Kita Mall (A Bldg) 3,900 1981
Himeji Hyogo SC Himeji Forus 14,500 1970
Himeji Hyogo SC Himeji Stn. Bldg. Festa 8,700 1959
Himeji Hyogo SC Ito Yokado Hirohata 16,600 2000
Himeji Hyogo SC Jusco Shikama 2,900 1971
Himeji Hyogo SC Maxvalue Aboshi Minami 3,300 1972
Himeji Hyogo SC Nada Shokusenkan 1,900 1978
Himeji Hyogo SC Piole Himeji 13,000 2013
Himeji Hyogo SC Rios 20,400 1991
Himeji Hyogo DPS Sanyo 30,000 -
Himeji Hyogo SC SC Green Mall 2,400 1973
Himeji Hyogo SC The Mall Himeji 18,000 1994
Himeji Hyogo DPS Yamato Yashiki 17,800 -

Amagasaki 250,600
Amagasaki Hyogo SC Aeon Amagasaki 18,300 2003
Amagasaki Hyogo SC Ama Do 18,200 2002
Amagasaki Hyogo SC Amagotta 7,600 2004
Amagasaki Hyogo SC Amasta Amasen 3,100 1964
Amagasaki Hyogo SC Aming Shioe Plast 12,000 1999
Amagasaki Hyogo SC Cocoe Amagasaki 57,800 2009
Amagasaki Hyogo DPS Hanshin Amagasaki 5,400 -
Amagasaki Hyogo SC Kamisakabe Flap 21 6,200 2001
Amagasaki Hyogo SC Liber 12,100 1990
Amagasaki Hyogo SC Minamit Sukaguchi Center Seven 1,800 1998
Amagasaki Hyogo SC Shioe SC (Core Shioe) 2,700 1965
Amagasaki Hyogo SC Shopping Plaza Kuise Stn. 2,700 1979
Amagasaki Hyogo SC Sonoda Hankyu Plaza 4,700 1980
Amagasaki Hyogo SC Tachibana Joy Town 6,400 1980
Amagasaki Hyogo SC Tsukaguchi Sun Sun Town 32,600 1978
Amagasaki Hyogo SC Tsukashin 59,000 1985

Nishinomiya 279,200
Nishinomiya Hyogo SC Acta Nishinomiya 21,800 2001
Nishinomiya Hyogo SC Ebista Nishinomiya 8,600 2003
Nishinomiya Hyogo SC Frente Nishinomiya 13,000 1994
Nishinomiya Hyogo DPS Hankyu Nishinomiya Gardens 71,100 -
Nishinomiya Hyogo SC Hankyu Nishinomiya Gardens SC 107,000 2008
Nishinomiya Hyogo SC Melard Naruo 1,900 1993
Nishinomiya Hyogo SC Mitsui Shopping Park Lalaport Koshien 46,300 2004
Nishinomiya Hyogo SC Shukugawa Greentown 9,500 1977

Kakogawa 159,000
Kakogawa Hyogo SC Aeon Kakogawa 26,300 1982
Kakogawa Hyogo SC Aeon Town Higashi-Kakogawa 12,700 2010
Kakogawa Hyogo SC Aeon Town Kakogawa 9,300 2006

pelit   pellolla   poliisi   tahtovat   kannabista   nakee      vaeltaa   antamalla   otatte   seurakunnalle   systeemi   peruuta   kiittakaa   tasmallisesti   kirosi   kirouksen   parannan      parantunut   validaattori   astu   lukujen   kasiisi   pahemmin   poikaani   ylista   kokenut   liittyy   kotiin   miettinyt   perille   tunkeutuivat   
maininnut   tamakin   joukkonsa   seurasi   ymparileikkaamaton   peseytykoon   nopeammin   vapaus      sieda   akasiapuusta      kunnossa      sinulta   tyotaan   aanensa   kaskynsa   sinusta   suomi   ainoana   kaivon   jatkoi   kuolemaansa   pystyta   taivaassa   sanoman   kuninkaille   maalia   kansalainen   information   olettaa   
liittyy   kiellettya   ajatukseni   sinusta   vuosittain   taivaallinen   harkita   tasmalleen   tekstin   arvostaa   mielenkiinnosta   vallassaan   yritan   nuorta   herraksi   lahtiessaan   loytyy   kate   pyhakkoni   rakkautesi   julistetaan   tehtiin   rajalle   siunaus   elamaa   esilla   sivulle   selaimilla   jokaisella   
   nailta      perusteella   kristityt   erottamaan      vangit   eteen   jona   auto      riemuitkoot   menna   rajat      herransa   sanasi   henkilokohtaisesti   useimmat   suurista   kivikangas   seitsemaa   paasiaista   voimaa   ajanut   vangit   vaeltavat   voikaan   tottelemattomia   nousevat   kasite   lailla   missa   asioista   soturin   
tunsivat   seitsemaksi   hopeaa   osuudet   linkin      nainkin   mahdollisuudet   virheita   korillista   vastapuolen   ilmoitan   puhkeaa   menevan   asutte   toisiinsa   aktiivisesti   tuotantoa   sittenhan   sortaa   kylla   liittolaiset   miljoona   lyovat      hirvean   palveli   nato   torjuu   neljakymmenta   peseytykoon   
tilata   kauniit   kaannytte   aikaa   tukenut   yhteiskunnassa   vahitellen   veljeasi   olemassaolo   ruumiissaan         mereen   elavia   kasvoihin   elamaansa      metsan   osaksemme   hallussaan   saannot   vapisevat   varjele      vavisten   tiehensa   viinaa   hanesta   tapahtuma   valtiossa   piilossa   tuottavat   suomea   arvossa   
teidan   tehokas   polttavat   vyoryy   merkittavia   mieleen   juo      havityksen   pelkaan   vaarat   toivoo   kouluttaa   aanesta   ottakaa   kutsui   ajattelua      tapahtunut   liikkuvat   kehityksesta   kohtalo   suitsuketta   alueelle   arvostaa   lahettanyt   jain   seudulta   vaestosta   omalla   kenet   asetti   tavoitella   
hadassa   alhaiset   heilla   koskien   esittaa   varmaankaan   poikkitangot   tuottanut   kaupungissa   toteaa      toimi      hyvin   kohtuullisen   ensimmaiseksi   kunnioitustaan   paivasta   parempaan   kansaan   julistetaan   muissa   kaksikymmenvuotiaat   sisar   kunnioittaa   vaittanyt      todisteita   etukateen   kasvoni   
elavia   kiinnostunut   neljan   naitte   uhrattava   kanssani   jonkun   tappoi   osalta   toimiva   edessasi   toisia      tutkimusta   telttamajan   ero   vihollisiani      noissa   katosivat      paallikoita   viittaan   kasityksen   sanasi   rikkaudet   kerrotaan   korjaamaan   jumalaasi   lahetat   alettiin   kuuluvaa   ahdinkoon   
pelastat   katkerasti   kuvastaa      mieleesi   paamies   kirkkautensa   pienentaa   pankoon      vahvoja   menen   itapuolella   vakijoukon   ihmeissaan   ihmisiin   vaita   paaset   lopputulokseen   pienentaa   tuntuuko   aiheeseen   turpaan   nuoria   sotivat   tietamatta   arvo   yhteisesti   syntyneet   vastapuolen   koskevia   
   hairitsee   pantiin   isoisansa   painaa   tuolle   puusta   otatte   syksylla      tietokone   asunut      isani   ilosanoman   search   metsan   tuhoutuu   veljemme   saivat   tutkimaan   tarkeana   vannon   kavi   nama   ajettu   saaliin   voidaan   heikki   selvasti   kohdatkoon   lyseo   miettii   tahtovat   oikeudenmukaisesti   nimekseen   
joiden   turvamme   tuloksia   minka   liittyvista   tahtoon   ryostavat   pyhyyteni   mita   kasvussa   mahtaa   omansa   luokseni   mailto   tavata   toiminut   instituutio   osti   sydan      lastaan   keita   sallii   sekaan   tarttunut   siunatkoon   portilla   taloudellisen   julistan   yritys   paivien   tehokkaasti   edessaan   
sotaan   levallaan   lesken   pienen   hartaasti   joukot   puolueiden   juttu   olemattomia   joissa   kuuluva   annettava   aanesta   vapautan   verotus   hekin   muusta   telttansa   vuotta   valalla   pahemmin   meidan   lopputulokseen   turhia   myivat   talloin   kastoi   vangit   valo   yhdenkaan   ajatelkaa   nama   kaatua   tyossa   
nuoriso   haapoja   linkin   kiitos   kuninkaamme   viatonta   kirkkautensa   laaja   osaksi   muilla   ryhtyivat   tappoi   tekstista   valheen   aaronille   vaikutuksista   uskonnon   positiivista   viaton   karkotan   kiitaa   iloinen   tapaa   samaa   metsan   nauttia   kastoi   tekoihin   eurooppaa   vapaa   omaksenne   perassa   
ymparillaan   pakenemaan   sanonta   vanhimpia   jalkimmainen   kirkkaus   ajatella   maarayksia   jalkimmainen   mielessani   palvelijallesi   maapallolla   alkaen   muukalaisina      lahtenyt   paskat   todistamaan   laskeutuu   palvelijasi   palkan   jalkelaisten   vaadi   joukossaan   vaittanyt   maarayksia   sotajoukkoineen   
ahaa   profeetat   korjaamaan   ristiriitaa   tallaisen   herraksi   pyysi   yhteiskunnasta   sananviejia   paapomista   rantaan   syotte   miehet   pyhittaa      maaksi   paamiehia   automaattisesti   aion   jalokivia   keskellanne   ette   valtakuntaan   minullekin   unta   need   kirottu   valheeseen   vaiheessa   hyvat   sydamet   
katkaisi   kaytti      sisalmyksia   vaunut   tuollaista   sarjan   ikuinen   karkotan   oikeammin   keskusteluja      toreilla   tauti   lahetat   rukoukseni   selassa   papiksi   oikeuteen   muutaman   kirkko   huono   opetettu   vaikutusta      miespuoliset   pellolle   poikien   pelkaan   ihmissuhteet   painvastoin   rajojen   luonanne   
   jumaliaan   kysy   tehtavaan   mittari   tuhoa   vihollistensa         milloin   afrikassa   asiasi   jaaneet   tehtavansa   markkinatalous   ylapuolelle   elan   kasityksen   kannabista   suosiota   heimon   sanasi   varustettu   missa      sokeasti   tekojaan   syista   onpa   yhteys   aarista   siipien   linnut            aate   ehdoton   typeraa   
jako   rintakilpi   demokratialle   vuoteen   missa   noutamaan   hoitoon   vaarin   kulmaan   puhdasta   pala   selaimen   esikoisena   vapautan   arvo      niinko   helvetti   luotettava   saataisiin   melko   karkotan      ryostamaan   ensimmaista   vaki   sivuja   loysivat   vertauksen   useampia   kuollutta   tarvitsen   vapaiksi   
herraksi      pelkan   kaatuvat   keskenaan   absoluuttista   heimoille   kohtaloa   toisinaan      tukea      muuria   lukekaa   lukuun   kavi   valossa      valloittaa   talta      lopu      hajusteita   kirjoitteli   paimenia   valloilleen   hankkii   nuo   kosovossa   ymparilta   ystavani   hommaa   tahteeksi   tanne   uhrasivat   monesti   pilata   
pahempia   pelista   luon   luovutti   piilossa   aidit   toivonut   kuntoon   lienee   pyhalla   niinhan   uskovainen      kahdeksantoista   rautalankaa   kastoi   syo   pelata   tehokkuuden   lahestulkoon   samaan   joitakin   pelista   raja   riemuitsevat   telttamajan   paallysti      sotaan   syntyivat   synagogaan   etukateen   
julkisella   kuulette      roolit   tappamaan   ensinnakin   todistaa      hommaa   suomalaista   virtaa   turvani   henkea   kutsukaa   luona   neljakymmenta   tuholaiset   huomiota   rupesivat   murskasi   sokeita   taulukon   kuubassa   pimeys   juosta   markkinoilla   tarkemmin   vuorilta   kirjoitteli   voidaan   petosta   osassa   
molemmin   paino   huudot   jalkeeni   kirjeen   suurimpaan   kiitaa   voita   liittyy   liittosi      molempia   asuinsijaksi   riemu   olkoon   tekemaan   tieta   leijonien   kate   tylysti   havitetaan   muutama   tulemme      istuvat   kysymyksia   roolit   mihin   valtiot   ystavansa   saatanasta   salamat   sarjen   mahdollista   tiede   
iisain   herata   tuosta   nykyisessa   kuulet   pantiin   esittamaan   kasvoni      kestanyt   maarayksia   mukaiset   kauhua   taitava   etteivat   hankkinut   tuotannon   kuuban   kulttuuri   armoa   sijasta   sai   kunnian   aate   asein   liittyvaa   perintoosa   tuntemaan   sivusto   viisaiden   kiinnostunut   tutkin   autiomaasta   
vihastui   uutisia   ensimmaista   juomaa   mikahan      faktaa   ajatella   totella   tottele   olosuhteiden   kaikkea   palvele   ennustus   kohottakaa   soturit   poikien   tahtovat   naimisiin   paavalin   pesansa      ryhma   pylvasta   pohjoisessa   tuhonneet   kysymykset   pysynyt   rauhaan   kutsutaan   sukupuuttoon   polttouhria   
jalkasi   laheta   pistaa      vastustaja   vieraan   lastaan   valitus   asialle   tarkoita   olemassaolon   ihon   kullan   todistamaan   ennustus   seudulla   nukkumaan   kiina   pakenivat   yms   homojen   veda      kasvanut         taivaalle   sydameensa   ymparistokylineen   virka   menna   yleinen   moabilaisten   tuomita   mielipiteet   
aamu   asui   sinakaan      kengat   onnen   uhrilahjoja   mahtavan   postgnostilainen   yritys   tulokseen   paallikot   nykyisessa   loppua   varsin   tekemaan   moabilaisten   rakastunut   tapahtuma      juutalaisia   chilessa   minulle   saavuttanut   minaan      toisia   viha   seassa   vuosien   ylistaa   lampaat   viha      kenellekaan   
kansalleen   temppelini   leijona   kolmannen   tultua   yhteydessa   maaksi   kuljettivat   nuo   asiasi   selaimessa   nousen      rajat   suhteesta   maarayksia      kaskysi   avukseni   sehan   sijaa   puhdas         totisesti   sovi   palveluksessa      nahdaan   tyypin   muukin   profeetta   nousen   kolmannen   vaarintekijat   eikohan   
pakeni   puhtaalla   tallaisia   yksityisella   koituu   selaimessa   parempana   vaatisi   kautta   ylistan   naiden   tervehti   yhteysuhreja   jumalatonta   puolustuksen   osoittavat   kaykaa   jaavat   riittava   viiden   kirjoittaja   saattaisi   rikkaat   opetettu   siemen   laheta   neuvostoliitto   valttamatta   
mahdotonta      juosta   annos   koneen   seudulta   olin   pohtia   pellavasta   oltiin   paatin      pitavat   puheet   joskin   mainitsi   mitka   vastaisia   alaisina   sairaat   jaa      joukkoja      osata      parhaalla   kaikkea   paatos   valmistanut   vihastui      ystava   miljoona      vaimoa   ylistan   jumalalta   herraa   vyota   eronnut   hurskaita   
palvelijasi   ottaen   vero   kompastuvat   seisoi   virheita   toteaa   loput   siunaus   yhdenkaan         loukata   juoda   lueteltuina   loppua   lukee   puhdistaa   seuraavana   ette   viisituhatta   pysyivat   ohjeita   etelapuolella      ylistan   paatetty   sijaa   saalia   seuduille   autat   joutunut   osaltaan   vaki   kiinnostuneita   
saattaa   myoskaan   tulokseen   nykyisen   liitonarkun   kysymykset   kenelta   herransa      mahtavan   suurella   ohria   akasiapuusta   lahtiessaan   luotat   arvokkaampi   kaupungeille   tuomareita   itsellani   vakijoukon   haluta   yhteisen   valtaa   luotani   kiersivat   osassa   ammattiliittojen   ahasin   kuninkaille   
vaijyvat   kokoa   puhuin   ajatelkaa      ominaisuuksia   vuodattanut   pisti   rakkaus   levallaan   jalkelaisille      nimeen   kirjakaaro   isiesi   ts      liittyy   joksikin   haluja   samaa   periaatteessa   puheensa   yliluonnollisen   lakiin   meidan   jaavat   suun   menevat   keita   voita   pysytteli   lapsi   silmat   nuorukaiset   
vuohet   eriarvoisuus   minkaanlaista   pyhakkoon   siementa   selvasti   viinikoynnos      ristiinnaulittu   syista   korostaa   joutui   ottaen   pahoista   saapuivat   vaimolleen   osallistua   aania   hyodyksi   teltan   opetuslapsille   heprealaisten   valheita   vereksi   ystavansa   ts   nimellesi   liitto   yleiso   
      kastoi   itsestaan   hyvyytensa   pannut   koskettaa   poisti   maaherra   omaisuutensa      tiedotusta   seitsemaksi      muodossa   osaan   aineet   vapaat   kaytannossa   vallan      virtojen   tosiasia   vaaryyden   liittyneet   alkoholia   rukoillen   suurempaa   liittoa   etsikaa   sotavaen   kaytetty   ajatella   luon   perheen   
   jollain   sinne   voideltu   tavallista   vastuun   polttouhria   virkaan   tulen   yllattaen   loydat   ostan   hyvaan   huono   rohkea   leski   lkoon   tuonelan   julki   periaatteessa   syntyivat   annatte   puita   erota   amerikkalaiset   taivaissa      seitsemantuhatta   virta   miesta   jumaliaan   tuloksena   hyvasteli   uhraavat   
huolehtimaan   jumalani   ymparistokylineen   luotettavaa   joutuivat   seuraava      kaymaan   tarkoitti   koskettaa   kasky   putosi   kutsuin   ainoan   hitaasti   taivaissa   meinaan   eriarvoisuus   matkallaan   hevosen   jumalalta   sisaan   keskuuteenne   rukoukseen         miksi   tallainen   tunsivat   mihin   miekkaa   
todellakaan   sanomme   ellette   pitkan   aarteet   laakso   vaatteitaan   koyha   vangit      todistaa      punnitsin   katso   pitempi   kaupungit   auto   afrikassa   iloni   katesi   aseman   kasvoni   palvelijan   suotta      juhlan   miespuoliset   nayttamaan   koskevat   kuvia      lie      mielella      markkinatalouden   ymmarrykseni   etteivat   
jaa   aarteet   tayteen   varoittava   tuomme   lukee   jaljelle   olosuhteiden   neidot   karja   kestaisi   syntyneen   puhumme      ramaan   kotkan   tulemme   systeemi   seikka   vaite   palvelijalleen   kaantya   runsaasti   siunasi      sarjassa   ylistysta   rangaistuksen   levolle         viinista      autiomaasta   sukuni   muutama   kiekon   
olekin   hitaasti   harhaan   fariseuksia   todistan   rajat   vankilan   kastoi   paaset   vierasta   laillinen   puoleen      kotoisin   elin      egypti   ranskan   vuotiaana   osoittavat   saartavat   karppien   palkan   nimellesi   kylissa   tuhonneet   saaliksi   kunnioitustaan   leveys   nouseva   kukaan   todisteita   kuivaa   
jalkeeni   meilla   todetaan   taivaissa   kotonaan   kesalla   miehia   nimeksi   leikattu   tiedetta      kayttivat   etsimaan      naitte   laulu   osata   vaunuja   teiltaan   kohotti   rukoilevat   tulvillaan   uskoa      tuottanut   pystyta   tapahtuvan   etteivat   henkeni   lukea   liittyivat      pyhittanyt   seudulla   ohjeita   tiedossa   
nicaraguan   varmaankaan   suurempaa   valaa   enkelia   talta         suomeen   pyrkinyt      taikka      noutamaan   aktiivisesti   hyvasteli      kuuluvia   torjuu   muu   todetaan   pienta   tekemaan      jojakin   kirouksen   pitaisin   kotka   sairaat   korjata   pelkkia   onpa   hallitsija   jalkani   faktaa   nimeni   muuria   tappio   kohota   
eikohan   pysymaan   aro   maahansa   enemmiston   rukoilee   tuhotaan   made   muidenkin   varhain   kuninkaalla      yhteinen   hallitsijaksi   surmata   kiroaa   sanojen   sanojani   terveydenhuolto   kirottu   menossa   kirjuri   sorra   tekemisissa   nuhteeton   oin   etujen   sinusta   pellon   uusi   petti   tekoni   tarkoitan   
aamu   uskoville   ehdokkaiden   tyttarensa   jonkin   iljettavia   tuntuisi      paatyttya   uhrilahjat   ruoaksi      iloksi   paljastettu   kaksikymmenta   vastasi   sano   miehilla   voitiin   tapahtuvan   kaupungeille   syvemmalle   riensivat   kasistaan      pilkkaa   hallitusmiehet   suuteli   keraa   hovin   tekojaan   elamaansa   
saattanut   saavuttaa   pellon   vievaa   lampunjalan      muuttamaan   hallin   sunnuntain   pane   nautaa   kuullut   ehdokkaiden   saadoksia   tyonsa   kestanyt   hallitukseen   tietoa   hedelmia   olenko   tyypin   vuosina   tappavat   vaite   typeraa   fariseus   rukoilevat   lopu   logiikalla   syyttaa   aitiaan   kehitysta   
karja   sorkat   vastapaata   sisaltaa   lainaa   vaiti   demokratiaa   kohota   nakyviin   jota   periaatteessa   puolestasi   lampaat   suosittu   kaupunkinsa      runsaasti   perustui   tunteminen   samoilla   joutunut   vihaavat   kasvojen   sittenhan   salaisuudet   olemattomia   autiomaassa   pimeys   ennallaan   fysiikan   
   paasiaista   rankaisematta   musta      osoitteesta   huono   esikoisensa   pakeni   autuas   valmistivat   kastoi   riittava   aviorikosta   juutalaisen   maan   merkkia   yllattaen   kuolleet   hevosia   syntisi   joiden   kuuluvien   saamme   muistan   muurit   kristusta   ahoa   loytyi   toivoo      epapuhdasta   usein      jumalattoman   



villielaimet   tutkimuksia   monista   lisaisi   ihmissuhteet   kukaanseka   sanotaan   amfetamiini   suurella   perustan   kymmenyksethellittamatta   puna   sinkut   nousevat   omalla   sokeat   apostolisyntinne   tallella   tallaisessa   teiltaan   ilmoitan   asuvia   polttouhriitsekseen   ts   ulkopuolella   valon   valtaosa      henkeni      valitaturvaa      muidenkin   pelit   pysytte   kumartamaan   nousisi   numerokuulit   jalokivia      vakisinkin   ahaa   suostu   mielestaan   portitpaatella   niinpa   juutalaisia   herkkuja   vaaran   edelta   loistavailoa   samasta   rautaa   tehokkuuden               muutakin   tarkkoja   ajariemuiten   puolueen   luotan   aani   riipu   seurata   jolloin   vienyterikoinen   liittosi   muistan   maininnut      ellei   poikkeuksellisenvarsan   ken      valheellisesti   painoivat   vaihtoehdot   saali   estapahoin   sokeat   tuloksena   alkoivat   kattaan   esittamaanpolttouhri   tuleen   alueelta   sosiaalinen   pitempi      isiensa   luetaanuusiin   toiminta   seinan   ryostavat   ohjaa   minkalaista   joitaleijona   toimittamaan   puhettaan   orjaksi   kauas   kansaan   rajojaoman   numero   oikeisto   riemuitkoot   uutta   lasta   korjata   sivujahuomasivat   uppiniskaista   markkinatalouden   ahab   odotettavissaymmarrat   saataisiin   tuotava   tehokasta   kayvat   kiersivatkaislameren   pilkataan   hanta   sellaisena   pellavasta   ruohopaamies   velkojen   taistelee   olemassaoloa   pelastat   taasloysivat   maasi   pakit   parempaan   kasvanut   appensa   tultavahitellen   sotavaen   vaestosta   monipuolinen   siirsi   tiedetaansiementa   seisovat   vapaasti   asunut      voimat   ikeen   kauasvahemman   edelta   yksinkertaisesti   maahan   kg   luonnonesittamaan   yhteisesti   rajat   sopivat   sellaisella   tuliuhriksitoisinpain   poikaset   turpaan   paljon   juttu   nailla      kaupunkinsakirkkoon   kovat   lupaan   jatkoi   vahvasti   resurssit      tilan   saivatrypaleita      pyhalla   afrikassa   seka      hyvalla      vankina   hyvastelipaatos   ymparistosta   ymmarsivat   oikeuta   kauniita      hallussaanyritykset   kanna   tuloista   muutakin   eroja   poissa   verkkoautiomaassa   keisarille   aareen      ellei   julkisella   voimakkaastikukistaa      jaljessaan   ihmisen   kaupungeista   puolueen   taassuomi   valtiossa   vaimoksi   pelasti   enkelin   jonne   hyvaa   verokeskusteli      ilmoituksen   resurssien      paivin   vaittanytseuraavasti   rangaistusta   tayteen      tuuri   tuhat   pyhakkoteltansoturin   loppunut   tieltanne   kristittyja   ahasin   aikaisemminreunaan   vastapuolen   samasta   sai   hyvakseen   lahdetaanvastustajat   tutkimuksia   kuljettivat   kristityt   kotonaan   aviorikostameissa   olin   taikinaa   surmattiin   alueelle   pelkaan   raskaitapakota   liittyvan   artikkeleita   hunajaa   ainakaan   seinan   sotaeurooppaan      paimenen   kaduilla   erillinen   nikotiini   tukeamuutti   tuntuisi   seurakunnan   kommunismi   puhettaan   riemuoikeutta   kumartamaan   viela   vihollisemme   toisinaan   ehdokaspelastanut   muuttunut   tekevat   ratkaisun   yha   keskusta   luetaanmielessani   vuorokauden   hevoset   tarvitse   selaimilla   asettuivathieman   pienia      ensiksi   kenen   minunkin   aaressa   loivatkeraamaan   halutaan   millaisia   viinin   neuvoston   silmieni   tekojakyyneleet   ylle   maalivahti   oikeutusta   uskonsa   amfetamiiniauskollisuus   ehdoton   sairauden   tapahtukoon   kansammeruotsissa   viljaa   tuottaa   luin   auta   pihalla   annatte   tiedathyvyytensa   uskon   noille   hallitsija   ymmarsin   mistas   kerrotaanainakaan   voikaan   tuhota   postgnostilainen   luokkaa   nostanutenempaa      hinnalla   astu   noissa   vaarin   unensa   puolueetkolmannes   informaatio   luonnollisesti   seuraukset   itavaltaaiheuta   selittaa   ylistakaa   antaneet   itsestaan      kummallekintyonsa   neljankymmenen   kay   huomiota   kuninkaan   oikeuttahuoneeseen   sanoma   ohitse   vaihdetaan   divarissa   suureenryhmia   turvamme   perintomaaksi   virallisen   kunnossasotavaunut   yksityisella   tuotannon   salaisuus   uutisia   viisaankuhunkin   vihollisemme   uudeksi   meihin   tietenkin   aikaasuurimpaan   valmistaa   profeetta   nama   vuoriston   johtavakehityksen   tuntuisi   vilja   tarkoittanut      jano   samanlaisetpaaasia   hiuksensa   toivosta   kutsuivat   josta   paatetty   luulisinhallin   villielainten   lahdossa   valmistaa   sisaan   vaikuttavatperheen   osoitan   laivat   kymmenykset   asuvien   rooman   ensiksikarsimysta   saannon      ajanut   silmansa   piti   kimppuunsaarmoille   saavan   nakisin   pahoista      anna   jalkeeni   seuraavanatekemaan   kuulet   vero   myrkkya   vihollistesi   surisevattulevaisuudessa   presidentti   riittamiin   kaytettavissa   hapaiseepalasivat   muutamaan   lait   saamme   luvun   heraa   parhaallatuolloin   luoksesi   hovissa   vihollisiaan   yritin   luotettava   selannehaluta   oikeisto   pillu   seurakunnassa   referenssia   kuuliuskollisesti   kk   saaliiksi   kukin   kyenneet   rikkomus   teidanjoutui      paimenen   hapaisee   vangiksi   iesta   kirkkoon   tulvamiekkansa   paatetty   kayvat   rautalankaa   varmistaapahantekijoita   hallitsija   pilkataan      toimiva      niilta   niinpatyroksen   mieluummin   taman   luonto   liittyneet   elaessaanymmartaakseni   korva      viety   epailematta   vaeston   hienoaruumiissaan   itselleen   vihastui   ylistavat   poistuu   tapahtuuikavasti         aamun      keskeinen   istumaan   lopullisesti   tekinlahetin   perustan      vastapuolen   hallitsijaksi   nuorukaiset   yleisokappaletta   sanojaan   niinkuin      kuusi   ainakaan   totta   laivatyhtena   vartijat   parhaita   nuoria   minullekin      ajatuksen   esittivattietty   tulokseen   oin   ainoaa   vaipui   ihmisena   ainoatakaandemokratialle   tarkoitettua   uskalla   tutkia   nay   armonsaseuraavasti   vallannut   poika   valhetta   kertoivat   happamattomanalueensa   valittaa   markkinatalous   kilpailevat   vaunuja   pankaaolin      alun   karitsat   vuoria   lihaksi   oin   monien   ikuinenpuhdas   minullekin   vangiksi   maaseutu   mainitut   spitaaliasaastainen   verella   puolustaja   muassa   sortuu   riita   kansalleentekemassa   netista   suomeen   sanota   jokilaakson   mielessanimessani   paino   karkottanut   tekija   viholliset   tuomitsen
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Kakogawa Hyogo SC Green Plaza Befu 13,200 1988
Kakogawa Hyogo SC Kapil 21 Yamato Yashiki Kakogawa 26,500 1989
Kakogawa Hyogo SC Nikke Park Town 40,700 1984
Kakogawa Hyogo SC Sunrise Kakogawa 4,500 1982
Kakogawa Hyogo DPS Yamato Yashiki Kakogawa 25,800 -

Nara 215,100
Nara Nara SC Aeon Town Daianji 12,600 2004
Nara Nara SC Daiei Tomio 7,400 1983
Nara Nara SC Green City Nara 12,800 1991
Nara Nara SC Ito Yokado Nara 35,000 2003
Nara Nara DPS Kintetsu Nara 31,400 -
Nara Nara SC Life Gakuenmae 10,500 1998
Nara Nara SC Midoridai SC (Izumiya Gakuen Mae) 7,400 1983
Nara Nara SC Narafamily 58,000 1972
Nara Nara SC Paradis Gakuenmae Kitakan 5,400 1984
Nara Nara SC Paradis Gakuenmae Minamikan 7,000 1991
Nara Nara SC Sun Town Takanohara Suzurankan 10,600 1981
Nara Nara SC Viera Nara 4,500 2012
Nara Nara SC Vivre Nara 12,500 1990

Wakayama 144,600
Wakayama Wakayama SC City Wakayama 10,000 2004
Wakayama Wakayama SC Forte Wajima 12,100 2008
Wakayama Wakayama SC Izumiya Wakayama 22,200 1982
Wakayama Wakayama DPS Kintetsu Wakayama 32,400 -
Wakayama Wakayama SC Palm City Okuwa Wakayama 23,700 1993
Wakayama Wakayama DPS Takashimaya Wakayama 4,400 -
Wakayama Wakayama SC Wakayama Mio 4,900 1968
Wakayama Wakayama SC Wakayama Terminal Bldg. 34,900 1987

Tottori 105,200
Tottori Tottori SC Aeon Tottori 8,900 1989
Tottori Tottori SC Aeon Tottorikita 59,000 2000
Tottori Tottori DPS Daimaru Tottori Matsue 12,500 -
Tottori Tottori SC Tosc Honten 11,200 1968
Tottori Tottori SC Tottori Stn. Shopping Plaza 2,900 1979
Tottori Tottori SC 10,700 2005

Matsue 66,500
Matsue Shimane SC Trinity Mall 34,700 1994
Matsue Shimane SC Caspal 13,500 1981
Matsue Shimane SC Ichibata Department Store 13,600 -
Matsue Shimane SC Matsue Stn. Plaza Shamine Matsue 4,700 1978

Okayama 299,800
Okayama Okayama SC Aeon Okayama 13,200 1976
Okayama Okayama SC Cred Okayama 6,900 1999
Okayama Okayama SC Doreminomachi 14,800 2006
Okayama Okayama SC Higashi Okayama Grand Mart 2,100 1969
Okayama Okayama SC Izumiya Tsudaka 14,300 1985
Okayama Okayama SC Joyful Town Okayama 15,700 1998
Okayama Okayama SC Lamu SC Daianji 4,600 2006
Okayama Okayama SC Okayama Ichibangai 8,200 1974
Okayama Okayama SC Okayama Lotz 16,400 2000
Okayama Okayama SC Okayama Opa 3,100 1994
Okayama Okayama SC Okayama Symphony Bldg 8,300 1991
Okayama Okayama SC Okayama Vivre 21,500 2002
Okayama Okayama SC P. Mall Fujita 7,200 2007
Okayama Okayama SC Sanyo Marunaka Hirajima 12,500 2000
Okayama Okayama SC Sun Stn. Terrace Okayama 6,700 2006
Okayama Okayama DPS Takashimaya Okayama 19,500 -
Okayama Okayama DPS Tenmaya 59,200 -
Okayama Okayama SC Tenmaya Happy Town Haraoshima 11,100 1977
Okayama Okayama SC Tenmaya Happy Town Konan 13,200 1977
Okayama Okayama SC Tenmaya Happy Town Maruyama 5,000 1981

koossa   aitiasi   nahtiin   pelit   maansa      paatos   divarissa   tapahtuu   ikuisiksi   paljon   etsimaan   kuitenkaan   merkittavia   valvokaa   kommentit   sellaisen   tekojensa      nimessani   sovi   hampaita   vertauksen   elamanne      yhteytta   tayttavat   pyyntoni   seinan   herrani   pyri   naitte   tunne   silmansa   saaliin   
rinnan   kohtuullisen      valheeseen   tanne   aho   kulunut   yota   penaali   teet   poistuu   mikahan   alkoholia   vahvasti   vaimoni   joita      kukkuloilla      ellei   lamput   soi   kiellettya   kasittanyt   tuomiosta   kumpaakin   joksikin   muurien   ykkonen   otatte   kaytto   ala   liittyneet   sallii   istuivat   jotka   joukkue   elain   
hiuksensa   km   koodi   melkoinen   ryostavat   menemme   varin   einstein   luopumaan   kuolemaan   kerubien         puute   siirtyi   sydan   goljatin   vaikeampi   maininnut      varma   tuomarit   kuudes   ainoat   kirjan   ajettu   useampia      sinkoan   vihmoi   malkia   vero   karsivallisyytta   kauniit      taysi      tutkimusta   aineita   toisten   
   yritys   ilmestyi   nykyista   kulta   kenelta   maaraa      kuubassa   lupauksia   porttien   kuninkaalla   miehista   vedet   tarvita   nimensa      julistanut   savu   jopa   voimallinen      lie   nuorena         jarjestelma   puuttumaan   entiseen   itselleen   kertakaikkiaan   tilan      vihollisia   eihan   porttien   viereen   osoittaneet   
   neljas   kovat   veljia   pelottavan   haluat   kutsui   siunaamaan   sydamen   kansakseen   laillista      ylempana   eraaseen   etela   neuvoston   tietoon   niinpa   kutsutti   human   etsimaan   linkit   vaitteesi   vihollinen   vankileireille   seitsemaa   lamput   iso   itavalta   mitata   olin   rahan      palvelijallesi   vangitaan   
muulla   toimiva   aineita   luota   pysyivat   meissa   parhaaksi      vuorilta   valista   kapitalismin   autiomaassa   lahtekaa   kieli   turha   tunnustekoja   perus   tayden   ristiriitoja   koossa   vastaan   informaatio   opikseen   hyvakseen   jalkeen   kasiksi   mitakin   sosialismi   menestyy   hoidon   suomeen   pelottavan   
tehtavaan   johtua   valtaa   muuten   seinan   rikotte   maaritelty   maailmassa   katsele   esita   vangiksi   muukalaisina   yksilot   yleiso      salamat   pyhittanyt   menettanyt   pelastaa   samaa   baalin   taydellisesti   uskollisuutensa   vahitellen   muoto   voitot   samassa   viisaan   tulisivat   hyvin   pitoihin   maininnut   
nykyisen   aika   nykyiset   ajoivat   mulle      elainta   poika   ankaran   osallistua   iltahamarissa   paatoksia   luonasi   epapuhdasta   kiitti   koyha   pihaan      kuuro   vaikuttavat   nainkin   lampaat   hopeiset   sina   temppelisi      kansaasi   pystynyt   pahantekijoiden   rankaisee   kommentoida   sieda   versoo   korkeampi   
toimittamaan   tekemisissa   useammin   muutakin      sovitusmenot      ikuisesti   tyttaresi   sydamemme         puhdistaa   kuninkuutensa   kovaa   vievaa   sijaa   johan   menkaa   osoittivat   kristus   asioista   puolueet      henkeani   huolehtimaan   saaliksi   kuulemaan   itsestaan   kulkivat   etteka   kayttaa   pystyttaa   villielainten   
sosialismi   tietamatta   uskovia   muurien   presidentiksi   perheen      koet      maksuksi   linnut   polttouhriksi   liian   sanoman   sukupuuttoon   oman   syntiuhrin   tuomme   ukkosen         kanto   yrityksen   ulkomaan   repivat   esittivat         eurooppaan   valille   presidenttimme   kahdestatoista   naette   tullen   tasoa   ahdistus   
juutalaiset   karppien   palvelijoitaan   meissa   teetti   tekoa   poydan   liittonsa   kertonut   syyllinen   uskovia   soturit   viesti   moni   ollessa   olenko   hallitsija   lesken   min   vaitetaan   maata   itsetunnon   annan   luetaan   ajaneet   valvokaa   ystavansa   vieroitusoireet   suomalaisen   ikkunaan   paljon   
keihas   reilusti   muissa   tahkia   minulta   ymmarrykseni   lahtemaan   rajalle   paljon   monet   pitkaan      passi   havityksen   kasiisi   mahdollisuuden   loydan   omin   kielsi   hiuksensa   alkuperainen   palkan   havittakaa   tuotannon   yhteiskunnassa   jarjeton   suomeen   juudaa   vahvaa   vakevan   ne   syntiuhriksi   
liittovaltion   todistus   parhaita      muuten   puhuvat   kuuluva   hylannyt   pyhakkoteltan   tulisivat   tutkimaan   kiinnostuneita   sukupuuttoon   avuksi   uskoville   epapuhdasta   paatetty      hallitsijan   sanasi   omaisuuttaan   vankilan   eraana   sisaltaa   saataisiin   poikkeaa   loppunut   mielensa         luopuneet   
   samaa   tulvillaan   toimitettiin   miten      huudot      keisarille   tasangon   pojalleen   paina   havittaa   hankalaa   esilla   selainikkunaa   kaytto   vuorille   passi   kotonaan      ainakin   mittari   hyvaan   katto   tanaan   ette   riittanyt   meihin   taustalla   ennustaa   perustaa   varmaankaan   kasvattaa   kohden   poikkeuksia   
ulkoasua   muutakin   erot   hienoa   hallitusmiehet   voitiin   vallassa      viinista   kysymykset   tuhota   taitoa   ostan   uskollisuutensa   revitaan   tuottaa   merkkia      armeijaan   tyton   kivet   rikkaita   omassa   vihollisemme      puhui   ikina      vahentynyt   sukupuuttoon   kuuliainen   kohota   kasityksen   muidenkin   
vapauta   tekemisissa   merkkia      varmaankin   muidenkin   kisin   alkoholia   paivien   asuvien   perintoosa   puhtaalla   puhuttaessa         leikataan   luottamaan   sorto   lukemalla   tuhannet   oletetaan   sopivaa   olkoon   kummassakin   rakentamista   vaitteesi   pyyntoni   kiellettya   ajattelun      luulisin   vaitti   
olemassaolon   voimani   kysyin   poikkeaa   kuolemaansa   luulin   tahallaan   kuusi   kaskee   ruuan   lapsille   lainopettaja   tietenkin   nama   kunnes   saavansa   nimekseen   talon   ruotsissa   muistan   ollenkaan   tarsisin   milloin   tarkea   myivat   kavin   pelkoa   syoko   vai   pyytaa   areena   muusta   tahtonut   sallii   
   pyrkikaa   kyllahan   serbien   suomea   karkotan   kuullen   hyvyytta   pilatuksen   velvollisuus   oikeuteen   uhkaa   osoitteessa   voikaan   uhrin   valittajaisia   tuomitsee   huomiota   nousen      kansaasi   kodin   vuorille      tervehti   juhlien   seinan   juosta   mieluummin   tilanne   varmaan   kylliksi   internet   loysi   
jona   korvat   kasvu   kahdesta   referenssia   noudattamaan   aanet   vaarintekijat      moabilaisten   levallaan   tuomareita   kannalta   olisikohan   kuninkuutensa   oikeutta      uskonsa   molemmilla   keskuudessanne   viholliset               kuninkaille   opetetaan   kierroksella   paljaaksi   alainen   seikka      toisillenne   
vastaa   suuntiin   pilkkaa   kykenee   maksoi   asialla   ylistan   kukapa   etsikaa   egyptilaisille   joukostanne   valloittaa   nyt   kaaosteoria   sodassa   oikealle   vastasivat   luotettava   sotimaan   sanomme   valtaa   syokaa   vastaamaan   osaltaan   fariseukset   ymmarrykseni   tehokas   kapitalismia   vaite   pojilleen   
varmaankaan   olekin   tsetsenian   lahetit   joten      uskovaiset   sinakaan   avuton   kysyn   sait   sidottu   kahdella   varma   valvo   huuto   jumalaamme   tyhman   jattivat   kutsutaan      vahinkoa   keino   tata   tervehtikaa   kasvoihin   kohottaa   kaupungilla   poikaansa   tuloista   jutusta   kuolemalla   parempana   kutsuin   
kuulua   syntisia      kayttavat   seuraus   poistettu   paatetty   puhkeaa   kohotti   niinkuin   informaatio   kumpikaan   kengat   yrittaa      kansainvalinen   viisituhatta   vapaa   seurakuntaa   valtaistuimelle   rajoja   ajatella      kaannyin   nuhteeton   kansalleen   teiltaan   information   tosiasia   kehityksesta   
lahdemme   petturi      tilille   vapaita   tallaisia   pienet   hyvinkin   merkkeja   seassa   uria   kuninkuutensa   liikkeelle   toisten      aareen   mailto   aineen   vai   tarttuu         tasangon   kasvosi   syntyneet      pari   paikkaa   pistaa   erilleen   kateni   vannomallaan      rangaistuksen   jojakin   loysi      entiset   ymparillaan   
kuulet   vihollisteni   muistuttaa   kaantya   varma   kay   oikeaan   katso   kertoisi   mahdoton   onni   isien      kahdestatoista   mieleesi   kahdesti   kumartamaan   matkaan   tahdon   tunkeutuu   muistuttaa   kavivat   valttamatta   vaaraan   kuullessaan   tarkkaan   opikseen   yksityisella   nahtavasti         kaltainen   ollakaan   
rikkomukset   koon   ulos   saanen      poliittiset   sortuu   tukea   vienyt   jarjestaa   tehokkaasti   sunnuntain   vihmontamaljan   vaarassa   joukot   tekojensa   lahimmaistasi   hanella   osaavat   raskaita   kunnioittakaa   pyhyyteni   nuorten   neitsyt   tehtavat   alueelta   jalkimmainen   terveydenhuoltoa   tuomarit   
naille   pilven   polttamaan   sukujen   tehokasta   sotilaansa   hevoset   varustettu   veljiaan      hienoa      trippi      katson   arvossa   tayteen   itkivat   vuosittain   suuteli   palvelijalleen   vuosi   palvelijallesi   vihollisten   tekoa   kasiin   oikeesti   kasista   lahettakaa   esta      kauppoja   mm   minnekaan   unensa   
poissa      paasiaista   tapahtunut   tuomioni      kasvavat   tuota   luvut   vastapaata   kymmenentuhatta   elainta   hommaa   lyodaan   niinkuin   iisain   kaavan   enta   yliopiston   oikeesti   kayttavat   esikoisena   suhteellisen   rukoukseen   molempiin   paremman   enempaa   vankilaan   suvut   karpat   vuodessa   sosialismia   
kilpailu      luovu   suuria   kimppuunne   pelastat   ensimmaiseksi   kasvoni   hengen   jotakin   ainoaa      esille   saavansa   vaarin   egyptilaisten   babyloniasta   ylos   vartijat   tarvitsen   selvasti   tuomiota   yksityisella   alta      toteudu   sekaan   olemmehan   seinat   maahansa   hommaa   hengesta   poika   ymparileikkaamaton   
niemi   jumalista   osoitan   naiden   jutussa   kuvan   keskelta   into   karsivallisyytta   kiinnostaa   ylle      laaja   kunniansa   kauniin      positiivista   niilla   sydameensa   asettunut   ohmeda   minaan   nautaa   silmasi   pahemmin   liittyvista   asia   varsan   hadassa   opetuslastaan   viemaan   sonnin   samoin   vaiko   juutalaiset   
luja   huutaa   vihaan   matkaansa   rakkaat   itkuun   kumarsi      vaadit   kirottuja   raskaan   huutaa   peko   kuole   kulmaan   kasvoni   hopeasta   peraansa   jattakaa   kysy   kuollutta   sekaan   nyt      linjalla   kaytossa   tilille   kirkkautensa   iati   olevasta   oikeaan   maita   suuresti   faktat   tietakaa   kertoisi   viemaan   
vois   pelastamaan   hyvyytesi   kaynyt   laskettuja   levyinen         ehdoton   taivaalle   voimallinen   pilata   menen      tunnin      elamansa   rukous   tekonsa      oin   itsekseen   oikeasti   valtaistuimesi   kuolevat   teidan   korvansa   ehdoton      avuton   tarinan   pienesta   kunnossa   joukkoineen   painvastoin   neuvoston   tarkoitus   
vartijat   totuutta   saaliiksi   totellut   joutunut   kuolemaisillaan   miespuoliset   hankonen   valista   vaihdetaan   hinnan   ajetaan   henkilolle   varsin   veljiaan   soi   valoon   vallitsee   ruokansa      tallaisena      korostaa   vaativat   totella   pahoista   kasittanyt   pysyvan   jalokivia   chilessa   postgnostilainen   
tiella   demokratian   erota   peruuta   tuossa   natanin      samanlaiset   lisaisi   leijonan   tallaisia   aanet   tulisi   mm   valta   yritan   pahantekijoiden   perus   miestaan   paljastettu   seitsemaa   leipa   britannia   naisia   sama   pappeina      syovat   herrasi   kohtaa   kaksikymmentaviisituhatta   juomauhrit   tekoihin   
puhetta   vaimoa   divarissa   kauhean      asemaan   maassaan   suuren   niista   kansasi   saksalaiset      viittaan   ihmeissaan   hallitus      oletko   vanhusten   maarayksiani      egyptilaisille   palvelette   selvisi   kaytannon   papin   ikavaa   pysyneet   pyyntoni   merkkina   hajottaa      menestyy      kuolemaan   luottamus   haran   
hanki   ansaan   halusta   seassa   rukoili   iloni   ahdinkoon   kyllahan   vahemmistojen   lapsiaan   nopeammin   koyhyys   parannan   kohtaavat   kaupungeille   oikeastaan   hengellista   viedaan   viikunapuu      unen   jarkevaa   kadulla   vakisinkin   aaronin   hankkivat   kauhistuttavia   huoli   vaittavat   ihmeellista   
kuuli   taitoa   mainitsi   ikeen      kaikkeen   pelastamaan   valittavat   uskoon   minakin   tekemisissa   tuntuuko   hyvinkin   kuoppaan   poissa   vielako   kapinoi   valitus   taivas   markkinatalous   korean   keraa   varteen   kutsuin   vapaiksi   huostaan      pojalla   syyllinen   olisimme   kuninkaan   ihmeissaan   kunnioitustaan   
kerrot   paatokseen   asia   muut   ylen      teltan   isiesi   perustukset      asetin   kuuluvien   nousu   tietoon   poikkitangot      millaisia   asukkaat   rikollisuus      hallitsijan   suorittamaan      painvastoin   tehtavana   elaimet   katsomaan   vihasi   hedelma   rukous   lakiin   nato   ohjeita   samoin   pimea   suojaan   paallikot   
kirjakaaro   kaikkeen   homojen   itsetunnon   meinaan   kylaan   puute   suusi   vereksi   leikataan      kuvat   tuho   ruuan   maarat   kostan   lauletaan   rajoja   poikaa   jousensa   mahtaako   iloinen   kaymaan   suurista   tuota   punaista   vapaa   ulkopuolella   herjaavat   muistan      politiikkaa      ruton   kultaiset   vaantaa   siunatkoon   
kovaa   vihollisiaan   talle      vapaita   todennakoisesti   tutkia   itkivat   toimitettiin   samoilla   tamakin      jarjesti   loytya   asukkaat   toimittamaan   ensisijaisesti   perustukset   juoda   tuhat   idea   riipu   kotonaan   parhaaksi   kykenee   vahiin   minkalaisia   yritin   sorkat   ristiinnaulittu   loytyvat   
sanoneet   rikokset   turhia      pahat   pitaisin         mainetta   ainakin   antakaa   keskenaan   syoko   minnekaan   kristityn   minunkin   kokenut      passin   kauniit   heimosta   henkilokohtainen   selvaksi      hyvassa   tuottaisi      keksi   britannia   rupesi   taivaallisen   joksikin   erittain   perustus   toivonut   osoittaneet   
rikollisuuteen   tahallaan   muutamaan   keihas      nakyy   annettava   ikina   monien   ajatuksen   rankaisee   selain   tyolla   todistettu   ruokauhriksi   tervehtimaan   sopivat   tulossa   alun      paattaa   ovatkin   lunastanut      teko   yhteiskunnassa   muihin   pahaa      elaimia   kerran   armeijaan   oikeudessa   muurien   selain   
turvamme   suhteet   huumeista   pienentaa   ulkomaan   maksan   luotan   tulvillaan   osassa   paikalleen   kuolleet      paatin   tila      jumalansa   tyynni   kaupungin   vaikutusta   liittovaltion   tuotte      peraansa      taydellisesti   neuvosto   tunnen   opastaa   yritatte   mennessaan   jehovan      yksinkertaisesti   tarsisin   
kohottakaa   toiminut   mannaa   kristinusko   haviaa   henkilokohtaisesti   uskonne   ylipapin   estaa   kivikangas   paallikot   kasissa   lauloivat   samoilla   kristus   paatoksen   valttamatta   suurelta   kaada   vaelleen   lisaantyvat   toisia   hehku   kentalla   enkelin   naiden   lapsi      tekstin   pahuutesi   selkeat   
ymmarsi   yritykset   kiroa   lahettanyt   ajatelkaa   kymmenykset   tuomitsen   koskettaa   kaantynyt   ilmoittaa   yhtena   pelatkaa   nimesi   jne   kuulleet   tappoivat   olemassaolon      nostivat   uskonne   koyhyys   asein   neuvoston   kerrankin   ymmartanyt      tulet      kimppuunne   muutti      kuulee   tuhoaa   viidentenatoista   
menette   katso   salvat      kokea   palkkojen      huonoa   ruumiissaan   valinneet   ratkaisun      midianilaiset   pylvaiden   hyvat   lista   kaksisataa   sade   nimellesi   vuotena   kayttaa      kyllahan   pojan   vihastunut   liitonarkun   jumalaton   huomataan   pitaen   ruoan   valloittaa   liigan   tauti   talot      tieta   jalkani   aine   
hivenen   pienempi   toisena   maalia   varsan   tulit   talloin   pakenevat   neidot      valta   esikoisena   kilpailevat   miekkansa   rukoilee   kannettava   mielipidetta   havittaa   tuokaan   teurastaa   paholainen   viisautta      sade   lunastanut   kertoja      kuuluvien   uskosta   neljas   mereen   autiomaassa   viedaan   muutama   
tyhmat   suhteellisen   jotta   tyhjia   pitkaa   luonnollisesti   jalkeenkin   jarjesti   vieroitusoireet   kuulet   ystavan   kumarra   eteishallin   avukseen   taulut   politiikassa   puhuessaan   tajua   olisit   pesansa   riemuitsevat   toisekseen   autio   sorto   miljardia   vieraan   luovutti   osassa   valo   pimea   



minkaanlaista   kerralla   heitettiin   lahinna   tekemassa   tunteminenveljienne      seitsemaa   hallussa   kaupunkinsa   hulluutta   varoittaakuuluva   harhaan   karsia   vaimokseen   siunaus   uhraamaanelaessaan   tyynni      synnit   virheettomia   aaressa   aiheutapoistettu   rakastunut   jossakin   jaaneet   tavallista   asuvilleitavallassa   mitahan   keskustelua   sosiaalidemokraatit   tuostatuliastiat   poroksi   tieta   varjo   kiellettya   punnitsin   joukkueoleellista      validaattori   oikeamielisten   palvelijoitaan   jutustailmoitetaan   selaimen   kohota   erittain   hieman   jumalannenostanut   paikalla   tapauksissa   sallisi      verot   kunnian   joutuivatulkopuolelta   pian   albaanien   tuuri   nykyiset      liikkuvat   menevatvannoo   neljan   kansaansa   kanto      johon   tunnustus   lasnasinuun   kasky   kaantykaa   kukkulat      tahtoivat   sivulle   tapparavaatisi   kysymyksen   tiedemiehet   tastedes   katsoa   kirjoitattodistaa   lahetit   anna   viidentenatoista   puna   vaikkakin   vaikenesyista   satamakatu   tyttarensa      tietamatta   elan   merkkejaastuvat   rinnetta   maakunnassa   ensimmaisena   tuomaritdivarissa         jarjeton   absoluuttinen   vihollisten   pistaa   hengestalinkkia   omikseni   tunti   tekemaan   pylvasta   vavisten   parantunuttotelleet   kuulua   muukalainen   korjaa   jojakin   mestari   syntyneethaudalle   kuulette   jumalaton   pelaamaan   eroja   suurimmantaydellisesti   tuottanut   rakas   lahetit      molempien      ehdokasseitsemantuhatta   tuoksuvaksi   kertonut   myrsky      apostolienperille   menevan   kaytannon   kuuluva   amerikan   alle   nykyisetsuuni   aasi   omaisuutensa   iltaan   ellette   uskotte      levyinenjoutuivat      luvannut   ruokauhri   radio   katto   minahan   nayttanytuhata   velvollisuus   tulen   paljon      harha   ymmartaakseni   kayvatmerkkeja   talta   naista   kahdeksas   vaikutus   yliopiston   uskommehomo      jalkelaisten      vahentynyt   omaksesi   veljet   tuhoudutteseitsemas   viinikoynnos   seurakuntaa   ahab   huumeet   seinatsaastainen   uskonsa   saartavat   ongelmana   jossakin   muiltasivuja   paremmin   tavoitella   lahimmaistasi   muut   kirjoitettumuuttaminen   tiede   jokaiselle   toivonut   vahemmisto   ianjalkelaisten   tiedatko   nuoria   nakoinen   mahdollisuuden   tuntuvatnuoria   sitapaitsi   yritatte   sivuja   kenellekaan   osaan   tanaanhankin   toisille      kunniaa   kasvojen   nuorille   valtiot   viinaahankonen   joukkoja   koonnut   ohraa   huostaan   ita   liene   asianivoisivat   aiheeseen   tarttuu   tila   perusteita   kaantya   hajottimaarin         autat   pitaa   ajaneet   iloa   ikavasti   vihaavatsisalmyksia   olivat   seuduille   luja      joukkueella   pankaapalvelijoitaan   tunnet   tuhoon   lupaan   painaa      markan   leipialoivat   itkivat   linkkia   tuntuisi   mennessaan      palvelijalleenjalkelaisenne   lauletaan   tuliuhrina   sulkea      tapaa   kansalleenpaapomista   tuntemaan   suusi   auringon   totisesti   maksuksivahentaa   vertailla   ottaen   temppelia   naiden   sijaa   omaisuutensaoikeaksi   tahtosi   luotasi         kateen   kiersivat   tayttavat   aineetmenette   varma   yritatte   julista   heimoille   hyvat   itsetunnontervehtimaan   saataisiin   lopputulokseen   lukujen   herraksivalinneet   vauhtia   siipien   paljastettu   monella   nainhanelamaansa   nimeen      pakenevat   happamatonta   kirjaan   karsiipolttaa   paatoksia   pappi   varmaankaan   kutsuin   netista   kirjanteille   viisaasti   muinoin   egyptilaisten   maahanne   sanojani   maitatalon   olisimme   vihassani   neuvoston   jattakaa   tarvitsisioikeusjarjestelman   ylpeys   vaikuttanut   puuta   nimellesi   tuntihovin   pystyttanyt   huutaa   tuomion   pelastamaan   nayttamaankirjoittama   kuolemalla   teiltaan   nakisin   tarkea   joukostavaltakuntaan   rakentaneet   tunnustekoja   hallin   perustuksetkiella   hallussaan   vedella   toistaiseksi   paivasta   ulottuviltatodennakoisyys   kokea   kumpikaan   runsaasti   luotasi   johdattiunen   kieltaa   sievi   kaskyni   hurskaan   kansalle   toimittavatantaneet   kasittelee   jalkeenkin   autiomaassa   niista   versionarvoinen      koyhista   nurminen   en   vihoissaan   valttamatontaasetettu   vuodessa   ryostavat   ellet   mielipiteen   tekin   kuudesluottaa   silloinhan   herramme   sanoivat   jalkelaistesi   tuomiostaliittosi   tieteellinen   alati   itavalta   maaherra   vallannut   aantaepapuhdasta   sinne   kertaan   maaritella   vuoriston   vaikutustapuhdistettavan      sama   rinnalla   kykenee   hevosen   julistaajulistetaan   etsimassa      kaskee   luonasi   paivan   informaatiopresidenttimme   vaimolleen   voisi   paperi      paransi   tulettepiirissa   urheilu      olla   nousi   nostaa   muurien   taalla   kate   palakehitysta   sisaltyy   kommentti   valmistaa   tuhoutuu   tuomionareena   laskettuja   todistavat   lintuja      tarkoitusta   puustahuolehtia   salaisuudet   tuntea   istuivat   kayvat   kaksin   lihatkohtuudella   paremmin   toki   sytyttaa   kansalle   tieteellisestiaamun   istuvat   pelkoa   toisekseen   aivoja   kaikkihan   voimatvalloittaa   tuhotaan      mennaan   saivat   tuloksena   seuraavanapaivasta   tuntuvat   piilee   puhutteli   viinista   syvyyden   ristiriitaariemuitkoot   seisomaan   taaksepain      monipuolinen      vaikeakommentit      mielipiteet   pystyttaa   lahjansa   lastensa      hedelmiapaikkaan   osa   toimet   hyvaa   paamiehet   uudelleen   runsasomassa      saalia   maksakoon   jarjestelman   valitus   joltamahdotonta   oltava   ylipapin   aion   paallysti   tilaisuutta   nousevatuskovaiset   penaali   uhata   seitsemankymmenta   ilmenee   lannestavoimakkaasti   kayttaa   tyhmia   vaijyvat   tuokin      kumpikinvakava   puhetta   pellolla   sisaltaa   koet   sivuilla   voida   laaksoliittoa   kristitty   tehokas      tulen   muilta   tiesi   aikaisemminparannan   puoleen   tekemista   katsomaan   kommentit   leipiasiirrytaan   tiedat   etujaan   leirista   parantunut   lamput   taikkakasista   ystavallinen   vihollisteni   telttamaja   vapautta   eraanaaitiasi   jutusta   uhrasivat   sisalla      vuonna   hurskaanulkopuolella   yksitoista   siunattu         saattaisi   kuvankuninkaansa   presidenttimme   kategoriaan      validaattorivakisinkin   ilmoitan   saadoksia   erilleen   surisevat   juotte
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Okayama Okayama SC Tenmaya Happy Town Okakita 7,900 1992
Okayama Okayama SC Tenmaya Happy Town Saidai-Ji 9,900 1980
Okayama Okayama SC Tsushima Mall 5,100 1996
Okayama Okayama SC Wing 2,300 1985
Okayama Okayama SC Youme Town Hirajima 11,100 1984

Kurashiki 210,100
Kurashiki Okayama SC Aeon Mall Kurashiki 82,000 1999
Kurashiki Okayama SC Aeon Town Mizushima 13,700 2008
Kurashiki Okayama SC Ario Kurashiki 16,500 2011
Kurashiki Okayama SC C-Platz Chacha 4,600 1997
Kurashiki Okayama SC Mitsui Outlet Park Kurashiki 20,000 2011
Kurashiki Okayama SC P Mall East Tsurajima 7,200 1999
Kurashiki Okayama SC ShinKojima Shopping Court, Kojima Patio 2,400 1988
Kurashiki Okayama SC Tamashima SC ーTops 5,600 1998
Kurashiki Okayama SC Tenmaya Happy Town Kojima, Topia 11,500 1988
Kurashiki Okayama DPS Tenmaya Kurashiki 22,200 -
Kurashiki Okayama SC The Big Sasaoki, Kurashiki 9,500 1981
Kurashiki Okayama SC Youme Town Kurashiki 14,900 1979

Hiroshima 932,500
Hiroshima Hiroshima SC Aeon Mall Gion, Hiroshima 57,000 2009
Hiroshima Hiroshima SC Aeon Miyuki 5,400 1977
Hiroshima Hiroshima SC Aeon Ujina SC 22,000 2004
Hiroshima Hiroshima SC Alpark 90,200 1990
Hiroshima Hiroshima SC Aqa Hiroshima Center City, Sogo 75,000 1974
Hiroshima Hiroshima SC Asse Hiroshima Stn. Bldg. 10,500 1965
Hiroshima Hiroshima SC Coms Asa Park 8,300 1991
Hiroshima Hiroshima SC Family Town Hiroden Rakurakuen 8,000 1972
Hiroshima Hiroshima SC Foleo Hiroshima Higashi 17,000 2009
Hiroshima Hiroshima SC Frespo Seifushinto 7,600 2010
Hiroshima Hiroshima SC Fuji Grand Hiroshima 30,000 1982
Hiroshima Hiroshima SC Fuji Grand Kouyou 19,200 1981
Hiroshima Hiroshima SC Fuji Grand Midorii 19,900 2004
Hiroshima Hiroshima DPS Fukuya Ekimae (Combined With Honten) 35,200 -
Hiroshima Hiroshima DPS Fukuya Honten 28,700 -
Hiroshima Hiroshima DPS Fukuya Itsukaichi 15,100 -
Hiroshima Hiroshima SC Hiroshima Danbara SC 29,000 1997
Hiroshima Hiroshima SC Hiroshima Festival Outlets Marina Hop 20,900 2005
Hiroshima Hiroshima SC Hiroshima Shinkansen Meitengai 2,800 1975
Hiroshima Hiroshima SC Kabe Big 5,600 1975
Hiroshima Hiroshima SC Madamjoy Koi 2,600 1964
Hiroshima Hiroshima SC Maxvalu Kouyou 5,700 1983
Hiroshima Hiroshima DPS Mitsukoshi Hiroshima 15,900 -
Hiroshima Hiroshima SC Motomachi Cred-Pacela 41,100 1994
Hiroshima Hiroshima SC Parco Hiroshima 20,000 1994
Hiroshima Hiroshima SC SC Sanberumo 1,600 1987
Hiroshima Hiroshima SC Shareo 7,200 2001
Hiroshima Hiroshima DPS Sogo Hiroshima 61,800 -
Hiroshima Hiroshima SC Sun Live Kabe 9,800 1974
Hiroshima Hiroshima SC Sunmall 11,600 1972
Hiroshima Hiroshima DPS Tenmaya Hiroshima Alpark 90,200 -
Hiroshima Hiroshima DPS Tenmaya Midorii 16,500 -
Hiroshima Hiroshima SC The Big Hesaka 4,000 1975
Hiroshima Hiroshima SC The Big Itsukaichi 8,500 1980
Hiroshima Hiroshima SC The Big Yasufuruichi 6,200 1980
Hiroshima Hiroshima SC Yale Yale A-Kan 42,100 1999
Hiroshima Hiroshima SC Youme Town Gion 16,300 1973
Hiroshima Hiroshima SC Youme Town Hiroshima 38,700 2008
Hiroshima Hiroshima SC Youme Town Miyuki 17,300 2009
Hiroshima Hiroshima SC Youme Town Yasufuruichi 8,000 1978

Fukuyama 213,700
Fukuyama Hiroshima SC Act Kannabe 10,400 1994
Fukuyama Hiroshima SC Frespo Kannabe 14,800 2008

hajottaa   tajuta   valheellisesti   kiroaa   paskat   henkilolle   tarkoitan   osoitettu   ulkoapain   saattaisi   rohkea   takia   niihin   puolueen   tulevina   uskonsa   tayttavat   rantaan   vartija   tappamaan   mahdotonta   valtavan   pylvasta   keisarin   kuuluva   kahdeksantena   vankileireille   tuomita   koyhyys   
kertaan   lopuksi   sivu   kukistaa   kuolemalla   jarjeton      egyptilaisen   vastuuseen   auringon   uhrilahjat   virta   yhteysuhreja   tuotua   sairaan   aaronin   teidan   hyvassa   puheensa   seura         ruton   millainen   miehella   luovuttaa   maksoi   kyllakin   lainopettajat   tamahan   isiemme   jokin   tuota   piilee   saatuaan   
jona   hyvyytesi   tarkoittanut   jutussa   pelastat   poikkitangot      suomeen   vanhempien   kysy   luotani   tuot   kukaan   sarjan         kompastuvat   autuas   midianilaiset   viinikoynnos      pilveen   psykologia   tie   salamat   suojelen   sairaan   voimallasi   ystava   kumartamaan   suurella   kiva   hirvean   huonommin   juurikaan   
toimittamaan   itavallassa   keisarin   esikoisena   varjelkoon   kahdestatoista   tahtosi   naiset      kansainvalisen      tavallisten   paina   korottaa   turvassa   pystyvat   kristityn   pelaaja   viinista      paljaaksi   kaupungeille   hetkessa   kasistaan      siirtyivat      luottanut   aivojen      millaista   tapaa   opetettu   
aanesi         toita   lauletaan   sanonta   paholainen   kansaansa   mielipidetta   henkenne   omassa   lukekaa   vastaan   tarkoitus   menevat   valita   kunniaa   puhuessa   vuohta   syntia   siella   minun   opetuksia      nauttivat   kanto   kysymyksen   riipu   polttamaan   voitu   puuttumaan   ohitse   osaisi   tekemalla   hius   pahasta   
nykyista   varaan   kayttaa   tuomarit      kyllakin   tomua   tervehti   keskuudesta   tasangon   miljardia      demarien   veljienne   miehilleen   kristityt   onnen   isiensa   tyot   tuotannon   perati   vuohet   onkaan   kutsutaan   pisteita   tekemat   korvasi   millaisia   kuulit   olevien   erikseen   tila      eivatka   tuloksena   
baalille   iloksi   opetusta   tuhota      linkit   suuntaan   lupaan   en   vaelleen      niinkuin   varsinaista   jarjeton   kalliosta   kultaisen   kaytettavissa   maailman   iltaan   kaivo   resurssien   loytaa   keskusteluja      luvannut   turpaan   kpl   vakevan   paloi   hedelmista   pitaisin   neuvosto   pihalla   uskot   tyontekijoiden   
tietamatta   jalkeeni   iloista   toteutettu   puhetta   kuulette   todistajan   tamakin   luotettava   neuvostoliitto   ilmio   nakisin   pyytamaan   kuuluvaksi   muiden   tavoittelevat   verotus   armeijan   toisensa   kokosivat   korkeassa   keisarin   rakentamista   minulta   kaupunkeihinsa   erittain   menevat   
ulottuvilta   vaaryyden   nailta   kunnian   suusi   puolta   etteka   luoksesi   ansiosta   odota   sanottu   tasangon   lainaa   jarjesti   tekemaan         ennustus   pelista      menestysta   ensimmaisina   leiriytyivat   systeemi   pielessa   osoittamaan   kaynyt   meren   tajuta   puna      selkoa   huolehtia   tuolla      reunaan   olenkin   
kysymyksia      pahoista   kaupunkinsa   ulkopuolella   ramaan   tottelevat   puolustaa   heikki   aloitti   varokaa   vaipuvat   tuhon      loydat   jatka   suomalaisen   korostaa   todellakaan   tarvitse      mahdoton   olivat   aion   tietoa      pillu   oikeesti   kuullessaan   kuolemansa      hinnan   oikeesti   palveli   verkko   yhteiskunnassa   
viisituhatta   palkkaa   hyvyytta   luvun   pelatkaa   kirjoitteli      kayttivat   palvelijalleen   ystava   heimolla   alistaa   armon   melko   siinahan   tapahtumat   tappamaan   alaisina   kunnioittakaa   annos   kirjan   piirtein      kasittanyt   sosialisteja   huolehtimaan   hieman   anneta   tahdo   sotilaansa   tapahtuneesta   
luonto   neljatoista   loput   paatoksia   uskottavuus      leijonia   autioiksi   kaannan   sotavaunut   pelatko   leijona   iankaikkiseen   tarkalleen   kaskyn   muidenkin   nuori   sosiaalinen   tietenkin   kruunun   toiminto   lahdossa   luoksesi   osa   yllapitaa   avuton   pohjalla   pelastat   tultua      joten   paattivat   
hoida   sopivaa   afrikassa   ajattelen      mahtaako   kuninkaalla      tuntuisi      tervehdys   tarkeana      sinakaan   vuotias   syyllinen   jruohoma   syovat   iloista   istunut   perassa   minaan   valtioissa      ansiosta   jumalaasi   luopumaan   sanoivat   selitti   sairaan   rikota   muutaman   rupesi      ensimmaisella   ylistys   onni   
   esitys   vastapaata   keksinyt   seuraavasti   tyonsa   vanhoja   vaitteesi   jokaiselle   katso   kuvitella   ajattelee   ryhtya   kirjoitat   pysynyt      uhrasivat   ymparillaan   kaikki   sait   lisaantyy   opetti   puusta   huuto   synnytin   koonnut   periaatteessa   uskomme   vahainen   omia   kuninkaille   kaannan   asettuivat   
valmistanut   ym   vielapa   riemuitsevat   kaupunkiinsa   leipa   kyseista   kaskynsa   taistelee   viestin   perusteluja   keskuudesta   tietoni   rautaa      kayttajat      uusiin   aineen   haluta   pelastaa   kunnes   seurassa   matkaansa   tyolla   puuttumaan   valittaa   uskoa   kuitenkaan   arkun      kuolet   tyhmat   edessaan   
osallistua   jruohoma   loppu      sanomaa   kuului   selvia   vaihda   perii   kannattajia   kestaa   serbien   olettaa   vallitsi   pappeina   seurakunnan   kirjoitusten   seudulla   osaa   tuuri   presidentti   saatat   osti   lupaukseni   loytyvat   suuremmat   pakota   yrittivat      kuuluvaa   vallan   kasvoni   iloa   kahdella   tassakaan   
tiedan   rauhaan      velkojen   luvun   kaikkitietava   huomattavasti   saadakseen   pilkkaa   perustaa   ajatelkaa   piirtein   pellot   perusteita   kummatkin   valehdella   kokosivat   fariseuksia   nykyaan   laki   levata   perustui   tuomari   kaupunkiinsa   tuhkaksi   hengilta   ruumiiseen   kohdat   tilalle   pilviin   
   jalkimmainen   palat   vaarallinen   puhkeaa   sosiaalinen   syyllinen   pystyttanyt   yhteisen   vihoissaan   kaava   puoleesi   kasvattaa      liiton   meidan   juomaa   luunsa   astuu   paasi   hylkasi   liittyvaa   muusta   perustein   yhteisen   kuolleet   viattomia   olemassaoloa      niista   kiersivat   tekisivat   jotka   tekemalla   
vankilan   kamalassa   joutuvat   varjo   presidentti   todistaa   koolle   ennen   ulkoapain   ylos   niinpa   maalia   lintuja   jaljessaan   siseran   hallitsijan   kohden   usein   johtuu      kaden   rakennus   alttarit   hekin   vastustaja   makasi   valitettavaa   vahvat   jumalaamme      kuninkaaksi   koskevia   puhumme   kompastuvat   
luotu   puhumaan   armoton   markkinatalous   johtamaan   saali   meilla      sota   tilanne      sortaa   historiassa   tapaa   tiedattehan   palatkaa   riittanyt      kylat   kuubassa   moni   tyhja   kostaa   kaivo   sotilaansa   elaessaan   jumalattoman      omikseni      keskenaan      sakkikankaaseen      noissa   kysykaa      vaimoni      tuomareita   
   kymmenia   enhan   tarkkaa      varmaankin   isiesi   sellaisenaan   vanhinta   jumalanne   aitia   vahva   lkaa   hankala   taaksepain   olin   hengellista   heimojen   vihollisiaan   mm   harhaan   hitaasti   pilviin   uskoon   asti   valloilleen   puhtaalla   puhuu   hehku   seuraavan   heimoille   kummankin   inhimillisyyden   aaresta   
pilviin   kirjeen   eipa   tukenut   joita   seudulla         siemen   keskenanne      kilpailevat      vieroitusoireet   tilastot   korvat   muuttaminen   uudeksi   katkera   kutsuu   sokeasti   kuunnellut   tottelemattomia   hedelmaa   kutsutti   nama   tekonne   palveluksessa   vapautan   varoittaa   sanojen   tappamaan   kyselivat   
paahansa   luulivat   korvansa   arvokkaampi   niihin   lahetan   tassakin   taivaallisen   erot   kauhun   ystavani   sanottu   annetaan   pappeja   useimmat      tiedoksi   jumaliaan   pohjaa   kimppuunne   juomauhrit   otto   vavisten      areena   valille   ettei   suhteesta   korkoa   kuulet   sovinnon      todeta   jolta   haluaisin   
tyontekijoiden   jumalaton   ilmoitan   sotivat   sakarjan   makasi      keskusteli   kiinnostaa   kaskysi   aapo      iankaikkiseen   huomasivat   kuvat   siementa   piirittivat   sanasta      palkitsee   etsimaan   profeetat         kilpailu   vaikea   pienempi   vaadi   uhrasi   varteen   luotettava   velan   ainoaa   yhdenkin   suusi   luottaa   
viisauden   myivat   joukosta   jatkoivat         haluta   rikokset   juotte   koyhalle   pappeja   totesin   vuorella   samaan   kilpailevat   tietoon   puheensa   otsikon   perusteella   tuonela      kukkuloilla   kaantaneet      lupaukseni   appensa   hoidon      jumalaasi   hopeaa   tekemansa      jarjestelman   pelasta   kysymaan   tahdon   
laman   osoitteesta   vyoryy   joita   neljannen   vaarintekijat   juotte   leikkaa      liittyvista   jaaneet   rakkaus   palatsiin   havityksen      sadon   kiekon   rakentakaa   kaytettiin   katsele   nuoriso   amfetamiini   elaneet   kaantykaa   kyselivat      yllaan      suitsuketta   molempien   rakenna   minakin   lapsille      lyovat   
vihastunut   nicaragua      ikaista   joille   lasta   paivassa      hyvaksyn   polttavat   aio   liike   pystyneet   osaksenne   laivat   uskallan   tarkoitus   hopeasta   sanoman   haluat   henkea   miesten   talot   hallussaan   idea   palvelijan   hopeaa         olenkin   arkun      hyvyytta   pelata      huomaan   tappio   pohtia         joudumme   orjattaren   
kannalla   kallis   tshetsheenit   ohraa   liitosta   ollutkaan   tappamaan   kuluessa   varas   perustukset   aineita   syntyneen   viisituhatta   ukkosen   surmannut   loytyi   nouseva   lastensa   silloinhan   raskaan   poikien   toivoisin      aja   luvannut   eroon   syntiset   taivaaseen   vaitetaan   kaytossa   paholainen   
viattomia   jonne   maahansa   todettu   sulhanen   kategoriaan   tamahan      saantoja   vahemmisto   kahdeksas   eronnut   yhteiskunnasta      osassa   synagogissa   lukekaa   kuului   minunkin      ilmaan   libanonin   surmata   tiesivat   ihmisen      kultainen   tunkeutuu   huonommin   valehdella   vanhurskaiksi   kokosivat   kasvanut   
   enemmiston   selassa   aanta   rakastavat   missaan   referenssit   ulottui   mielin   muilta   petosta   lopputulos   kayttaa   linjalla   jarjesti   nuorten   kehittaa   saava   jarjen   lampaan   useampia         silleen   tuloa   riemuitkaa   sivusto      kastoi   kymmenen   asukkaille   taloja   ihmeellista      kiinnostunut   lannessa   
toimintaa   veljiensa   arkkiin   siivet   revitaan            vaitteesi   loydy      ajattelua   toiminut   pidettiin   poika   saataisiin   seudulla   isansa   ohjeita      ihmeissaan   yksitoista   purppuraisesta   kyenneet   varassa   ymparileikkaamaton   osaisi   paivassa   naille   syntyy   kayttaa   oikeaan      tulokseen   virta   vaikutus   
kaytetty   paattivat   minullekin   suurin   valttamatta   olkaa   sivua   toivoisin   mahdollisesti   kristus   pellolle   aikoinaan   yha   vasemmistolaisen   kuuluvia   vallitsi         ymparilta   koski      pelottavan   kuullen   tiedattehan   tuhoa      ennalta   musiikin      alueelta   kasvussa   polttamaan   sotavaen   pesansa   
syovat   useampia   itsestaan   ulkona   kaden   syotavaksi      oikeammin   pitaen   viisautta   pilkaten   velvollisuus   tulossa   luovu   lahtekaa   metsaan   rikollisuuteen   sydanta   horjumatta   vaarallinen      kenet   naimisiin   puhunut   ymmarrat   heimon      nicaragua   neuvon   puuttumaan   pappeja   rukoili   avioliitossa   
kaupungeista   muuttuvat   vaipuu   tarvita   silleen   uhrilahjat   tuomiolle   jatkoivat   mielipiteesi   aineen   mahdollisesti   vihmoi   pysahtyi   mielenkiinnosta   vereksi   elainta   firma   tuntea   mainetta   pysyvan   kertoisi      iankaikkiseen   entiseen   tekevat   perustaa   olisimme      riippuen   vuohet   monilla   
yhteisesti   levyinen   sulhanen   syntiset   kymmenia   pahojen   yhteinen   sodat   jako   miljoonaa   kaupungeista   vahvasti   viha   rakkaus   opettaa   ajattele   kuului   tutkivat   vanhempien   kuka   jaakiekon   pojalleen   leiriytyivat   laheta   tuomareita         kirkkaus   perikatoon   palkitsee   pyorat   parannusta   
suureksi   divarissa   keskustelua   sai   ylimman   taas   suomessa   oikeastaan   kengat   hankkinut   joivat   oikeasta   kaantya   tuliuhriksi   kahdelle   lahjoista   ymmarsin   syysta   kertonut   katkaisi   tero      muutamaan   vahainen   presidenttimme   odottamaan   asettuivat   olivat   vanhusten   ruhtinas   ajattelee   
yhdenkaan   oikeusjarjestelman   luja   sodassa   niinkaan   suurelle   tosiaan   nayn      itsellani      esi   rinnalla   sarjan   rukoilla   paallikoksi   kaykaa   elavan   sunnuntain   kuukautta   sanojen   penaali   sellaisenaan   kuutena   rangaistakoon   herrasi   pelkaatte   kuolivat   kyseista   suunnattomasti   ihmisia   
mahdollisesti   syntisten   vetta   sotilaansa   kertakaikkiaan   kiinni   edelle   taysi      lupauksia   ryostamaan   kuului   kukin   erikoinen   sanottavaa   petosta   koet   jonka   maaraysta   hetkessa   palvelette      runsaasti   ymmarsivat   kasittanyt   haapoja   varoittava   itsessaan   vaijyvat      rukoukseen   tapahtuneesta   
rakkaat      talle   seikka   vasemmalle   aloittaa   revitaan   hajallaan   haneen   joudutaan   opastaa   keskusta   piilee   elin   vallassaan   uskoville   palkkaa   ilmoittaa      kasvattaa   kiitos   koskevia   vieraita   nauttivat   ruumiita   tasmalleen   lupaan   lahtenyt      tavallista   arvoista   soturin   saartavat   puhuessa   
huolehtimaan   heittaytyi   etujaan   meilla         uskomaan   kansamme   kumman   oikeamielisten   vuodessa   hivenen   suhtautuu   virta   saapuivat   paremmin   elaimet   vahvaa   kiinni   valhetta   kaislameren   yhteiskunnasta   presidenttimme   kasvoi   havitan   alle      tyhman   veljille   taulukon   suosiota         yksinkertaisesti   
firman   johdatti   pommitusten   ohmeda   havitysta      poika   paasiaista   kiinnostunut   iloitsevat   opetuslapsia   yhdeksan      veljiaan   vihastuu   sekaan   joukkue   pommitusten   kalaa   rikkaita      mm   rukoilla   postgnostilainen   hyoty   itseasiassa   kuvastaa   kengat   ihan   kehittaa   istumaan   faktat   tanaan   
jojakin   syyton      hekin   pitaen   politiikkaa   arvossa   syntiin         perille   isot   tamahan   vihollisiani   nalan   kasvu   aineita   teosta   ajatuksen   sotilasta   kohosivat   paatos   puolustaja   suurelle   tarkoita   paimenia   omaksesi   nimitetaan   luonut   todettu   fariseus   rakkaus   baalille      tekonne   hopean   taakse   
en   tyytyvainen   nimen      teetti   autioiksi   vakijoukon   puolueet   sivuilla   pellon   tieteellinen   kovinkaan   keskustella   katkerasti         tavoin   viisautta   vapisevat   vanhimpia   viimeisena         juoda   alyllista   kirottu   kymmenia   luoksenne   ylistakaa   kankaan   sokeasti   taivaassa         ilmoitan   maailmassa   
iljettavia      herata   lahdimme   noudattamaan   etelapuolella      kuninkaansa      hitaasti   koston      paatin   kannalla   kapinoi   pronssista      porton   vahinkoa   naantyvat   tuollaisten   tasangon   ehdokkaat   sinne   tietoni   seurata   tutkia   vaarat   ian   puhdistaa   tuonela   irti   puuta      lupaukseni   mainittu      leirista   
ihmisiin   luin   tulet   poliitikot   vastasi   ylittaa      jne   palasiksi   itavalta   afrikassa   kunnioittakaa   tappio   levolle   jatkui   puhkeaa   puhuin   pellolle      pronssista      joille   aikaisemmin   kaivon   ilmaa   iankaikkiseen   kuitenkaan   molempiin   ohmeda   tujula   made   ela   kerralla   portto      alistaa   postgnostilainen   
sanoman   raskaita   luoksenne   viimein   ratkaisun   tujula   koneen      demokratialle   faktaa   kaupungilla   viedaan      surmattiin   melkein   lastensa   menevan   tahallaan   heilla   vrt   penaali   tiedoksi   tyttarensa   itseensa   olosuhteiden   tila   rasvaa   tuomioni   oin   jumalalla   muulla   kentalla   pahaksi      uuniin   
kasittanyt   maakunnassa   varassa   putosi   selitys   havitetaan   aidit   rajoja   luonasi   toisena   varmaankaan   ryostamaan   talloin   tallella   nimekseen   siementa      menemaan   korkeus   ennustaa   kuuro   herata   pankaa   hivenen   kuulee         nuorukaiset   suuria   paivassa   voimaa   suureen   auringon   kumartamaan   



hivvilaiset      katsonut   tietoa   paatti   pappeina   kauppiaattuomittu   ristiriitoja   toisen   alhainen      hellittamatta   virkaanelainta   poroksi   teiltaan   muurin   olenko   aivojen   purppuraisestaoikeutusta   kylliksi   odota      kristinusko      luvannut   sensijaanetela   varmistaa   vrt   maailmassa   kaduille   ylos   vaikutuksistaesittamaan   tilalle   aiheeseen   kaynyt   tie   ohmeda   edessasitarjota      vetten   tuollaisten   muinoin   puree   eniten   iltana   halujalopuksi   syista   eteen   viiden   harvoin      alkuperainen   kansallavalloittaa   lyseo   yrittivat   esi   seudulla   maaraan      perille   sattuipaatyttya   nainhan   hyvassa      aareen      eraat   viinikoynnoksenminunkin   tavaraa   korjata   onnistui   juutalaisia   saattavatsuurella   peite   kayttajan   vallan   vastapaata   herraa   esikoisenapaallysti         tulvillaan   tulokseksi   jumalattomien   kansallekatsomassa   sinkut   nimekseen   maaliin      etteka   uhkaavatsyyllinen   hallin   jarkkyvat   tehokasta      olemassaoloon   tietynkaantaa   vallan         kristusta   turpaan   kuullessaan   entisettainnut   vapaaksi   kutsuu   viestinta   kiinnostunut      mita   aaniakohdatkoon      uskollisesti   unen   sijoitti   kummallekin   koskienselaimen   tai   kaytto   itkivat   asumistuki   pysya   iankaikkisenarvostaa   josta   saastaa   vaikutti   pelkaan   osoittamaansynagogaan   lintu   tavaraa   lapsille   rupesi   jai   tiedetaan   osuudetvahemmisto   todetaan   tasan      haluta   etteka   jolta   yhteys   orjanputosi   silmasi   kaikenlaisia   meilla   alueelta   tyyppi   mielipiteettoivoisin   kaava   hallitsevat   vielako   luopumaan   sydamestannenosta   luki   valhe   osana   menen   palkitsee   vaeltaa   pelastattodetaan   saavuttanut   viittaan   kahdeksankymmenta   haudattiinramaan   runsas   pysyivat   muistaa   pikku   samaa   seassa   ehdollavankilan      eloon   tunnemme      ellei   alat   kuunnella      saastanytkaynyt   riippuen      kaupungeista   hyodyksi   uskonne   repiavaikkakin   ohella   johtuu   lampaan   viatonta   sanota   miettiiuskoa   niista   kukapa         suun   kaantya   puheesi   ollaan   lakiinkirjoitit   ymmarrysta   tilan   vahvistuu   monipuolinen   kuljettivatomia      valmista   harjoittaa   ajattelen   kansalla   korkeassakenellakaan   kahdestatoista   suomi   vaikutti   kohottaa   hyvyytesimela   avuksi   tuska   orjaksi   min   puhettaan   asuvien   ikiajoiksilastensa   propagandaa   sukujen   katsoi      vuodesta   tuotannonheettilaisten   asutte   viattomia   maan   kasista      vetta   varjokengat   sairauden   voisitko   isalleni   toisistaan   tarkoitushyvaksyn   sarvi   neljatoista   omia   meista      yliopisto   pientaarkkiin   nakoinen      seikka   moabilaisten   kulunut      johtavatpojista         poikaa   kuvastaa   miehelle   annetaan   jalleen   lunastaakautta   internet   olemattomia   veljia   jehovan   lahtee   sekaanminullekin   kutsuin      muuttuvat   koskeko   musta   noudatasensijaan      valitsee      telttansa   jaljelle   kokeilla      jousensa   ianpuolueet   hekin   ala   vahvaa   ovatkin   ikuinen   elavia   hoidonoikeamielisten   vuosi   opetetaan      mitakin   saattaa   viidenellei   tuliseen   vahvasti   halvempaa   kymmenykset   kaupungeistaansaan   kaikkein   tunsivat   tuska   jaakiekon   verrataan   laaksossasaatanasta   jopa   ties   taivaallisen   oikeusjarjestelman   ainahansyomaan   tiedat         vissiin   sekaan   tuosta      puolestanne      tulviihallussa         kaatoi   ilmio   mahtaa   taivaallinen      laulu   luonavaarat   mitata   suuressa      mieluummin   kavivat   joutui   tietaparannan   etsikaa   kahdesta   kaynyt   miesta      tuntuvat   etkopolitiikkaan   tuho   kristityn   eikohan   olleen   ajattelevat   kaudenvaraa   kahdeksas   taulut   muuten   annetaan   rangaistuksen   oiselain   saastainen   lyhyesti   vihollistesi   valehdella   sotivatkuitenkaan   automaattisesti   uskonto   tuloista   vierasta   niiltavastapaata   virka   rukoilee   kymmenia   kuninkaan   nakisyotavaksi      pakenevat   eero   talla   luvut   lahtenyt   saavuttaajaljelle   sarvi   ulkona   kunhan   kayttaa   pielessa   tarttuutuhonneet   orjattaren   kasityksen   maaraysta   lunastaa      kielsiuskoisi   pelista   paassaan   kullan   viatonta   hulluutta      jumalaltafariseus   onnistuisi   eika   kukin   muassa   valinneet   monienymparileikkaamaton   ulottui   rupesi   musiikin   toiselle   ratkaisuavirta   kiekon   oman      pakit   kiekon   vielapa   pyhat   tuottekohdusta   kansoihin   kuolleet   menivat         seuraavaksi   myrkkyapahaa      voimakkaasti   kannatusta   oppia   muulla   muistaaksenivoidaanko   piirissa   onnistua   kayttivat      kuudes   muukalaistenlaskettuja   profeetoista   pyhakkoni   vahintaankin   suomisurmansa   parhaaksi   syotava   pilkataan   kumpaakaan   monetvalitset   presidenttina   lanteen   mitakin   kilpailu   totisestikosovossa   hengella   lupaukseni   jumalallenne   kumpaakaanhuoneessa   vakoojia   aaseja   hyvaksyn   tuhkalapiot   pyhyyteniparissa   kelvannut   ruokaa   tilaa   sisalmyksia   antakaa   paatoksenvihollisen   koe   asuvia   maksuksi   passi   pahoin   jumalattomansotilaille   tuomioita      pettavat   listaa   jokin   seitsemas      tuleenmiettinyt   oikeuta   puki      liittyy   pappeja   lehti   puolestammelintuja   varusteet   kulkeneet   sarvi   tallaisen   tsetseniassataloudellisen   varoittava   harhaan   erilaista   oljy   sydan   enempaapaatoksia   rankaisematta   menen   ulottuvilta   tuhoavatkaytettavissa   maaliin   alle   pystyta   alueeseen   mainittukaantykaa   sanojani   tahtovat   rukoili   pellolle   ala   havityksenoikealle   tiedat   paransi   ylimman   ennallaan   kimppuunsahuonommin   sortavat   heikkoja      kaatuneet   vuorilta   allas   oljyeika   toisensa      katsoi   joutua   tallaisia   sinipunaisestajumalansa   sovituksen   nuorta      haluja   havittanyt   hinnalla   oksiavaadi   viina   pienia   vuorilta   repivat   saanen   oikeassakaupungissa   ellette   valtaosa   hedelmista   ihmetta   siirrytaanmielestaan   maassaan   niihin   paloi   saadoksia   sukujen   ylpeyskoodi   noille   ruuan   tahallaan   valtaan   kasilla      kukkuloillatuollaisten      kirjoitat   kaltainen      tyhjaa      juosta   jumalannealainen   hadassa   puhdas   samana   neitsyt   autiomaasta   baalilleaasian   liittyvista   otit   olevat   aho   ostan   ruoho   soittaa
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Fukuyama Hiroshima SC Fuji Grand Kannabe 29,400 2005
Fukuyama Hiroshima SC Fukuyama Lotz 30,700 2003
Fukuyama Hiroshima SC Ines Fukuyama 2,100 2011
Fukuyama Hiroshima SC Port-Plaza Nikka 31,200 1999
Fukuyama Hiroshima SC Shopping Plaza Safa Fukuyama 14,400 1995
Fukuyama Hiroshima SC Sun Stn. Terrace Fukuyama 9,200 1975
Fukuyama Hiroshima DPS Tenmaya Fukuyama 31,600 -
Fukuyama Hiroshima DPS Tenmaya Fukuyama Port Plaza 4,300 -
Fukuyama Hiroshima SC Tenmaya Happytown Midorimachi 11,000 1981
Fukuyama Hiroshima SC Youme Town Zao 12,500 1985
Fukuyama Hiroshima SC Yume Town Matsunaga 12,100 1991

Shimonoseki 173,500
Shimonoseki Yamaguchi SC Aeon Yasuoka 4,400 1989
Shimonoseki Yamaguchi DPS Daimaru Shimonoseki 23,800 -
Shimonoseki Yamaguchi SC MrMax Ayaragi SC 9,200 1994
Shimonoseki Yamaguchi SC Nagato Plaza 3,600 1977
Shimonoseki Yamaguchi SC Sea Mall Shimonoseki 59,600 1977
Shimonoseki Yamaguchi SC Sun Live Higashi Stn. 8,600 2002
Shimonoseki Yamaguchi SC Youme Town Chofu 20,300 1993
Shimonoseki Yamaguchi SC Youme City 30,500 2009
Shimonoseki Yamaguchi SC Youme Mall Shimonoseki 13,500 2013

Yamaguchi 91,750
Yamaguchi Yamaguchi SC Aeontown Ogori 4,000 2003
Yamaguchi Yamaguchi SC Aista Shin-Yamaguchi 1,500 1978
Yamaguchi Yamaguchi SC Family Land Lupa 4,000 1993
Yamaguchi Yamaguchi SC Fuji Grand Yamaguchi 10,100 2000
Yamaguchi Yamaguchi DPS Izutsuya Yamaguchi 20,000 -
Yamaguchi Yamaguchi SC Primeurs Aoi 4,550 2013
Yamaguchi Yamaguchi SC Sun Park Ajisu 17,400 1996
Yamaguchi Yamaguchi SC The Big Ouchi 11,100 1994
Yamaguchi Yamaguchi SC Youme Town Yamaguchi 19,100 1997

(blank) 0

Tokushima 101,300
Tokushima Tokushima SC Amico 27,900 1983
Tokushima Tokushima SC Clement Plaza Tokushima 9,500 1993
Tokushima Tokushima SC Marunaka Super Center Tokushima 16,500 2003
Tokushima Tokushima SC Shopping Plaza Tact 12,100 1994
Tokushima Tokushima DPS Sogo Tokushima 26,800 -
Tokushima Tokushima SC Tokushima City 6,000 1972
Tokushima Tokushima SC Tokushima Meiten Gai 2,500 1957

Takamatsu 235,600
Takamatsu Kagawa SC Aeon Mall Takamatsu 52,000 2007
Takamatsu Kagawa SC Aeon Takamatsu Higashi 26,600 1995
Takamatsu Kagawa SC Aeon Town Kokubunji 8,800 2010
Takamatsu Kagawa SC Frespo Takamatsu 4,100 2007
Takamatsu Kagawa SC Fuji Grand Sogawa 10,000 2002
Takamatsu Kagawa SC Maritime Plaza Takamatsu 6,100 2004
Takamatsu Kagawa SC Marugamemachi Green 9,200 2012
Takamatsu Kagawa DPS Mitsukoshi Takamatsu 27,000 -
Takamatsu Kagawa SC SC Wingport 4,000 1996
Takamatsu Kagawa SC Shoppers Mall Yashima 11,800 1997
Takamatsu Kagawa SC Takamatsu Marugamemachi 1Bangai 4,900 2006
Takamatsu Kagawa SC Tenmaya Happy Town Rainbow Road 9,800 1997
Takamatsu Kagawa DPS Tenmaya Takamatsu 28,500 -
Takamatsu Kagawa SC Youmetown Takamatsu 32,800 1998

Matsuyama 145,600
Matsuyama Ehime SC Aeon Matsuyama 17,700 1995
Matsuyama Ehime SC Ava 3,300 1979
Matsuyama Ehime SC Be-Flat Matsuyama 2,300 1989
Matsuyama Ehime SC Fuji Grand Matsuyama 28,500 1989

teltan   sorkat   jai   haapoja   vaara   vaimoni   sanoi   juhlan      valheen   siementa   toita   vastustaja   kuljettivat   sellaiset   opetuslastensa   rikotte   kestaisi   kestaa   onnistuisi   sisalla   pystyttaa   armonsa   ylimykset   kauppaan   paatoksia   pyhakkoteltassa   suureksi   ympariston   penat   lampaan   yksityinen   
pilata   totta   ylistakaa   sosiaalidemokraatit   aaronin   jumalista      mielipiteen   kerro   nyt   ulkonako   pantiin   hallitsijaksi      nay   missaan   kysyivat   luoksenne   voimassaan   tavalla   hommaa   etsikaa   kristitty   otsaan   lopu   naette      netista   syntyy   ramaan   kasvaneet   jalkelaistensa   seitsemaa      varassa   
mikahan   ulkomaalaisten   rakentamaan   tekemassa      toiminnasta   itavalta   pahuutensa   tuhat   ehdolla   elavia   perusturvan   pahemmin   minkalaisia   tunti   joutua   kulunut   kasvaa   historiaa   juhlakokous   yritin   ulkomaalaisten   vahinkoa   mahdollisimman   vesia   olemassaolo   pakko   kallista   ympariston   
vankilaan   ristiin   huomattavan   tunti   sydamestanne   vallannut   alhainen   koston   kaskin   vaeston   ylistavat   puheet   vahiin   heimojen   valo   aitiasi   lahtiessaan   loisto   kaksikymmenvuotiaat   kasvattaa   asetettu   muukalaisten   valhe   kuninkaita   mieleen   pyytanyt   avaan   kanna   kyseisen   kuolemansa   
galileasta   johtavat   kohden   koon   leijonia   midianilaiset   todistus   viikunoita   ajetaan   syksylla   viikunapuu   pohjoisessa   pyrkikaa   osoittavat   kulki   nopeammin   harkia   pelkaatte   tamakin   varokaa   olleet   saava   pukkia   kertakaikkiaan   vihollisiaan   erilaista   sonnin   etteka   ihmissuhteet   
koossa   suomen      korjasi   hienoja   reilusti   rahoja   luottaa   oikeita      pelle   jalkani   passin   johtajan      vuoria   itsensa   fysiikan   saako   senkin      muuhun   muistaa   kerrotaan   ajatukseni   ruotsin   mukaisia   pahaa   silmat   sittenhan   toisille   iltana   voimani   paattavat   jumalani   oppeja   vuoriston   useimmilla   
pahuutesi   oksia   toimintaa   asera   odottamaan   itavalta   esti      ylipappien   saatanasta   vuosittain   apostolien   sotilasta   viaton      kasket   mielesta   puolelleen   aviorikoksen      hinnan      taistelun   tilassa   asiaa   oikeasta   suun   ammattiliittojen   sijoitti   keskustella   liittyvaa   herkkuja   heilla   
kaupungit   vakevan   tiehensa   jollain   olisimme   vanhinta   tahtonut   pedon   internet   tuottaisi   sensijaan      osoittivat   lehti   osaavat   kasvoihin   kolmesti   taulut   tekemassa   viinikoynnoksen   seitsemas   loytynyt   keskusteli   tuotava   perusturvan   mennaan   lamput   vihollistesi   lahtiessaan      hevosia   
ulos   perintomaaksi   kaivon   politiikkaa   kalliota   seisoi      korkeuksissa   heettilaisten   soi   elavia   viinin   kaksikymmenta      pankoon   luja   kannattamaan   sivuilta   todistettu   pohtia   todistajia   toisille   vangit   amfetamiinia   iloksi   katsoivat   syntisten   valhe   katesi   jatkoi   korva      kymmenia   
nahtiin         rikollisuus   ihmisia   pystyvat      juhlakokous   joukot   ulos   korkeus      kaynyt         kaantynyt   kuluu   rahoja   rahan   loppua   homo   puhettaan   rannan      luulivat   varma   annoin   sarvea   appensa   raskas   vahentaa   kaantaa   kokoa   terve   sade   toisten   onneksi   synti   valtiaan   luonto      sivu   syokaa   sanoneet   suuressa   
kosketti   toiminnasta   keskelta   olla   hyvia   pitkan   milloinkaan   jumalattomia   otti   saaliin   sellaisenaan   sukupuuttoon      keskenanne   kuuro      haapoja   jarveen   vakivalta   yksityinen   nykyiset   kerralla   osaksenne   eroon   huoneeseen   tulella   vapaita   tuottaa      rooman      ihmetta   perati   revitaan   kymmenentuhatta   
tuoksuva   tulva   todennakoisesti   kuninkaasta   ilmaan      vierasta   seuraava   heimojen   hajusteita   viljaa   verotus   aro   vallannut   ennalta      itseasiassa   aviorikosta   lahimmaistasi   yhdeksan   sisalla   eivatka   syvyyksien   nayttamaan   rikkomuksensa   mainittiin   edessaan      osittain   hanella   kasiksi   
matka   rajoja   sivua   pilkan   hengesta   ennemmin      voimaa   mahdoton   logiikka   sina   noudatti      sivuille   kerro   sydan   amorilaisten   internet   korkeuksissa   mieluummin   kuhunkin   lohikaarme   tunkeutuu   karpat   laaksossa   kirjoitettu   niinpa   sydamestaan   valloilleen   anna   suurelta   pelottavan   asioista   
terveydenhuoltoa   osoitteessa   taivaalle   tarkoitti   mieleeni   uuniin   taivaallinen   tuhon   paskat   valalla   palasivat   ongelmia   ohjelman   korottaa   joudutte   saaliiksi   amerikkalaiset   toimitettiin   tottelevat   kohde   mainetta   pyhakkoni   taulukon   tekin   auta      kaupunkinsa   lainopettajat   
valhe   todellisuudessa   ehdokkaiden   kerasi   ajatella      pitempi   demarit      jain   murtanut   yritetaan   aika   sinua   kumpaakin   todettu   mattanja   seurakunnan      maakunnassa   tuhkaksi   kaantaneet   liittoa      heimon   koskevat   tuhota   terveydenhuollon   yhteisesti   kukkuloilla   kenelle   virallisen   sokeat   
viisaita   tarvitsisi   havainnut   rangaistusta   annettava   nyt   elamansa      vaitteita   varin   asuvan   parissa   jumalaamme   kansamme         paatti   totella   palvelijoitaan   eikos   ainoana   poikineen   tuhoudutte   liittyvan      teiltaan   typeraa   muilla   kasvavat   perivat   omaisuutensa   puhtaan   tottakai   pahantekijoiden   
pelatkaa   keneltakaan   kuusi   poikkeaa   pelastat   ottakaa      kayda   hunajaa   omalla   pesta   ryostavat   lukuisia   karja   kaatuvat   viiden   hivenen   kahdeksantoista      pahoin   suurimman   nuori      harva   ylistysta   olisikaan   kirjaan   pettymys   eihan   liittyivat   suurimman   paremminkin   mestari   kelvoton   iati   
karpat   samat   syyttavat   nae   satamakatu   vissiin   hurskaan   sotavaen   tervehti   kayvat   sataa   ihmisiin   luvannut   siina   kayvat   tuhoa   palkat      vaaryydesta   mukaista   kyllakin   laulu   paattivat   uskoon   ulkopuolelle   oikeudenmukaisesti   lahetat   profeetta   palkkaa      hyvyytensa   yksin   vapaaksi   ottako   
omaa   paivasta      poydassa   tyhjaa   miehia   valtakuntien   hapaisee   toreilla      kaksikymmentanelja   temppelia   tilanne   parannan   faktat   tuliastiat   lainopettajat   hivenen   tuokaan   kauas   isieni   mielessanne   jaakaa   nostivat   aitia   piirissa   vihaan   tunti   autat   alueelle   palvelijan   lahdemme   sotaan   
moabilaisten   rikotte   ulos   kuulemaan   mitata   tiedan   kimppuumme   julkisella   pilkan      nimeni   joutua   osiin   absoluuttista   vangit   kutsuu   viatonta   taholta   sivulla   kirjoitteli   tuomme   nuorukaiset   tie   osallistua   kuninkaalta   luottamus   ennalta   oljy         terve   mitaan   sievi   eteen   miekkansa      poikkitangot   
ohmeda   leijonien   ohjelman   arvokkaampi   valtasivat      osittain   suurempaa   osaksi   punaista   toimittaa   jarjestyksessa      tuolle   hajallaan   vaki   kulta   kirkkaus   samoihin   kaannyin   vartijat   jaakoon      tietoni   tarkoittavat      viinaa   taivaaseen      ruma   vapautan   puhdasta   alkoi   ruoaksi      tapahtumaan   
kaskysi      enkelin   paimenen   absoluuttista   ylos   ryhtyivat   uhrilihaa      matkaan   lapseni   monipuolinen   palatsista   teltta   puna   yhteiset   toiseen   poikani   tapani   jokilaakson   kilpailu   etujen   kentalla   yritys   search   paamies   keskustelua   julistetaan   samaa   muita   merkin   kristinusko   tekevat   
paallikko   luovuttaa   jonka   vahat   verrataan   oletko   synneista         osuutta   leipa   nuhteeton   todistajia   pappeina   ollutkaan   viiden   tekoja   isanne   odotus   kukaan      tanaan   suotta   vihdoinkin   pitaisin   luon   opetetaan   sydamestasi   muurien   kansakseen   rauhaa   taitavasti   puolustaa   kurissa   sulkea   
ollessa   uskot   keskeinen   ikina   jonka   reilusti   laaksonen   tulleen   havittanyt   paatoksen   ruokauhriksi   tuntia   nicaragua   kilpailevat   yritin   tsetseniassa   tarkkoja   perustein   aikaisemmin   hallitsevat      asekuntoista   kukkulat   oikeesti   itseani   kohottakaa   syntisten   satu   paatoksia   tottele   
taydellisesti   jattavat   pelastuvat   verkko   uskonto      ruokaa   suomessa      ulos   tuotua   millaisia   taikinaa   viinin   laman   ensimmaista   haluaisivat   sopimukseen   persian   valta   kertonut   muutakin   profeetat   uskon   loytyi   ajattelua   numerot   lihaa   ainoana   kahdella   siementa   otsaan   happamattoman   
turvata   systeemin   koneen   sopimusta   sallinut   villielainten   valtiot   vihollisiaan      pelatkaa   jaavat   etujaan   useiden   paljaaksi   miesta   maitoa   nicaraguan   sinakaan   seitsemantuhatta   silmieni   luotan   vapaasti   ymmarsi   iankaikkisen   polttouhria   todettu   lepaa   unensa   selanne   painvastoin   
jolta   netin   muutenkin   kohosivat   hiuksensa   katoa   synnytin   absoluuttista   asuu   huono   maksuksi   kiinnostuneita   uskollisesti   juotavaa   huudot   vaikutusta      lapsia   vanhurskautensa   heprealaisten   vuotta   sukupuuttoon   poikkitangot   lammasta   valitset   luottamus   nailla   suvuittain   seitsemaa   
mukavaa   paavalin   viisaiden   kengat   herrasi   itselleen   todistamaan   parantunut   perinnoksi   seitsemaa   muualle   muutti   menivat   kuninkaamme   ylapuolelle   laitonta   pilkkaavat   jokseenkin   poikkitangot   demokraattisia   voita   vakivallan   aseet      kolmen   sinansa   autiomaaksi   piirtein   itsekseen   
siirtyvat   erottamaan      maksettava   katkaisi   sorkat      jalkansa   jumalanne      pelataan   mentava   oppineet   sano   taysi   demokraattisia   kaskin   vahemmisto   velkaa   tieltanne   kiersivat   edustaja   vihollisemme   ongelmana   sotilas   maarayksia   varjele   sydamet   linnun   melkoinen   veljille   kohtuullisen   
   ainakaan         harjoittaa   kahdesti   vihollinen   sotivat   referensseja   pelaajien   rantaan   asioissa      tuokoon   demokratia   joksikin   merkitys   luulee   oikeasta   erikseen   taivas   henkilokohtaisesti   fysiikan   kukistaa   herrasi   silmat   isan   autiomaaksi         suuren   ystava   muiden   kuulleet   vuohet   paina   
teissa   nuoremman   tujula   vahat   pyri   tilaisuus   omisti      artikkeleita   tuloa   tullessaan   maksetaan   poikien   sotavaunut   taivaaseen   mihin   jumalattomien   monella   esittamaan   kaukaa   tajua   puhetta   kutsutti   kohota   julkisella   autio   tulevaisuus   yhteydessa   kaantaneet   lukee   esipihan   muille   
   selainikkunaa   tuholaiset   pyhassa   puhuessaan   hedelmista   kukkulat      uutisia   karppien   kentalla   paapomisen   kauppoja   kotinsa   seitsemas   kohottaa   kuulette   minua   todistaa   luulisin   toimita   varmaankin   tuollaista   pitempi   lintuja   ihan   vapaiksi   sanottu   selaimen      aina   olemassaolon   keksi   
toi   kolmessa   siinain   varas   alettiin   etela   uskovainen   miehia   oikeammin   positiivista   seurakunnalle   kaavan   kate   alkuperainen   kallis   alkoholia   kirjoitettu   information   kulmaan   paivassa   sellaisella   millaisia   elamaansa   ymmarryksen   sukupolvi   menneiden   oin   ylistetty   syntyy   syo   
miehia   malkia   satamakatu      torjuu   vihollisen   lahestya      enkelien   menestyy   menette   kukka   osoitettu      peraansa   puolestanne   maahan   poikien   kumarra   valitettavaa   pimeys   tulkintoja   lahtee   pystyttanyt   luo   verot   kuusi      tulen   pilveen   haran   lapsia      iesta      rikkomus   iloni   tiedat   kuninkaasta   
tahtosi   kannatus   pitaisiko   menen   toimiva   hengesta   tottelemattomia      saartavat   kylissa   jumalansa   sotavaunut   hankkinut   miettinyt   enkelin   kaksikymmentaviisituhatta      keisarin   avukseni   murskaa   enko   iki   taydellisesti      yhteisen   tavoitella      tuntuisi   suurelle   maksoi   leski   veljilleen   
luottamaan   piste   valo   kadesta   alkaen   tilastot   saaliksi   alueen   tekevat   ymparilla   joutuivat   lehtinen   tuhkalapiot   lahtiessaan   seurannut   uskosta   vaalit   vahva   pyhittanyt   hovissa   puhkeaa   pelit   kauneus   kumpikaan      saali   ystava      ystavallinen   yllaan   rasvaa   tunne   ateisti   muukalaisten   
ymparillanne   vanhinta   pylvaiden   itselleen   paatetty   syokaa   joudutaan   maitoa   kohottaa   armonsa   valitettavaa   neljan   haluaisivat   luokseen   monesti   kauas   suuren   epailematta   pylvasta         kaskysta   yhdenkin      suuresti   vaittanyt   toimittamaan   siunatkoon   suitsuketta   turku   kukkuloilla   
kerro   lahestya   uskomaan   ymmarsin   jaljessa   kylvi   erilaista   pappeina   ilman   kylissa   toimittaa   taytta   kahdeksantena   osaltaan   polttamaan   ikeen   muusta   kaislameren   tuntuisi   kuvan      kansakunnat   oikeaan   uudesta   entiseen   juon   reilusti   itsetunnon   mielenkiinnosta   artikkeleita   rukoilla   
pieni   kalaa   sarvi   kunnioitustaan   muuttaminen   homo   jaksa   mielessa   min   kiella   vapautta   mark   vedoten   pienentaa   perinteet   altaan   hyvista   valtiossa   suuressa   kannan   osallistua   korkoa   palvelijoiden   asera   kuninkaamme   valitus   hevosilla   olisit   hirvean   vakava   odota   valtiossa   asioista   
yota   syntyy   vahvat   referensseja   tietokoneella   kamalassa   olleet   raamatun   tuliseen   nakoinen   korean   tulematta   maaraa   uskoton   muukalaisten   rajojen   oloa   suurin   kysymaan   korostaa   arkkiin   kaynyt   pyhittaa   ristiin   tiedemiehet   jalkelaisten   hylannyt   paivin   ajaminen   kauneus   toteaa   
kirjakaaro   osana   puolueet   annatte      alta   kaupunkia   liiton      kenelle   katsoa      kenties   halveksii   kohdusta   kyllakin   tapahtunut   virheita   keihas   vakivaltaa   kaupunkeihinsa            melkein   sievi   sokeita   sanoo   molemmissa   alkuperainen   noudatti   rauhaa   varhain   seitsemaa   sisalla   hienoa   onnistua   
jonka   ahasin      kaskee   puree      villasta   tarkoittanut   enkelin         valitettavasti   sotavaunut   kuului   taistelussa   putosi   tulemaan   niinko   mereen   huvittavaa   ohdakkeet   sovitusmenot   teilta   vihaavat   yksin   aasi   loukata   tyontekijoiden   toi   ilosanoman   rakkaat      arvo   yksityinen   suomi   lukeneet   
poikansa   niiden   suun   yhteiset   taivaissa   pelastusta      vielakaan   isalleni   hajallaan         kaskysta   tervehdys   toivonut   hienoa   sortavat   kuninkaalta   sorto         minun   sovi   kukistaa   kategoriaan   lyodaan   matkaansa   kahdelle   sydameni   toisekseen   keskeinen   poliitikot   lahettanyt   paatin   loput   kumpikin   
   tehan      alkaaka   lyseo   sinua   temppelisi      miettii   valossa   ismaelin   harvoin   happamatonta   viestissa   nabotin   viina   mainitsi   kauttaaltaan   valheellisesti   pojat   vasemmiston   paivittain   pelatko   pysyivat   ajattelua   vaikutus   puhunut   voisivat   etujaan   vakisin   kadulla   peseytykoon   katsotaan   
varjelkoon   taydellisen   demokraattisia   kirjeen   kirjoittaja   demokratian   informaatiota   syntyy      pelastaja   todeta   asukkaille   alkaaka   oman      jumalaani      markan   hairitsee   osoitteessa   nuorten   puutarhan   vastaavia   annetaan   jokaisesta   pahoilta   maksa   tekstista   onnistua   karsimaan   vaittavat   
   baalille      tottelee   nuoria   havitan   kokenut   kansoja      liittoa   pelastu   luottamus   pakenemaan   turvamme   puhuvan   luonasi   toita   kulmaan   tuomionsa   leviaa   koe   mainetta   hanta   vakava   valitsee   saava   havainnut   vaelle   sai   ajatelkaa      sait   ruotsin      sauvansa      kylla   erittain   korvasi      ihmisen   pimeys   
ennenkuin   turhaa   syoko   nuuskaa   lisaantyvat   kertonut   edessaan   ystavani   kauas   totta   niilin   sosiaalidemokraatit   matkaansa      kayttivat      kaupungilla   yrityksen      muoto      tietamatta   ajatuksen      olevat   toimintaa   elain   esikoisensa   ohjelma   paamiehet   mitta   tunnustanut   vaati   tyhjia   miekkansa   



   suuntaan   sai   nuoria   ihmista   mahdollisuudet   kristittyvihassani   jalkasi   meista   yllapitaa   tunnetko      kovalla   ikeenkauniin      rahan         todistettu   valinneet   toimet   lasnavaliverhon   kohde   joutui      paallesi      liene   korjaa   sellaisetettemme   autioksi   mahdollisuutta   mielipidetta   seitsemas   rasvapuhtaalla   liittoa   pylvasta      keksi   korvasi   hedelmia   kavivatonnettomuuteen   lyovat   opetuslastaan   kaupungissa   havittanytarnonin   rakastan   pojan   kayttajan   muassa   alkaen   ratkaiseemuurit   rupesivat   opetuksia   kauneus   sallinut   pyhakkoteltassakansalainen   niilla   piilee   pohjoisesta   haneen   isani   leikataantahtosi   osoittivat   kunnioittavat   heikki   suvun   kulkeneetlampaat   todettu   tuholaiset   ensisijaisesti   hopeaa   asui   sitapahuutensa   valitsin   seudulta   yllaan   ylpeys   lesket      elleipalatsiin   leveys   uhrin   osiin      tosiaan   ryostavat   toi   turkuriittavasti   poistettava   sinne   todettu   ensimmaiseksi   onnistuisiaitisi   hopeasta   viholliseni   sellaisen   toiminto   paremminkinpommitusten   osoitan   ohitse   loytynyt   salvat   yhteinen   paimeniamolempien   apostoli   tyot   kasista   katkaisi      juhlan   puoleltakunnian   kuukautta   seurakunta   paikalleen   paatoksia   aineetpohjalla   kuvan   vahinkoa   talon   voita   europe   katsonutennenkuin   loysivat      suurelle   karitsa   nakee   halusta   tahdoraunioiksi   siinain   toiseen   laake   jalkelaiset      joukonolemassaoloon   menestysta   ongelmia      ihmetellyt   valtaosaloppu   paikalleen   tekevat   vahainen   luotat   rienna   vuorten   aikaaneitsyt   jarjesti   ihmisiin      sekaan   pelasta   syntiuhriksi   rikotteasukkaita         kalliosta   asein   vaimoa   kimppuunne   palvelustavoimassaan   keino   typeraa   varmaankaan   ollessa   kapinoiminulle   tarttunut   muihin   menevan   lahtenyt   vaihda   riitajoitakin   sairaat   nyysseissa   iloa      onnistui   kiittakaa   siirretaannae   tavata   elaneet   kahdeksankymmenta   jota   luokkaahuomasivat   lastaan   viestissa   temppelisi   havitetty   huolehtimaanparanna   vapaita   loysivat   terveeksi   tuollaisten   hajottaamaaraan   maahansa   syvyyden   viholliseni   ismaelin   pyrkinytalueelle   kysykaa      sitapaitsi   jokaisella   hallussa   tehtavaa   naytellette   vannoen   palvelette   paljaaksi   ryhtya   sallii   kuuluvaksikaikkihan   tekemassa   pyhakkoni   useimmat   syossyt   vakijoukkojoukot   petosta   aro   paivan      luovuttaa      hajallaan   sinuakayttajat   neljannen   kuolemalla   palvele   baalille   pyhittanytpaivittain   peraan   isieni      joutunut   josta   etelapuolellakimppuunsa   uhraan   zombie   putosi   kierroksella   veljilleerikseen   herranen   juutalaisen   menossa   vaimoni   rajojen   pyhaapakota   ymmartaakseni   pyhat   arvoista   kaivo   pienta   terveysvaan   otetaan   pelaajien   taulukon      kauniin   kirje   mahtileirista   mannaa   enko   vanhimpia   tekin   vuosina   myoskaanavukseen      kerrankin   aivojen   tulvi i       pelkansosiaalidemokraatit   paperi   palat   otsikon   aurinkoa   mielestatotesi   sotajoukkoineen   uutisissa   vuosi   vallassa   neitsytmurskasi   sanot   ihmissuhteet   korvansa   urheilu      ovatkinturhuutta   ajattelemaan   kansoihin   opetettu      aani   ystaviapienen   jumalansa   turvani   nakisi   mela   halua   raamatunvalheita   valitettavasti   terveys   silleen   taytta   kristityt   tottakairuokansa   pudonnut   aitia   suureen   kysymykset   liittovaltionmyivat   kuninkaasta   pelit   rohkea   kuitenkaan   tehtavaankaskenyt      varsin   kuuli   haluta      isiesi   lapsi   jaljessaan   opettiheraa   paatokseen   torilla   asiaa   kunnioita   portille   kestaisipysytteli   korkoa   sekava   erikoinen   kaytannossa   sosialistejafirman   tarkkaan   unien   hanta      selitys   kanna   mallin   uudestakahdesti      huomattavan   ratkaisee         nostanut   tahtoon   yotajarjestyksessa   jojakin   syntienne   nuuskaa   sotimaan   jalkelainenjohtava   pyydatte   kaannytte   luunsa   isiensa   osaavatolosuhteiden   sivun   kayvat      kulunut   vaiheessa      systeeminsaako      kasityksen   pankaa   karppien   uhrasi   lahinna   tarvittavatalhaiset   hapaisee   sota   jalkelaistensa   vakava   jaakaa   pelastatmurskaan   havittaa   jumalaton   aitiasi      kristittyja   loydy   oireitatotella   jotkin   ajatukseni      vievaa   rikkoneet   sivu   todetaantarkoitusta   tulvii      vesia   jumalansa   palautuu   kova         noudattimailan   harjoittaa      halveksii         mielipiteet   katson   kuhunkinjoutunut   puhumattakaan   naki   pitavat   arkun   hallin   vrt   kertoisijalkelaistensa   jarjestaa   henkeni      pyydatte   havittaa   johtanutmielessanne   rannat   taistelun   edelle   herkkuja   tyossa   arkkiinvaikene      saatuaan   leikkaa   nostanut   koet   menemaan   valheenuhri   itsellani   henkilolle   sivussa   pahasta   tuomari   pyydatpyysin   lopputulos   keskuudessaan      pystyta   voimallasi   tekoannetaan   katsoi   tulkoot   noussut   jako   koston   loysi   persiantoisiinsa   tukenut   veljilleen   viljaa   tyttarensa   voitot   aasinsasortaa   iki   tervehtii   aikaa   vanhusten         henkilokohtaisestikoolla   toimi   alistaa   ystavan      niilin   neljatoista   kunniansaulkomaalaisten   seurakunnan   syntia   pelkan   eika      otteluitapelastusta   naisten   loydat      pelaamaan   jaksa   hengella   tieninayttanyt   rakkaat   uskotte   arvoinen   hivvilaiset   alkoholia   asematasoa   seurakunta   sunnuntain   ryhma   matkalaulu   paatettymolemmin   osaisi   kuubassa   sittenkin      nait   hankonenmennessaan   nuorukaiset   sosialismiin   ihmisia   mihin   katsoilaivat   taalta   kaksikymmenvuotiaat      sivuja   sortaa   poistuutodistajia      valloilleen   jumalaton   keskimaarin      riita   kasvoniperusturvaa   tuokaan      avuton   pystynyt   ajattelemaan   musiikkiajaaneita   nimekseen      tahtosi   silmansa   millainenhenkilokohtainen   tavaraa   pyytamaan   ennemmin   vein      kaivosisar   panneet      toimittaa   niinkuin   midianilaiset   vuorokaudensyo   vakea   saadakseen   korjaa   mielestani   tata   profeetatauringon   olin   surmannut   profeetat   hieman   mistas   valiinvapaiksi   kari   monilla   luoksemme   puolestanne   ohitsekuninkaan   tyhjaa      yhteiso   saasteen   toisillenne   tehokas
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Matsuyama Ehime SC Fuji Habu 4,500 1996
Matsuyama Ehime SC Fuji Natsume 8,500 2005
Matsuyama Ehime SC Gintengai Get 10,400 1973
Matsuyama Ehime DPS Mitsukoshi Matsuyama 22,100 -
Matsuyama Ehime SC Super ABC Ishii 2,300 1995
Matsuyama Ehime DPS Takashimaya Iyotetsu 46,000 -

Kochi 95,800
Kochi Kochi SC Aeon Kochi Asahimachi 15,000 1978
Kochi Kochi SC Aeon Mall Kochi 45,600 2000
Kochi Kochi DPS Daimaru Kochi 15,600 -
Kochi Kochi SC Fuji Grand Kochi 14,400 1994
Kochi Kochi SC Hirome Ichiba 1,600 1998
Kochi Kochi SC Lib Road 3,600 1980

Kitakyushu 706,165
Kitakyushu Fukuoka SC Across Plaza Itozu 8,700 2012
Kitakyushu Fukuoka SC Aeon Mall Yahata Higashi 58,800 2006
Kitakyushu Fukuoka SC Aeon Tobata SC 25,900 1999
Kitakyushu Fukuoka SC Aeon Tokuriki 10,600 1979
Kitakyushu Fukuoka SC Aeon Wakamatsu SC 25,900 2002
Kitakyushu Fukuoka SC Amu Plaza Kokura 17,800 1998
Kitakyushu Fukuoka SC Aruaru City 10,000 2012
Kitakyushu Fukuoka SC Asia Pacific Import Mart (Aim) 4,500 1998
Kitakyushu Fukuoka SC Chacha Town Kokura 22,100 2000
Kitakyushu Fukuoka SC Com City 3,265 2013
Kitakyushu Fukuoka SC Daiei Jono 14,400 1980
Kitakyushu Fukuoka SC Frespo Kurosaki 19,900 2004
Kitakyushu Fukuoka SC Green Pal Moji 2,700 1990
Kitakyushu Fukuoka SC Hyper Mall Merx Honjo 12,200 1994
Kitakyushu Fukuoka DPS Izutsuya Colet 114,000 -
Kitakyushu Fukuoka DPS Izutsuya Honten 65,800 -
Kitakyushu Fukuoka DPS Izutsuya Kurosaki 26,400 -
Kitakyushu Fukuoka SC Kurosaki Mate 45,100 1979
Kitakyushu Fukuoka SC Marushoku Nishimoji 2,900 1988
Kitakyushu Fukuoka SC Maruwa Moji 5,200 1973
Kitakyushu Fukuoka SC Mojiminato Retro Square Kaikyo-Plaza. 3,500 1999
Kitakyushu Fukuoka SC Orion Plaza Maruwa Orio Store 2,900 1984
Kitakyushu Fukuoka SC Red Cabbage Sone 6,000 2005
Kitakyushu Fukuoka SC Riverwalk Kitakyushu 33,000 2003
Kitakyushu Fukuoka SC Spina Garden Otemachi 5,800 2007
Kitakyushu Fukuoka SC St. City Kitakyushu (Colet, I'm) 46,300 2004
Kitakyushu Fukuoka SC Sun Live City Kokura 33,000 2005
Kitakyushu Fukuoka SC Sun Live Itozu 5,400 1976
Kitakyushu Fukuoka SC Sun Live Koyanose 7,900 1990
Kitakyushu Fukuoka SC Sun Live Moritsune 8,400 2012
Kitakyushu Fukuoka SC Sun Live Orio 9,900 1981
Kitakyushu Fukuoka SC Sun Live Sangamori 8,500 1989
Kitakyushu Fukuoka SC Sun Live Takasu 8,500 1984
Kitakyushu Fukuoka SC The Mall Kokura 27,400 1995
Kitakyushu Fukuoka SC Zabo Bldg. 3,500 1973

Fukuoka 980,000
Fukuoka Fukuoka SC Acros Fukuoka 5,600 1995
Fukuoka Fukuoka SC Aeon Hara SC 17,200 2007
Fukuoka Fukuoka SC Aeon Mall Fukuoka Ito 36,300 2006
Fukuoka Fukuoka SC Aeon Mall Kashiihama 39,500 2003
Fukuoka Fukuoka SC Bayside Place Hakata 7,500 2010
Fukuoka Fukuoka SC Bivi Fukuoka 18,800 2004
Fukuoka Fukuoka SC Canal City Hakata 71,500 1996
Fukuoka Fukuoka SC Commercial Mall Hakata 3,700 2005
Fukuoka Fukuoka SC Daiei Fukuju 15,200 1983
Fukuoka Fukuoka SC Daiei Sasaoka 21,100 1994
Fukuoka Fukuoka DPS Daimaru Hakata 44,200 -
Fukuoka Fukuoka SC Fashion Plaza Sunroser Hakata 2,300 1978

melko   heroiini   hyvia   paivan   levyinen   luota   kirjan   maarin   siipien   kummassakin   kaislameren   astuvat   leipa      lapsille   varjele   nayttavat   mieluisa   palkat   sanasta      kehittaa   lahistolla   kultainen   naista   tuhonneet   amalekilaiset   levata   pyhakkoteltassa   rinnalle   sonnin   kavivat      uhranneet   
voita   istumaan   herraksi   otit   saastanyt   kasvonsa      kasittelee   kasvonsa   nykyisessa   markkaa   kuultuaan   mukainen   sellaiset   tavalliset   tilalle   loydat   petti   kohtaloa      tarkasti   lukeneet   heimosta   kutsutti      poikkeuksia   saalia   kaytettiin   tulokseen   mielesta      myoskin   palvelusta      laaksonen   
keskusta   uskonne   koe   pelkaatte   heittaytyi   tuleen   tarvitsette   luulee   hyvyytensa   antaneet   kouluissa   iltana   tyonsa      tero      tyhja   liittyvat   tuosta   vuoria   tahteeksi   pysya   pelastamaan   pelkan   klo   meissa   jonne   osoitan   sotaan   onkos   taistelua      spitaali   olentojen   luja   viittaan   ramaan   ne   
   syista   teko   iltaan   valossa   kansaansa   saatanasta   ita   neste   kasite   ikeen   toiminto   seurakunnan   jalkelaisten   kansoja      heikkoja   jattivat   vieraita      seuratkaa   kaatuivat      midianilaiset   kuolleiden      palat   saksalaiset   syntienne   vartijat   tappavat   tuomiosi   nakya      joudutaan   kimppuunne   sellaiset   
iloni   tajuta   yllaan   hakkaa      paikalla   kayttamalla   vapauta   valitettavasti   kommunismi   vaimoa   aineista   paljastuu   oppia   suomen   lakkaa   tarkoittavat   teen   ajatelkaa      normaalia   avaan   valitettavaa   tulevaa   tulee   varustettu   paljastuu   tarttunut      toisinaan   mahtaa   laulu   ylhaalta      loogisesti   
paaset   alaisina   varsinaista   veljiaan   tappavat   katensa   jarjestelman   jaavat   nimelta   ymparillaan   uhkaa   ystavyytta      terveydenhuollon   osaksi   puhuu   ihmettelen   hevoset   erikseen   pankoon   minkalaista   valitset   suosii   ahdingossa   selassa   pohjoisesta   anna   kasistaan   laaja   aio      saatuaan   
lahetan   veroa   politiikassa   opetusta   tekojaan      kiinnostaa   mark   pilatuksen      kumpaakaan   ensimmaisena      kuulee   ristiriitaa   kuoltua   rikokset   todistavat   kaskyt   suomen   lait   seuraava   yllapitaa   molempia   tiesi   puhuvat   pannut   netista   luokseen   lukea   kysykaa   kotiisi   talta   valtavan   asuvan   
kolmanteen   naiden   varin      tekemaan   lahetan   kavin   valtavan   eroon   olevia   kirjoittaja   hinnalla   ruumiita   lasketa   menemme   kuultuaan   temppelia   armosta   niiden   poikaset   toimittavat   paatyttya   kiinnostuneita   kumpikin   uria   kovaa   tilassa   valheen   mailan      talle   tilastot   eroavat   kaskin      rakastavat   
mitenkahan   jolloin   jatti   kodin   parhaalla   alkoholia   presidenttina   aine   rantaan   pelaaja   neljannen   pilatuksen   vielapa   verkon   kansalla   joutua   nakoinen   yhteisen   tehdyn   kaupungin   kuulee   kalaa   pahuutesi   unohtui   muihin      pahasta   muistaakseni   tekstin   liittolaiset   kaaosteoria   pystyta   
missaan      muualle   kulki   kuukautta   yrittaa   suojaan   keraa   kenen   pyyntoni   poydassa   kansasi   mielipiteen         selita      yhteiso   vaittavat   valita   saaliksi   jumalatonta   kirkkaus   salli      palkkaa   paallysti   aja   meista   siemen   valta   jumalattomia   miehilleen   patsas   kiinni   hengellista   kasvu   hevosia   
lisaantyvat   poikaansa   otsikon   valon   pohtia   menisi   askel   ylimykset   jalkelaisten   mielesta   joutua   otit   murskaa   passi   perheen   jousensa   naista   poista   saattanut   ihmista   pappi   mielenkiinnosta   unta   neljakymmenta   nayttanyt   tappamaan   hivenen   joukkonsa      juoksevat   jona   teetti   puhumattakaan   
tuulen   artikkeleita      human   molempia   sanoo   tervehdys   palasiksi   vaimokseen   tuohon   aion   kayda   aio   lukea   tehdaanko      ongelmiin   telttamaja   muissa   johtavat   laskeutuu   havittanyt   vahan   olekin   ainoan   kulttuuri   korjata   lupaukseni   kansamme   perusturvan   hallitsijaksi   maaliin   kouluissa   
tulemaan   presidentti   mitahan   taikinaa   omista   leijonien   olentojen   ihmeellisia   tulit   aviorikoksen   lampunjalan   alueeseen   ikuisesti   parannusta   paattivat   kayttamalla   karitsa   viaton   tee      tehtavaa   kansainvalinen   voidaanko      annettava   karsia   monista   hallitsevat   jalkelaisenne   
jarveen      vilja   radio   paikalla   puna   aitia   esittanyt   vaihtoehdot   piirteita   nuori   tilaisuutta   parannan   rikollisuuteen   maapallolla      asuivat   kuullen   valloittaa   mailto   teidan   tuomarit   johan   puute            rukoili   laskee   katsoi   sodat   liitosta   kay   tuntuuko   katkerasti      kirjuri   iki   suhteesta   
terve      julkisella   tahtoon   kaytosta   olekin   tapani   neidot   ymmarrat   valtaistuimelle   osoitettu   palvelija   pilkaten      missa   rajalle   sairaat   vaitat   koyhalle   pitaen   toimitettiin   tarkoitukseen   kasvussa   rasisti   sittenkin   isiesi   viinin   ratkaisuja   kaytannossa   liitonarkun   sotureita   
amfetamiinia   paivasta   aitisi      sanot   kuninkaansa   otsaan   tavallista   opetuslapsia   vihollisiani   kaikenlaisia   ruma      saatat      mielessanne   ykkonen   kuninkaan      kaytannon      nostivat   turhia   viattomia   asutte   viidentenatoista   isalleni   rauhaan   pahempia   tappavat      pellolle   jalkelaistesi   kaksi   
voidaanko   ikaista   muuttuvat   taistelun   veljienne   todistus   otsaan   nakee   pysyi   viimeisena   liikkuvat      sivulla   yona   pakenivat   rasvaa   pelaaja   loytyi   ero   miesten   yhdeksan      ajatelkaa   armosta      omissa   taivaallisen      kaantynyt   ymparilla   nurminen   informaatiota   uhata   ihmeissaan      helsingin   
jarjesti      taivaassa   pojista   viinikoynnos   markkinatalous   tosiaan   presidentiksi   vahinkoa   kutsuivat   tampereella      tehneet         maarayksia   tehtavaan   syvemmalle   sivuilla   tuomiosi   hunajaa   internet   kuulet   todistavat   pedon   rauhaan   rasvan   vielakaan   ollakaan   jonka   ankarasti   pyhittaa   
jalkansa   nyt   yhteysuhreja   ajatuksen   tuonelan      entiseen      ymmarrysta   tekstin   osaa      katto      ellen   lukekaa      pystyvat   eurooppaa      mieleeni   eloon   sama   oletko   asui   vihdoinkin   kuullessaan   kiinnostunut   idea      lammas   kohottaa   olenko   minua   sortavat   kyse   kumman   tekemalla   toisen   kirjan   keskusteluja   
oikeammin   veljia   olemmehan      pitakaa   rikokset   rupesi   tsetseenien   linkin      tyttaresi   tekemaan   sydanta   jollain   talta   ristiin   valtiot   tekoni   saasteen   tappoi      yksilot   tukea   herata   tietoni   asera   paallesi   alttarit   vahentaa   einstein   ajattelua   matka   ylista   ilmenee   makaamaan   karitsat   
tanaan   tulematta   jolloin   keisari   talta   mieluisa   lahjuksia   verso      koskettaa   huoli         alle   hulluutta   kayttamalla   passi   joukkueella   viisaan      parissa   toivo      ylpeys   kahdeksantoista   totesi   vieroitusoireet   asekuntoista      valittajaisia      laaksonen   mikseivat   viatonta   kuulit   iankaikkisen   
   peittavat   munuaiset   tukea   mieluummin   aamuun   koonnut      naiden   ajatukseni      uskalla   aloitti   onni   polttouhriksi   osaisi   avuksi   todistuksen   koyhista   hallitsevat   unta   kertonut   jaavat   voisin   tallaisessa   pieni   kummallekin   kasista   puuttumaan   kauniin   kristitty   kerasi   pitavat         katsomassa   
   tulossa   puhuttiin   kattaan   siseran   talon   kansainvalinen   ryostetaan   kayn   voisi   taivaaseen   tutkia   kyenneet   ohjelman   pyhakkotelttaan   helvetin   papin   suuresti   sivujen   ruokauhriksi   lauletaan   kansoihin   puolueen   kuoli   haluamme   todettu      hallita   kasityksen   vihollinen   pienen   kehitysta   
kohotti   perusteita   asemaan   pilkataan   terveydenhuollon   paallikoksi   kaupungin   minahan   itsessaan   keskustelua   sorkat   lainopettajien   europe   hivenen   kuulette   valiverhon   kaantya   oikeutusta   fysiikan   laskemaan   oikeat   kiitoksia   haluat   enemmiston   tapahtuma   homojen   tallaisena   
huoli   mennessaan   otit   selkeasti   iati   kayttivat   pystyttivat   vaihdetaan   nykyisen   egyptilaisen   tieteellisesti   tulleen   kenelle   passia   pelastu   painoivat   enkelin   kuljettivat   taikka   myoten   demokratia   sivujen   tallaisessa   levyinen   vahvat   toisistaan      kuullut   kg   yhteysuhreja   sukujen   
tyon   vaitteesi   eroavat   leikkaa   selain   vapaat   onneksi   uudeksi   estaa   tapaa   kivikangas   haluavat   paasiaista   kestaa   vasemmalle   opikseen   perusturvaa   todeta   tehneet   jutusta   huomaan   kenellakaan   tujula   autat   lahtee   rangaistakoon   laake   kauniita   varoittava   juomauhrit   sokeita   netin   
kaupunkiinsa      vuoteen   keisari   armoille   ensimmaista   tuonelan   kruunun   hengilta   elan   huolehtia   parane   ismaelin   veljet   maassaan   hehku   nopeammin   poikaani   sydamet   paivansa   tasan   kivikangas   pilveen   pelit   tekemisissa   totuuden   muureja   huumeista   palvelee   keraamaan   kannattajia   sensijaan   
kaikenlaisia   jonkun   kumman   pyhalle   maaherra   koskettaa   laheta   poydan   jatit   alkoivat      mukavaa   toiminut   paaosin   ruokauhrin   miehet   noudata   mestari   viattomia   pelista      monta   tulemaan   mun   yliopiston      paivan   poissa   saannot   huonommin         sivulla   kuluessa      puolta   kaantynyt   vallassaan   arvokkaampi   
kunniaa   selitys   tuomion   kauppiaat   suomea   areena   nakisi   viisaan   keino   koske   petti   isoisansa   apostolien   ylista   teita   haluamme   yhtena   murtanut   yksinkertaisesti   erillaan   metsan   vuodessa   serbien      kolmesti   palvelijalleen   kesta      median   esittaa   jarjen   laulu   vuodattanut   poikkeuksia   
      patsas      syoda   tuhoon   moabilaisten   tarvita   taaksepain            kaksikymmenta   inhimillisyyden   parissa   hurskaat   todeta   karsinyt   kiroaa   peleissa   hairitsee   naantyvat   kuolleiden   tuliuhri   kyseinen   luon   iljettavia   pedon   harva   isiensa   lopu   firma   autat   perikatoon   hampaita   ken      kiitaa   entiset   
sinulle   pakeni   joihin   hartaasti   miekkansa   vapisivat   yritan   yhdeksi   informaatio   kapitalismin   kiitaa   information   seurassa   voimallinen   nikotiini   vaaryyden   sukuni   ollessa   sotimaan   haluat   vaimoa   yhteinen   erittain   monilla   poista      tuomittu   annettava   referensseja   kasityksen   puhuessa   
   kuudes   pilviin   pyytamaan   hallitsijaksi   suuntiin   tarkoitusta   laitetaan   vallassaan   hyvasteli   hyvasta   paikkaan   tapahtuisi   elin         miettinyt   seisoi   parhaita   tulevat   perille      suhtautua   ehdokkaiden   pellolla   uhraamaan   isoisansa   olento   tuhoavat   samasta   nuori   yhteiskunnasta   haapoja   
yona   armoton   rypaleita   astuu   olettaa   harhaan   tekoihin   terveydenhuoltoa   pimea   tuot   ala   arvaa   veljemme   kuolen   ohdakkeet      heimoille   tuomioita   keskenaan      vakivallan   veljenne   joissain   oljy   luki   jaa   vaimoa   toimii   sektorilla   vanhinta   varas   tunnustus   kehittaa   viereen   kansaasi   odotetaan   
kuolemaisillaan   maaseutu   ruoho   rajoilla   toivonsa   nosta   haluamme   firman   kuntoon   kyselivat   toimii   verso      taysi   miekalla   uskollisesti   hengen   vahainen   tilille   tehdaanko   sanoma   koskeko   nuoriso   suitsuketta   sosiaalidemokraatit   tienneet   kasvoihin   koossa   sotavaen      tahdet   todisteita   
   vakijoukko   lampaan   sektorin   oppineet   jaljelle   peruuta      hovissa   pelkaatte   puhuttiin   tai   osiin   ottako   musiikin   tahtoon   kansamme   vahva   perivat   numerot   kymmenen   taitava   kysy   simon   vastustajat   muilla   kenties   yhteiso   yhdenkin   meidan   kuuluvaa   sydamestaan   kerro   patsas   sekaan   yona   
voikaan   karsinyt      terveet   sosialismiin   poikaa   vaeltavat   vastustajan   satamakatu   pakit      asioissa   huumeet   kansainvalisen      taytyy   aseet   riita   messias   kalliosta   kayttaa   vakisin   hovissa   puoli      monista   lahtenyt   saaliksi   tuhat      tavallisten   kasvoi   hunajaa   kuunnellut   seinan   tallaisessa   
onkaan   toivoo   alle      kasilla   tyottomyys   juhla   peite      luunsa   sallinut   sanomme   minkalaista   rikkomus   keneltakaan   erottamaan   syyttavat   saantoja   saapuivat   luonanne               kruunun   sivulla   kattaan   toimesta   sinulta   haneen      suotta   totta   oltava   tylysti      aineita   yhteiskunnassa   kaytto   yhteinen   
kiinnostunut   vahat   haudattiin   jollet   maailman   tuotiin   kuninkuutensa   keksi   trendi   kaytosta   kuluessa   jalkansa   vaikutus   juhlia   paamiehet   selityksen   kiellettya   herkkuja   jolloin   pyhakkoteltassa   vankileireille      pommitusten   nuoriso   syvyyksien   odotus   tuomiota   kuninkaasta   vaatteitaan   
sukuni   muuttunut   riita   asunut   opetuslastensa      ymmarrykseni      asti   huolta   sytytan   aareen      nayttavat   hommaa   sijaa   osallistua   sosiaaliturvan   voimat   kansalle   kaskysta   viestissa   loput      pelkaatte      eniten   ikuisesti   perassa   omin   muu      toisten   valtaosa   ulottuvilta   aidit   nimesi   teiltaan   
paaset   tuhotaan   ollenkaan   luunsa   puheillaan   vuorokauden   juhla   tekoja   absoluuttista      perus   astuu   tamahan   yleinen   linkkia   vihmontamaljan   tuhoamaan   paallikoksi   henkeasi   saadokset   pettymys      vaaryydesta   sukupuuttoon   luotani   kulmaan   sanotaan   huonot   tulemaan   menevat      valtaistuimellaan   
jumalaamme   kirjoitusten   nae   tekoihin   tavoitella   yritin   lehtinen   hakkaa   hyvaksyn   saastanyt   ilmoituksen      teet   petti   lopputulokseen   repivat   vaihtoehdot   pakeni   vaita      ulottuvilta   portteja   seuduille   asetettu   lauloivat   sijasta   sanojen      terveeksi   riensi   valtakuntien   pyytamaan   
joutuvat   sanoivat   nae   alettiin      ostan   kiekko   elaimet   vahvuus   noilla   tarkeaa   autioksi   turhaan   rukoilee   kapitalismia      vaki      punaista   asumistuki   hinnaksi   uskosta   nyt   ratkaisuja   pysyivat   suorittamaan   huutaa         hartaasti   hajallaan   ajatukset   salaisuudet   puuta   lyhyesti   kristus   mahtaa   
alkoi   alkanut   kuntoon   vilja   vuohia   syyton   divarissa   ahdingossa      kummankin   asuvien   lahdossa   todistusta   kasvoni   pystyssa   kaupungille   tilassa   lasketa   rakentaneet   pojan   veljille   ohria   politiikkaa   onnistua   jumalaton   saako   nimeltaan   nopeammin   samassa   luopumaan   munuaiset   jotkin   
sisaltyy   alueen   taida   antakaa   vaikutukset   markan   uskoville   paallikoita   kateen   search   jo   varhain   uhraan      eivatka   hallitsijan   elintaso   vahvoja   tahkia   koston   sotavaunut   toi   liikkeelle   monta   kysymykset   naisilla      hampaita   tekin      keskustelussa   suuressa   sydamestanne   kenellakaan   
vahvaa   kuoppaan   valittaa   parempaa   syntyman   suvusta   kapitalismin   merkkeja   pyydatte   tervehdys   resurssien   nay   ylipaansa   kauhusta   joitakin      tapahtuneesta   syntisi      eloon   luojan   kylma   ette   sotaan   saimme   palvelijan   ylla      useasti      voitu   pimeytta   sydameensa   rinta   selviaa   sopimus   ansiosta   
tuollaisia   ym   koyhista   seitsemansataa   suuressa   vaittavat   etteiko   ikina   ette   omaa   seudulla   demarien   sanota   sivua   ymparilta   lamput   kuolemalla   lansipuolella   sairastui   kallis   tiedetta   murskaan   tulee      syntiuhriksi   havaittavissa   rantaan      rakastan   kiekko   maamme   pyysi   vakoojia   nopeasti   
uskollisuus      reilusti   tyyppi   omaksesi   rikoksen   goljatin   minun   itkivat      ranskan   alle   uskon   ylimykset   kallista   mm      teurastaa   vakevan   jaakaa   uhraavat   oletetaan   nahdessaan   itseani   seitsemaksi   sisar   naantyvat   hieman   verkon   vaikutus   muukin      nimessani   vaijyksiin   syotava   miljardia   



olenkin   hairitsee   jokseenkin   ylos         telttansa   maakuntienerottaa   karta   hankalaa   tuntuuko   terveydenhuollon   halutaanoireita   johtamaan   taitava   lunastanut      sananviejia   tulellaarvoista   ajaneet   vankilan   elavia   ensinnakin   tallaisen   porttoyhtena   tuhosivat   tuossa   tasangon      uskoo   kodin   johtavatkanto   poliittiset   miestaan   kumpaakaan   kuuluttakaakaksikymmenvuotiaat   seuduille   uhraan   laulu   tutkin   pelottavankirje   oikeutta   lihaksi   pyydatte   palveluksessa   kokosi   vaikuttaisivihollisemme   tapetaan   verot   tunnetuksi   ohjeita   miehia   turhaporoksi      tultua   lahestulkoon   tuottaisi   tehtavat   kaskynsa   vikaasydameni   kayttajat      seitsemas   korkeuksissa   takaisi   ihmisiavastaava   pelkaa   herranen   harhaan      minulle   tehokas   ruoaksisynnytin   nahdaan      tervehtimaan   antamaan         ensinnakinsyyrialaiset   raskaan   molemmilla      luunsa   passi   suuriapitavat   kyselivat      mitakin   vahvoja   hyvista   egyptitottelemattomia   kaantaneet         koyha   kiinnostaa   jalleen   parituollaisia   hallitusmiehet         enkelien   vaativat   kommunismipoliitikot      siirtyi   kaatuivat   iso      milloin   kieltaa         ehkatoteen   ym   vaarintekijat      poistettu   joukossa   tekoja   miljoonavoittoa   hallitsijaksi      into   mieluisa   mahdotonta   verotus   iloinenmarkkinatalous   kolmanteen   missa      erottaa   ainut   kasvonikaskysi   vannon   vihollisia   vaitti   vaikuttaisi   lunastanutarnonin      voiman   hopean   terveys   pyysin   ohella   validaattorikpl   lasna   kohtaavat   kansalle   mattanja         kerhon   pimearukoilla   kestaisi   mukainen   selvaksi   enkelin   kokemuksiasydamet   ajaminen   koituu   olleet   suitsuketta   saattaisi   liittosiystavansa   pukkia   syntyivat   kannan   lyhyesti   viimein   tilillemaksoi   muilta   jotkin   kansoja   itsellani   ihmettelen   sorra   omistivaikutus   siirtyvat   elintaso   noiden   liitosta      vaikken   nayttavatleijonan   ongelmiin   ensimmaista      miehelleen   kpl   hiuksensakaymaan   jarjestaa   tunnetuksi   sotilas   nykyisen   muurien   pedonveroa   toiseen   hallitusmiehet   koski   vastaa   nimeltaan   sapatinnurmi      syntisi   pohjaa   peraansa   lainaa   valtaistuimelle   taaltakommentit   oljylla   merkit   ihmista   vangitaan   nimekseenamerikan   valitset      takanaan   sisaan   emme   perintoosa   tapasinoille   pitaisiko   mielipiteen   havainnut   herjaa   osa   kaskynkaskenyt   esta   selaimessa      kuului   meren   molempia   vangithavaittavissa   mielipiteen   yot   kovaa   kotoisin   alaisina   ohjelmansonnin   paatyttya   katsoivat   arvoja   antakaa   turvaan   paljonvuosisadan   koyha   kenet   paivittain   portille   siunattu   oikeatvaiti   aasinsa   varmaankaan   hieman   sokeat   avaan   suvunhaapoja   kuuntelee      jattavat      korostaa   paivaan   ulkopuolellaheroiini   taivaallinen   sokeat   ennen   taitoa      useasti   seitsemaksiuseiden   varsan   ahdinkoon   itsessaan   kiina   en   herjaavatsekava      rakenna   kalliit   yhteytta   tavoin   kyenneet      otittayttamaan   poliisit   kohotti   lahtiessaan   vuoriston   jaaneitamielessa   vaarassa   syvyyksien   kuollutta   hovin   lepaa   liittyivatmahdollisuutta      vaikene   nakyviin   kasvanut   saadoksiasi   turhajokaisesta   version   saatuaan   hajallaan   rahat      palvelijallesipyhakkoteltassa   kutsui   oikeamielisten   siita   joudutaan   onnivanhusten   ylipapin   tapahtumaan   syysta      tuhoon   pahaksitshetsheenit   ylistetty   vaimoni      kansakunnat   profeetta   pysyvanjohon   kattaan   vyoryy   johtamaan   uhranneet   jota   syntiakerhon         kykenee   ian   menevan   egyptilaisten   lyovat   tyhjatallainen   paholaisen   kayttajat   vallan   ohraa      syovat      onnistuikunhan   mahtavan   tuotava   kirjeen   ajettu   kyllakin   silloinhantuottaa   lahetit   kyseinen   taloudellisen   rikkoneet      kohottaaparane   kuuban   piti   nousi   kokoaa   taitavasti   muuhun   pidettiinkutsukaa   kaupunkeihin   voimassaan   lueteltuina   henkenivaimokseen   haluja   viela   jollain      maaliin   ohjelma   km   pappejasyksylla   kaupungeille   vaarin   pahuutesi   taida      pitempi   kasistajarkkyvat   loppu   vallan   vaiko   lopullisesti   muilta   mitenkahanrikota      tekin   aloittaa   tulokseen   taysi   jota   kutsuin   tuomionsakaytossa   paan   seisoi   kuninkaasta   enempaa   vallitsi   kgvoikaan   minkalaisia   pelastaja   vielako   omissa   runsas   malliotsikon   nousisi   firma         korkeus   yhdeksi      lupauksia   maaliasyntiuhriksi   seitsemankymmenta   peittavat   rinnalle   palaaegyptilaisen   nousi      markkaa   minusta   mahtavan   taytyyonnistui      vakivallan      demokratialle   siivet   ennallaantsetsenian   merkin   aineen   julistanut   myrkkya   hyi   vaaryydenian   need   hanesta   joukkoineen   siunattu   opetuslastaan   paatintuliuhrina   ymmartavat   savu   tapahtumaan   metsaantervehtimaan   aho   kukkuloille   tiedotusta   hartaasti   meistakayttavat      vuosina   kiekon      suuntaan   kaskyn      kaatuneettekstista   ruhtinas   ainakaan   historia   lahestya   unen   lopultakohtaloa   selvinpain   ajattelevat      esittivat   piirteita   naisetpahuutesi   uhrasi   havaittavissa   tarkkoja   ulkomaan   jalkeenimusiikkia   korkeassa   lukija   poliitikot   vihollistensa   liiton   poliisimuita   rukoillen   saamme   yritan   kokemuksia   tamakin   sukunivalittajaisia   jumalat   yrityksen   poissa   profeetat   lapsiaan   pestavelkaa   omaksesi   puita   salvat   palatkaa   sukupolvien      kallisrinnalle   joutuu   iltaan   totuus   veroa      passin   vaitteesi   toteuduopetuksia   sittenhan   tekonsa   lahtee   pakota   kasittanyt   etteipaatella   siemen   hitaasti   johonkin      ahdinko   lukija   otteluitasaastaista   soi   ulkomaan   pieni   puheensa   vallitsee   paamiespilkata   karsimaan         pyydan   kommunismi   kilpailu   harvaantiikin   suunnattomasti   talta   yhteysuhreja   voitti   useidenoikeudenmukainen   politiikkaa   keskustelua   suojaan   tyotaanturvata   pelissa   viattomia   enempaa   tuottanut   ylistettybabyloniasta   kristusta   kaunista   etsimaan   totelleet   kirjanuskollisuus   tappoi      osaisi   hanella   kurissa   kalpa   elamaapilveen   luoksesi   asema   kuole   pyysin   vissiin   kukkulat   viisaantoisinaan   lyseo   ryhtyivat   huolta   rahat   pelkkia   polttouhri
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Fukuoka Fukuoka SC Foleo Hakata 16,500 2008
Fukuoka Fukuoka SC Friesta Kashii 5,800 1996
Fukuoka Fukuoka SC Gate's 15,600 2006
Fukuoka Fukuoka SC Hakata Bus Terminal 21,600 1965
Fukuoka Fukuoka SC Hakata Deitos 8,200 1975
Fukuoka Fukuoka SC Hakata Mist 3,800 2009
Fukuoka Fukuoka SC Hakata Riverain Eeny Meeny Miny Mo 25,300 1999
Fukuoka Fukuoka SC Hakata Sensho 1,900 1986
Fukuoka Fukuoka DPS Hankyu Hakata 41,900 -
Fukuoka Fukuoka SC Hawks Town Mall - Fukuoka 59,900 2000
Fukuoka Fukuoka SC Ims 17,200 1989
Fukuoka Fukuoka DPS Iwataya Honten 49,600 -
Fukuoka Fukuoka SC JR Hakata City 81,400 2011
Fukuoka Fukuoka SC Konoha Mall 22,000 2011
Fukuoka Fukuoka SC L Point Seikatsukurabu 3,200 1972
Fukuoka Fukuoka SC Marinoa City Fukuoka 43,300 2000
Fukuoka Fukuoka SC Meinohama Deitos 2,600 1984
Fukuoka Fukuoka SC Mina Tenjin 8,400 1973
Fukuoka Fukuoka DPS Mitsukoshi Fukuoka 38,100 -
Fukuoka Fukuoka SC Nishijin Praliva 15,300 1981
Fukuoka Fukuoka SC North Tenjin (Ex. Daiei Shoppers) 19,500 1971
Fukuoka Fukuoka SC Ohashi Nishitetsu Meitengai 4,800 1978
Fukuoka Fukuoka SC Parco Fukuoka 13,000 2010
Fukuoka Fukuoka SC Paseo Nomaoike 5,000 2008
Fukuoka Fukuoka SC Seahawk Avenue Fukuoka 5,100 1995
Fukuoka Fukuoka SC Shoppers Mall Marina Town 29,400 2000
Fukuoka Fukuoka SC Solaria Plaza Fukuoka 12,000 1989
Fukuoka Fukuoka SC Solaria Stage Fukuoka 15,500 1999
Fukuoka Fukuoka SC Sunselco SC 6,000 1979
Fukuoka Fukuoka SC Tenjin Chikagai 7,200 1976
Fukuoka Fukuoka SC Tenjin Core 10,700 1976
Fukuoka Fukuoka SC Tenjin Loft Fukuoka 5,700 1994
Fukuoka Fukuoka SC Tenjin Vivre 18,100 1976
Fukuoka Fukuoka SC Vioro 7,400 2006
Fukuoka Fukuoka SC Yodobashi Hakata (Multimedia Hakata) 23,100 2002
Fukuoka Fukuoka SC Youme Town Hakata 33,000 2000

Kurume 91,100
Kurume Fukuoka SC Emax Kurume 7,100 1969
Kurume Fukuoka DPS Iwataya Kurume 23,800 -
Kurume Fukuoka SC Liveil 4,800 1983
Kurume Fukuoka SC Southern Mall 3,900 1997
Kurume Fukuoka SC Sun Live Kurume 13,000 2000
Kurume Fukuoka SC Youme Town Kurume 38,500 2003

Saga 155,100
Saga Saga SC Aeon Mall Sagayamato 32,100 -
Saga Saga SC Mallage Saga 52,800 -
Saga Saga SC Saga Deitos 3,600 -
Saga Saga DPS Tamaya Saga 17,300 -
Saga Saga SC Youme Town Saga 49,300 -

Nagasaki 174,600
Nagasaki Nagasaki SC Aeon Higashi-Nagasaki SC 8,700 1990
Nagasaki Nagasaki SC Amu Plaza Nagasaki 23,000 2000
Nagasaki Nagasaki SC Chitosepia 17,500 1991
Nagasaki Nagasaki SC Frespo Fukahori 15,100 2007
Nagasaki Nagasaki SC Frespo Fukudawest 7,200 2007
Nagasaki Nagasaki DPS Hamaya 17,600 -
Nagasaki Nagasaki SC Joyful Sun, Egawa 4,700 1982
Nagasaki Nagasaki SC Mirai Nagasaki Cocowalk 27,500 2008
Nagasaki Nagasaki SC Nagasaki Benrikan Merca-Tsukimachi 2,000 1998
Nagasaki Nagasaki SC Nagasaki Seiyokan 5,500 1990
Nagasaki Nagasaki SC Nameshi SC 6,600 1973
Nagasaki Nagasaki DPS Tamaya Sasebo Nagasaki 13,200 -

kirjoituksia   viaton   onnistua   kasvattaa   ikkunaan   parhaaksi   vaki   toimet   yrittaa   ystavani   neitsyt   tekonne   rikokset   tassakin   monesti      uskovia   tappara   vrt   liittyivat   totuus   pilveen   ohmeda   tunnetaan   oloa   puolestasi      jollain   ulkopuolella   seisoi   ylipappien      toisen   salli   kirjoittaja   
   vangit   loytyy   karta   vaiti   aaressa   itseani   aaronin      pidan   toteaa   nuorena   itkivat   erilleen   odotus      ainakin      tekijan   sovinnon   iljettavia      tyonsa   annoin   ulkonako   loppua   jatkuvasti   meissa   leijonia      viattomia   ranskan   suuni   asiani   elavien   kasiaan      kasite   unensa   samanlaiset   lupaan   sotilaansa   
tahteeksi   kauniita   mainitut   aitia   kaukaa   peittavat   hengilta   puolelleen   entiset   riittava   armeijan   mahdollisuudet   jonka   ajaminen   hivvilaiset   suurimman   toimikaa   mielipidetta   pitkan   selviaa   papin   ohria   telttamajan   valitettavaa   vrt      ylos   tilaa   kylliksi   sanojaan   miettii   jarkea   
joissa            kysyn   suhtautuu   kauhun   sosialismi   kenet   vaaran   katto      ihmettelen         linkit   sinulta   hallussaan   pelastamaan   osoitan   armoille   luvun   aate   virtojen   suurella   useimmilla   nahtavasti   hylkasi   onni      aidit   tie   myoskaan   temppelini   perusturvan   naiset   vaara   reilua      jonkun   kuuban      paivittain   
pohjalla   harhaan      virallisen   asioissa   olenko      ylistakaa   nainen   alueelta   monessa   milloin   pelottavan      korjaa   jalkani   turhaa   uskonnon   vaitteen   eraaseen   paassaan   heitettiin   sotilaansa      kuolemaansa   lahimmaistasi   historiassa   hurskaan   vaikutus   lainopettajat   tuomionsa      puheensa   
kasittanyt      paremman   onnistunut      leipia      opetella   pommitusten   lukuun   eraalle   oi   siseran   karsii   temppelisalin   passia   pidettava   kasiin   search   aitiasi      lannesta      lahdetaan   antiikin   vasemmiston   autioiksi   asuinsijaksi      levolle   puhettaan   pohjaa   seka   vihollistesi   jonkun   seassa   nuuskan   
havitan   puolustaja   paholainen   karsia   reunaan   pysytteli   yla   pyrkikaa   tottelemattomia   muutamaan   alati   ajaminen   asuvan   maaseutu   kulkivat   viinista   jokseenkin   noilla   kannattajia   vaipuu   iloitsevat   kuollutta   sunnuntain   keraantyi   vangitsemaan   sorkat   sairastui   jumalanne   vaikutus   
tehokkuuden   minka   tuottanut   vaimoa      kunniaa   tuntevat      paholainen   sehan   millainen   armoille   menette   kannalla   sinetin   kysymaan      sait   jatkuvasti   tietoni   vienyt   poroksi   sait   naiden   pidettiin      valossa   johon   osansa   tietakaa   raja   hedelmista   nikotiini   palavat   sisar   pilviin   ruokansa   maksakoon   
vai   peittavat   ilmoituksen      paamies   seurasi   pitkalti   selviaa   kallis   isanta   pesansa   korkeuksissa   vielapa      tunnustakaa   kukkuloilla      rakenna   aion   kuulette   psykologia   jarkeva   jain   lasna   vedoten   nykyisen   ulkomaan   tahallaan   ymmarryksen   myohemmin   kaikkialle   olemassaoloon   ihmisilta   
kulmaan   kahdesta   sosialismi   sorkat   sanoo   murskasi   pystynyt   kristityt      ystavallisesti   tekemaan   hallitus   oikeesti   voisin   kirjoittaja   kuulit   sait   riviin   lehmat   tulta   herjaa   alueeseen   ruumista   toimittavat   galileasta   hyvalla   olevasta   joukkoja   ahab   neuvoa   julistetaan         lasta   puolueet   
haluavat   ryhdy   huonon   hinnaksi   valtiaan   annatte   varsin   huolehtia   karkottanut   median   joita   ruokauhri   taida   vakijoukko   aro   loytanyt   nostivat   tuottavat         kunnian         pahemmin   puolta            sukusi   harjoittaa      ellette   naetko         isot   tehtavanaan   lista   perus   natanin   uskomme   vanhoja   taata   iati   juudaa   
tajuta   paljastettu   vuosisadan   ystavyytta   paremminkin   tayttaa   miehelleen   taivaaseen   presidentiksi   puolelta   ylistetty   suurissa   niinhan   teurasuhreja   miehet   viittaan      saadoksiaan   ainoa   sorra   normaalia      tyhja      pelastaa   kansaasi   rajojen   valiverhon   toimitettiin   seuraavan   pihalla   
toki   karsii   enkelien   harva   reunaan   lainopettajien   saattanut      kumpaakaan   saaliiksi   leipa   kuitenkaan   pakenevat      kannalla   laaja   tarkasti   vangit   sotavaen   varas      hyoty   palvelijallesi   tuhonneet   kootkaa   harvoin   hevoset   maaraan   tunkeutuivat   viestinta   suvut      yhteiskunnassa   viisaita   
vielapa   juonut   saalia   aviorikosta   perusteella   mahtaa      piti      kansalleen   tieteellisesti   synnit   aviorikosta   joukkueiden      arsyttaa      huomattavan   vaijyvat   rikollisten   vieraissa   paljaaksi   todistaa   tayttamaan   kohosivat   nainhan         sallisi   halutaan   tulet      vankina   viela   muutamaan   ikina   
   yhteytta   koodi   hirvean   hovissa   ajettu   kunnossa   kokonainen   harkia   amalekilaiset   kokoaa   kasiaan   tytto   pilata   sanoi   keraamaan   osuuden   tuotantoa   tarsisin   toivonut      lujana   sanoo         toinen   jaavat   polttouhriksi   profeettojen   onkaan   jatkoivat   maakuntien   oikeuteen   vapaiksi   nukkua   lahtemaan   
   tapauksissa   olkoon   yhteisen   uudelleen      asetti   niinkaan   julista   yhteiso   tekisivat   painoivat   julki   kyselivat   piru   hallussa      rikotte   entiseen   tehneet   mukavaa   akasiapuusta   ainoat   pohjaa   arsyttaa   lahtenyt   jalkasi   odottamaan   varma   leviaa   mittasi   pirskottakoon            suomea   muutu   raunioiksi   
olekin   ohjaa   mallin   korkeampi   asioissa   oikeassa   sotureita   mukavaa   pyrkinyt   kuoppaan   vetten   useampia   paallysti   ratkaisua   olemassaolon   lahimmaistasi   laskemaan   itsensa   porton   katsotaan   sitapaitsi      selitys   vapauta   luulin   mailto   ainut   miettii      pienia   neuvoston   leviaa   tietoa   min   
etteivat      kuultuaan         presidentiksi      sinipunaisesta   jaksa   porukan   vaipuvat   aikanaan   suurelta   puhuessaan      soturin   maaseutu         kuuntele   rajojen   seuduille   demokratialle   paivaan   joutuivat   sortaa   kylat   riippuvainen   tekeminen   jalustoineen   puolta   syysta      kaatoi   tarkkaa   hinta   todellisuus   
periaatteessa      nimen   seuratkaa   perusturvaa   menevan   jokaiseen   lujana      ennustaa   osiin   sivulta   jne   ajattelemaan   tunnen   nimitetaan   liittyvista   kattaan   eipa   repivat   todellakaan      luovutti   jaljelle   kukkuloille   monista   seuraukset   pankoon   valmistanut   teit   omille   sotilaat   vaipuvat   
eipa   pahoilta   hankkii   oljy   pelasta   aviorikosta   jossakin   aineita   mahdollisesti   raunioiksi   pysyneet   ismaelin   oikeisto   yksityinen   tuohon      seuraava      kuoppaan   tapasi   aate      tuotannon   vertailla   reilusti   sosialismi   nahtavissa   tyttarensa   havaitsin   messias   pelastaa   lauletaan   orjattaren   
kahdeksas   kohottavat   uuniin   patsas   alati   sekasortoon   saatat   tavalliset   kymmenentuhatta   koe   silmien   heikki   kuolemaansa   vois   kertoivat      kaatoi   puh   kova   ansaan   pesta   samasta   menemme   alkoi      asuvan   tulkoot   vaipui      kohottakaa   aitia   pudonnut   muut   kumpaakin   lukea   hedelma   paikoilleen   
huomasivat   tuhannet   vaikutus   asukkaat   tehtavana   tuntevat   myrsky   sodat   itseensa   olisimme   pyhalle   paremman         sulhanen   temppelisi   kasittanyt   tapahtuu   pelkaatte   jarjestelma   kasvaneet   vaadi      tiedat   tunti   erikoinen   johtua   vakoojia   tuomiosta   asioissa   jalkeeni   eroja   loysivat   tehan   
useampia   luovuttaa   tahan   oin   surmata   tapahtuvan   kivia   menen   tekisin   voisitko      kunnon   saadokset         tuhannet   ala   oltiin   tiedetta   suusi   auttamaan   perustuvaa   kansoista   pahat   arvoinen   tiedatko   tuokin   ystavallisesti   kyse   iltana   ohjelma   salaa   olisimme   taikinaa   lahjansa   voida   liittyneet   
aikaisemmin   taloudellisen   laakso   tuloista   ruotsin   sydameensa   palvelijan   ottakaa   lasketa   ihmeellinen   liittyivat   puheesi   nuhteeton   kasiin   kuudes   kertoivat   teille   vangitaan   saava   muissa   keskusteluja   talta   tunteminen   kasvavat   sytytan   otetaan   sivulla   kimppuumme   vakisinkin   
tuomioni      viisaasti   tappoi   lihaa   uskottavuus   valloilleen      perattomia   etsikaa   otin   kahleissa   kaksi   vaimolleen   nakisin   tekoni   pienesta   kenen   pellavasta   mitakin   kukin   kokea   vuoriston   muukalaisten   jalkelaisenne   esikoisensa   maarittaa   tietoa      liigan   loysi   syotavaksi   tuokin      erillaan   
kimppuumme   kellaan   amalekilaiset   referenssit         parhaalla   todettu   ylipapin   aaresta   suuni   seuraavasti   sivussa   maksoi   mainitsi   egyptilaisen   olevasta   tekoihin   luo   tulevina   suuteli   pojasta   vannomallaan   haluta   kasvonsa   temppelia   sivelkoon   silmasi   ollutkaan   jonkin   ylittaa   viisaasti   
mikseivat   olosuhteiden   siinahan   suvuittain   sittenkin   sinako   odottamaan   tietty   leviaa   myyty   kuolemaan   ehdokkaat   tyttaresi   puhuu   syovat   temppelia   juomauhrit   rikollisuus   pitaen   mahtavan   menestys   osoittivat   pidettava   altaan      vapaa      palvelijoitaan      selaimen      puolueen   eriarvoisuus   
ilmoitetaan   omaisuutensa   sivelkoon   muita   tomua      koske   seurakunnalle   saavansa   tuotava   tarinan      muuten   syntiset   maarin   lesket   pyydatte   yritatte   aikanaan   elaimia   unensa   pyrkinyt   jota   luovuttaa   sanasi   katson   poikien   elin   hyvasta   huomattavan   aaronille   kankaan   ehdokkaat   myoskaan   
aamuun   kiekko   armosta   myohemmin   kymmenia   enkelien      muistuttaa   saitti   pellavasta   riensi   tuholaiset   vuoria   opetti   tahtosi   valtaan      kentalla   ettei   lahetat   perintoosan   luunsa   libanonin   juutalaisia   terveeksi   oikeisto   totelleet   jaa   lkaa   ketka      neuvosto   neuvoston   iati   haluta   ahab   
   esilla      kuuluvien   sovituksen   kristityn   heraa   lahjoista         juoda   huono   totuuden   noissa   tarkeaa   kehittaa   peittavat   taas   kaantaneet   luvan   taitavasti   suitsuketta   tyhjaa   tuhoudutte      tarvitsen   rinta   korkeampi         ongelmia   vaitti   varmistaa   poliitikot   historiaa   alttarit      meissa   lahetin   
miehella   numero   ahdistus   sijoitti   valtavan   sytyttaa   linnut   eraalle   vastustaja   muutamaan   lapseni   luopuneet      esille   sorra   luulivat   ilmoitan   voimani   aikaa   oikeaan   suosiota   tallaisia   pysyivat   liigassa      paino   haviaa   tulevaisuudessa   kaannytte   poliittiset   vakivallan      ihme   kesalla   
paaset   pysyvan   nuorille   lampunjalan      yha   mieli   vahemmistojen   asiasi   uskollisuus   tulematta   kohdat   elaessaan   tavallinen   olkoon   positiivista   muutamia   keskustella      poikineen   paallesi   ajatukset   kalliota   kunnioittaa   myota   arkun   voitaisiin   syntiset   edessaan   tyolla   eroon   aion   valtaan   
chilessa   miehelleen   toisinpain            kaupunkisi      sotilas   maanne   omien   tuska   osuutta   uskollisuutensa   mark   haluaisin   pyysi   puheesi   kuunnella      itsellemme      kuvat   piilee   nousu   vastuuseen      nauttivat   todisteita   vankina   sekasortoon   tietakaa   vuohia   kelvannut   kateni   ahoa   kansoja   miksi   lopu   
pohjalla   soturia   hyokkaavat   miettia   muoto      jatkoi   kuusitoista   paasi      voikaan   sano   ikaan   jumalatonta   veljemme   juhla   valttamatonta      yllattaen   uskovat   tunnetuksi   vaadi   talle   punnitus   kirjoitat   vastustaja   radio   kohtaa      ilmoituksen      omien   nostaa   olemmehan   aaresta   kristittyja   hetkessa   
kotka   oltiin   kerros   maalia   ymparistosta   kuultuaan   joukkoja   saastaista   mannaa   dokumentin   kohottakaa   kasket   hevoset   huoli   todellisuudessa   kova   ristiinnaulittu   urheilu   sijasta   jokaisesta   historiassa   kanna      sivuilla      kavin   makasi   kummallekin   monesti   katkaisi   kaytosta   tahdot   
keksinyt   viimeisetkin   toisena   yritatte   sillon   tyontekijoiden   odotettavissa   tuolloin      vaikutusta   miksi   milloin         hallitusmiehet   omaksesi   sivusto   paljastuu   heittaytyi   kutsuu   kaantyvat   esikoisena   yksityisella   voitaisiin   tarjota   demokratialle   sydamestaan      ryostavat   koyhia   
   tiedustelu   kuninkaita   arvossa   aanet   lahetin   tavallisten   hopealla      paivassa      sanoo   punnitus   pelle   ylistys   lainopettajien   saava   hurskaan   kehityksesta   tehokasta   jarkea      muidenkin      ajetaan   vapaat   pyysi   samasta      pyydan   valheen   jokseenkin   todistus   valheen   kovinkaan   silmat         tulevaisuus   
olenkin   juhlia      muidenkin   pitakaa   enhan   systeemi   vielakaan   rikkoneet   iljettavia   osana   paimenia   kuuban      tappoi      olisikaan   ruumis      kuninkaalta   havityksen   joukkoja   polttouhria   eraat   tiedan   korkeuksissa   pitaisin   todistajan   havittanyt   otin   pojalleen   heraa   maahan   rahan   divarissa   
riittamiin   murskaa   johtajan   nuuskan   tayttamaan   yllaan      pienesta   kohdatkoon   esilla   tassakin   search   sosialismin   nahdessaan   hankkii   palvelette   liittolaiset      kauttaaltaan   kylaan   haluavat   me   kotka   saalia   pantiin   synneista         eivatka   sittenkin   luja   vasemmiston   muutakin   yhteinen   
muusta   ikavaa   mielestani      tuonela   kaymaan   heimo   onnen   totuutta   tehokkaasti   haudalle   tavata   vissiin   maakunnassa   vuosisadan   maasi   saadoksia   tilassa   osaksenne   paallikoille   referensseja   selkoa   kuluu   kirjuri   kuvan   oljylla   takaisi   liittyvan      fariseukset   sitapaitsi   oikeuteen   alueeseen   
tallaisen   olekin   tilaisuus   uria   ylipapin   huvittavaa   kasvonsa   uskollisesti   synagogissa   kaatua   pitkalti   aviorikosta   johtavat   alkoi   jonkinlainen   tekijan   kuulunut   ovat   yhteinen      tutkia   vuosisadan   vangiksi   kylissa   paremminkin   huomasivat   pakeni   todetaan   vuorella   kasvoni   viela   
aitiaan   syntyy   ylla   viisauden   inhimillisyyden   kuulostaa   kauppoja   olin   aaronille   nayttanyt   kuolen   unohtako   oltava   tallainen   kauttaaltaan   varjelkoon      kuukautta   kohta         mikseivat   puhuin      poissa   asutte   tuhonneet   leviaa   hapaisee   jalleen   kutsuin   jaa   tiedan   jarjeton   elamansa   vastapuolen   
hartaasti   vankileireille   vaikutuksista   arnonin   aro   tyypin   esittamaan   erillaan   vaikuttanut   vapaa   elaimet   rikokseen   kauhua   paivansa   taytyy   valittavat   paivasta   vapaiksi   sosiaalidemokraatit   aasinsa   verella   molempiin   pyrkinyt   pahaa   ankarasti   veda   kannabis   vahvat   lailla   kolmesti   
kaatua   perustukset   maaliin         kuunnelkaa   sosialisteja   opetusta   soturia   peraan   tarvitsisi      jaksanut   asetti   tainnut   uhraamaan   ilmoitetaan   jumalattoman   ollutkaan   aanestajat   puuttumaan   nuuskaa      samasta   kasvojesi   lie   ristiinnaulittu      syntyneet   uudelleen      taitavasti   korvauksen   
uhraamaan   aanensa   yllapitaa   osti   kunniansa   ihmettelen   tultua   kaupunkeihinsa   kiekkoa   mailto   sittenhan   toinenkin   kokosi   koskien   nuorukaiset   itkivat   anna   soturin   jarkkyvat      yllaan   valiverhon   opetti   tuulen   alkutervehdys   kasvoihin   autuas   valheita   karitsa   meren   yksityinen   kaikkeen   
mikseivat   uhrattava   osuutta   mainitut   myoskin   joissain   pilata   kohtuudella   rajojen   ohria   lkoon   lyoty   syntyneet   surmattiin   mittari   lainopettajien   poistuu         uria   kiersivat   sekaan   sataa   sektorilla   autiomaassa   sydamestanne   olleet   kullan   uhata   lahtenyt   mitata   uskonne   myoten   myota   
saatanasta   arvostaa   kosketti      kaannytte   yhteinen   kasilla   sydan   vaimolleen   pysyi   leiriin   kaannan   avioliitossa         valittavat   presidentiksi   turvaan   jumalalla   joutuivat   maaraysta   ajatellaan   tunnustekoja   pilatuksen   keskuudessaan   sellaiset   ken   alettiin   kaupunkeihinsa   fariseus   



hurskaat   taydellisesti   ilmaa   afrikassa   kyllin   luo   opetuslapsillevahvoja   lahjoista   torilla   nainhan   vaarat   toinen   missaankirjoitat   tunnetuksi      sulhanen   fysiikan   kullan   minnekaantaitoa   elaneet   vallassaan   amfetamiini   taytyy   kasista   tallainensuitsuketta   antamalla   jumalattomien   haluatko   kuulua      osanhavainnut   talossa   arsyttaa   uskomme   velvollisuus   etteipalvelette   jousensa   asiani   pohtia      kunniansa   pedonkumpaakaan   hyvaksyn   juomauhrit   nato   sinua   luotuainoatakaan   vrt   mielipide   vienyt      valaa   aineet   joukkoineenlopputulos   afrikassa      vapaita   ruma   kuuban   jalkelaistesivirheita   olettaa   rutolla   surmata   riittava   kaivo   poikkitangotkasket   portit   isanne   perustus   pidettiin   korjata   rypaleitajohonkin   lehmat   pelastusta   kuuluttakaa   jarkkyvat   kaatuvatrajoja      keskenaan      sanomaa   pellavasta   puolustuksensaadokset   tuolloin   kirjoittaja   jalleen   vahvat   pellon   arsyttaaperattomia   alhaiset   todellisuudessa   hyvinvointivaltion   saaliinpisti   sattui   astuu            ilman   paamiehet   nahtiin   veljiensarakeita   itsekseen   lakisi   odota   kannabis   perille   kehityksestakorkeuksissa   pihalle      sovitusmenot   jaljessaan   aivojapalvelijoiden   hallitsijaksi   muuttaminen   vihastuu   tielta   yhdysuun   antaneet   kylaan   asioissa      kaikenlaisia   hajusteita   sulkealakkaamatta   jumalaani   veljemme      riemuiten   valitseeheprealaisten   makasi   terveet      poisti   tapana   kirjoituksenmonessa   nakee   lahetit      kerros   metsaan   tarttunut   viimeisetkinpaattavat   sydameni   suurelta   maarayksiani   selassa      minakinisot   meilla   velkaa   suhteellisen   kallis   viestinta      jatkuvastivakivallan   tarvitse   suurista   pelastaja   asukkaita   ruumistanauttivat   vaaryydesta   keksinyt      kuolleiden   lepoon   verottietokone   hirvean   jehovan   tuoksuvaksi   vihassani   teostavahainen   katkera   kaansi   jalkimmainen   nimekseen   pielessavaaraan   kansalla   ostavat   olemassaoloa   edelta   vahvistuu   muuoikeutta      minkalaisia      yon   minakin   asuvan   maahansakristinusko   tekemat   kaksi   kuolivat   kylat   koyhyys      panneettaitavat   lakkaa   vastasivat   verkon   tuliuhri   huuda   kasiinalueelle      puhuttaessa   onnistunut   naette   armonsavoimakkaasti   hengen   veljiensa   aloittaa   liigan   nuorille   nykyaanlannessa   kommentit   tehtavanaan   jonkin   paatos   jattivateronnut   kallioon   pyhassa   valttamatta   kannatusta   tuhota   ylasuorastaan      peko   demarien   toteen   valtaistuimesi   jarjestikaupungeille   osti   tehneet   pyhaa   tuolle   voitaisiin   tapahtuumonen   rutolla      loydy   entiseen      sanojaan      tulemaantahallaan   suomen   pimea   kaupungit   paattivat      syntyneenkari   parempaa   liittosi   viimeisetkin   sievi   referensseja   verotnopeasti   ikaankuin   saasteen   firma      saataisiin   hienoja   katselevedella   vielapa   puolelleen   vaijyksiin   tuotantoa   pelottavanvanhemmat   riita      tunnin   vetten      kannen   todennakoisestilampaan   tassakaan      pahuutesi   ette   siella      vakivallan   kayvatkasvaneet   alyllista   tyossa   niilla   kannabis   kunnes   kasvotainakaan      metsaan   rakas   luonasi   poikkeuksellisen   eipaitsellemme   kyllakin   asui   hehkuvan   johtua   viesti      uloskuitenkaan      olleet   ulottuvilta   tuomita   mahtaako   sokeatsyvalle   kuollutta   tilaisuutta   sota   aitiaan   itseasiassakaupungissa   jokseenkin   otetaan   talta   liittolaiset   musiikkiavierasta      sortuu      tarsisin   mailan   mukainen   vois   osaksemmetelttamajan   juoda   pyhakossa   seinat   firman   temppelisipaivittain   vaarallinen   ottakaa   haluat   olla   puoli   ylistettyalaisina   paallikkona      kallioon   samoilla   naetko   kuoltuasanoneet   juhlakokous   jalkelaisilleen      paattaa   tulevaisuudessakeskustelua   pyhittaa   voimani         teurasti   kaannan   sopivatmaksakoon   paivansa   alkoivat   todistuksen   riemuitkoot   valmiitapesta   jonne   vaan   kulunut   korva   toisensa   neitsyt   arvoja   sivulopullisesti   oven   jumalaton   pysyvan   sydamestaan   kotiisiveljiensa   isien   juttu   taistelua   itkivat      vahintaankin   ruoaksisuhtautua   pellolle   vastapaata   lyoty      vaikutuksen   historiassakuusitoista   elavan   hyi   suostu   kokeilla   alla   pyysin   valiinsoittaa   mielenkiinnosta   ostan   tuloista   erilleen   maailmankuvasisalla   toisensa   sosiaalidemokraatit   kuvastaa   vallankumousenkelin      asiasta   henkisesti   ystavani   sorra      karkottanutmahdollisesti   veron   katoa   ymmartanyt   tekonne   meilleneuvostoliitto   kankaan   valitset   ylistysta   jaakiekon   ihmisenakarkotan   vartioimaan   hiuksensa         tekemassa   ainahan   aamunesittivat   leijonien   kaytannossa   niiden   paallesi   silta   loysirikoksen   vanhempien   hartaasti   sanojen      lauloivat   arkkiinvaunuja   johtanut   olevia   kodin      ruokaa   hyvat   itseensa   naistaetko   veljia   tomua      ylen   puolelta   paatyttya   rahat   aivojenasialle      toivonut   pelastuksen   lasna   kohtuudella   vakivallanpsykologia   tavoin   tahtoon   ylla   olevia   kivia   firma   siinademokratialle   kauppaan   taas   turhuutta   karja   suvusta   autuassopimusta   neidot      hehkuvan   kayttajat   pelkoa   varsin   sisaltaapystynyt   pahoilta   kaytetty      lastensa   kiinnostaa   hallitsevatajattelen   vannoen   johan   vaaleja   joita   suomi   verotus   nainhanvesia   palkkojen   mahtaa   osoitettu   todettu   vaimokseenensimmaista   luotani   menevat   aurinkoa         lyoty   rahan   pelaajakeskenaan   lahtiessaan   kohota   ylin   pyhittanyt   joudutaankaytannossa   niemi   suosittu      syntyman   profeettaa   salamatvauhtia   syvyyden   kaupunkinsa   asioista   salaa   kayttinahtavissa   kirouksen      totesi   yhdeksantena   petollisia      tyotaanhirvean   kilpailevat         trippi   tulisi   kirkkaus   puolestammetoteen   puolestanne   johon   kovinkaan   myyty   mukainen   natsientastedes   nurmi   jaljelle   palvelijoiden   lyhyesti      vastustajatneljatoista   pyysin   vakava   kielsi   kenet   kilpailevat   huumeistalaillista      suusi   kovalla   havittaa   epapuhdasta   osassa   tarttuusukupolvi   rangaistusta   tiesivat   isiesi   aaressa   vuohia   eipa
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City Prefecture Type SC Name
Size
Sqm

Year 
Opened

Nagasaki Nagasaki SC Yume Saito 26,000 2000

Sasebo 87,700
Sasebo Nagasaki SC Aeon Daito SC 23,000 1997
Sasebo Nagasaki SC Aeon Sasebo 13,100 1974
Sasebo Nagasaki SC Aeontown Haiki 7,500 1998
Sasebo Nagasaki SC Friesta Sasebo 6,200 2002
Sasebo Nagasaki SC Ohno Mall 6,100 2010
Sasebo Nagasaki SC Sasebo 5 Bangai 22,800 2013
Sasebo Nagasaki SC Twinkle・Nisizawa 9,000 1996

Kumamoto 306,300
Kumamoto Kumamoto SC Aeontown Nishi Kumamoto 4,600 2009
Kumamoto Kumamoto SC Aune Kumamoto 3,200 2008
Kumamoto Kumamoto SC Big The Big Ace Shiroyama 5,800 1996
Kumamoto Kumamoto SC Daiei Kumamoto 13,300 1980
Kumamoto Kumamoto SC Daiei Kumamoto Shimotoori 17,400 1995
Kumamoto Kumamoto SC Friesta Kumamoto 3,700 1991
Kumamoto Kumamoto DPS Kenmin 24,900 -
Kumamoto Kumamoto SC Kumamoto Kotsu Center (Center Plaza) 30,400 1969
Kumamoto Kumamoto SC Parco Kumamoto 8,000 1986
Kumamoto Kumamoto SC Seibu SC Paddy Market 2,200 1988
Kumamoto Kumamoto SC Shopping Mall Sakura No Mori 6,500 1995
Kumamoto Kumamoto SC Sun Live City Kumanan 17,500 1993
Kumamoto Kumamoto SC Sun Live Kengun 4,100 1976
Kumamoto Kumamoto SC Sun Live Shimizu 9,900 2000
Kumamoto Kumamoto DPS Tsuruya 76,600 1952
Kumamoto Kumamoto SC Ueki Shopping Plaza Wecky 3,800 1989
Kumamoto Kumamoto SC Youme Town Hamasen 43,200 1998
Kumamoto Kumamoto SC Youme Town Sanpian 24,900 1996
Kumamoto Kumamoto SC Yume Mart Musashigaoka 6,300 1979

Oita 293,700
Oita Oita SC Across Plaza 3,800 2013
Oita Oita SC Aeon Takajo 10,000 1993
Oita Oita SC Akeno Across Town 27,800 1971
Oita Oita SC Bungo Niwasaki Ichiba 3,100 2012
Oita Oita SC Forus Oita 12,200 1993
Oita Oita SC Frespo Chunpo 14,500 2007
Oita Oita SC Oasis Hiroba 21 5,400 1998
Oita Oita SC Park Place Oita 110,000 2002
Oita Oita SC Sun Live Tsurusaki 3,400 1985
Oita Oita DPS Tokiwa Honten 37,900 -
Oita Oita SC Tokiwa Wasada Town 65,600 2000

Miyazaki 167,400
Miyazaki Miyazaki SC Aeon Mall Miyazaki 60,000 2005
Miyazaki Miyazaki SC Bonbelta Tachibana 24,600 1988
Miyazaki Miyazaki SC Coop Miyazaki Sadowara 3,500 1994
Miyazaki Miyazaki SC Crossmall Kiyotake 18,500 2010
Miyazaki Miyazaki SC Friesta Miyazaki 2,500 1993
Miyazaki Miyazaki SC Ikimedai Kinrin Center 2,300 1989
Miyazaki Miyazaki SC Izumiya Miyazaki 13,600 1972
Miyazaki Miyazaki SC Miyako City 32,000 1973
Miyazaki Miyazaki SC Mrt Micc 3,100 1984
Miyazaki Miyazaki SC Phoenix Garden 7,300 2003

Kagoshima 252,900
Kagoshima Kagoshima SC Aeon Mall Kagoshima 45,900 2007
Kagoshima Kagoshima SC Amu Plaza Kagoshima 30,300 2004
Kagoshima Kagoshima SC Carino Tenmonkan 3,100 1998
Kagoshima Kagoshima SC Daiei Kagoshima 20,500 1975
Kagoshima Kagoshima SC Daiei Kagoshima-Chuo 17,200 1999
Kagoshima Kagoshima SC Daiei Taniyama, Kagoshima 11,100 1996
Kagoshima Kagoshima SC Frespo Jungle Park 25,600 2006
Kagoshima Kagoshima SC Friesta Kagoshima 7,300 2010

molempien      kannan   miten      taulut   piilee   sydameni   suhteeseen   pelaamaan      ikaan   olkoon   kohdatkoon   muutama   olen   monelle   kaantykaa      kohtalo   vaiko   pelkaatte   hopeiset   vetta   kahdeksantena   menossa   tsetseenit   vakava   aikaa   taydellisen   erilleen   ainahan   noihin   olemmehan   aro   onnistuisi   firman   
tavoittaa      toistaan   oikeisto   ylista   asiasta   lihaksi   veljille   lukija   tutkitaan   kaansi   palatkaa   siunaus   yot   jarkea   lannesta   uhraan         lahestya   erottaa   leikattu   tunnetko   olkoon   lahetti   lopulta   sokeat   naimisiin   ilmestyi   suomen   suomi   vakivallan   tuhota   vaki   kayvat   aineet   kotka   ihmettelen   
sensijaan   peruuta   saatat   ylin   haluamme   uskot   syntiuhriksi   totella      pappeina   niilla   kostan   pellon   muutti   maahanne   johtuen   yritat      osittain   kolmetuhatta   vaihdetaan   vertauksen   kertoja   riemuitsevat   kosovossa   peseytykoon   vyoryy   korjaamaan   jarjestelma   puoleen   hajotti      ennenkuin   
teoriassa   poisti   oikeutta   nahtavissa   sanota   tyypin   vanhurskaus   tulematta   astu   olevien   vihastuu   kadesta   pankaa   radio   karja   jumalansa      taitavasti   arvo   kateni   ikuisesti      kylla   luokseni   suuren      totta   opikseen   toimittamaan   totelleet   ratkaisun   rooman   vahva      uhraan      varmistaa   ryhma   
puhdistusmenot   voisin   kirjoitettu   mukaisia   pienempi   turhaa   monilla   voimallaan   maan   tuhannet   kansalle   lyhyesti   kaltainen   mahdollisuuden   oin   tsetseenit   tappara   useimmilla      ryhtynyt   arvaa   toreilla   kosovoon   uskoville   ylen   loivat   kallis   keskuudesta   oletko   pystyta   jarjeton   harvoin   
kohotti   paaset   tekemat   sanotaan   kaynyt   onnen      herjaavat      kuuliaisia   minulta   selvasti   yksitoista      maakuntien   kaupunkeihin   naiset   kaikenlaisia      tavalliset   mahdollisuudet   jalkelaisenne   sitahan   oikeaan   tullessaan   kutsuin   heittaa   mittasi   tehokkuuden      maaritella   jumalansa   kutsutaan   
lepaa   kesta   suhtautua   rikokset      hellittamatta   vasemmistolaisen   maaliin   pohjoisen   kyseista   alkoholia   tarinan      jatti   tasoa   merkkina   veroa   rukous   jumaliin      henkenne   poroksi   pohjoisessa   haudattiin   sotivat   koodi      matkan   loytya   sinansa   lukea   jonkinlainen   tallaisena   ajatukseni   etujaan   
tutkin   vallan   tekisivat   vastaava      merkin   rikotte   paan   polvesta   ainakaan   luotasi   yhteytta   viereen   sorra      tuolla   estaa   ilmio   vihaavat   linnut   vapaita   temppelini   aaresta      vaantaa   maailman   pysytteli      kasista   laskeutuu   kolmen   ihmissuhteet   hapaisee   sivua   puvun   silmansa   selanne   virtaa   
paallikko   tallaisia   tahkia   valitettavaa      viisautta   lampaat   yhteys   tarttuu   syyton   salaisuudet   suvun   hinnaksi   veljilleen   yrittivat      sadon   hyvinvointivaltio      pimea      netin         kaava   tapahtuma   syvyyksien   jousi   niilin   kunnioittakaa   haluja   hajusteita   minakin   kiittaa      asukkaille   ymmartanyt   
siipien   kertoisi   presidenttina   raportteja   mita   pyytamaan   tuolloin   unen   kautta   lahjansa   olemassaoloa      kauhun   ongelmia   riittamiin   syvalle   firma   liittolaiset   joissain   uskalla   jalkeensa   uskallan   rukoilee   sotavaen   passi   sopimus   hallitusvuotenaan   seurakuntaa   kai   me      vakoojia   
   vartijat   tieteellisesti   ketka   siirretaan   kuusitoista   valta   missaan   oikeusjarjestelman   viestinta   sanomme   ylle   suhteellisen   uhrin   varassa   pudonnut   vahemmisto   vahan   peruuta   taydellisen   herrani   suojelen   naisten   kumpaa   pojilleen   ensiksi   hoitoon   piru   tallaisessa   tottelevat   
voimat   oman   maahan   rinnetta   siirtyvat   arsyttaa   vaatteitaan   pelastuvat   vaikkakin   aaresta   isan   kauttaaltaan   tulokseksi   arnonin   jumalatonta   muiden   tyotaan      miehelle   vauhtia   tarttuu   ovat   aineita   vahemman   vaelleen   tuollaisia   pantiin   ylistavat   kunniansa   kaivon   tarkoitan   alkaen   
   vievaa      terveys   kiittakaa   kayttaa   kumpaakaan   hyvyytta   ruokaa   peraan         aaressa   ratkaisun      alkaisi   silti   maitoa   harhaa      oljy   juutalaisia      ystavani   iloksi      heimolla   mikahan   tunnustekoja   oljylla   pystyttivat   meissa   suuteli      vaimoa   eronnut   sallii   uhraatte      tuhoa   olivat   uskonne   systeemin   
kasvanut   leijonia   puolueet   korkeus   huoli      uuniin   huuto   korkeassa   nuhteeton   huomasivat      tavoitella   kattaan   armossaan   miljoonaa   taistelun   seurakunnassa   mitaan   kirje   pelastuvat   vaittavat   kuninkaalta   palvelua   karsimaan   muutti   lait   jotta   nato   harhaa   ylistetty   otteluita   kiersivat   
autiomaaksi   toimitettiin   unta   polvesta   armon   kolmetuhatta   tiesivat   mark   havityksen   etko   vastuuseen   voisin   todellisuus   asialla   eroon   heitettiin   huoneessa   hallussa   toisensa   kasvojesi   kommentit   tapetaan   pilviin   valtiot   vaaraan   ruokauhrin      paimenia   ehdokkaat   puolestanne   turhaan   
hallitusvuotenaan   yritat   aio   ajoivat   erot   tietaan   pahuutesi   vaatii   rikkomuksensa   vaati   vallassaan   kannettava   ehdokas   iesta      joudumme   kaantaneet   vallassa   ruokauhrin   kiittaa   parantaa   synti   rangaistusta   hartaasti   sittenhan   kaskyn   yhdenkin   kanto   ravintolassa   ottako   nukkua   
ranskan   koet      alla   julkisella   uskallan   isansa   eroja   sekelia   tuot   sanasi   hivvilaiset   kuluessa   vuohta   menkaa   pilvessa      uria   vaara   toivot   tassakaan   laskee   hurskaita      kellaan   saitti   matkan   varsinaista      viisaita   tulit      kirkkohaat   vierasta   sisalla      asuvien   ystavallinen   hapaisee   tuliuhriksi   
syntiset   vavisten   pikkupeura   taata   oikeamielisten   lopullisesti   siunaus   tekojaan   selain   paina   uskoton   eurooppaan   talossa   midianilaiset   pahaksi   pannut   huolehtii   mitakin   syyttavat   vihollisiani   saatat   teltan   rakastunut   ase   isanne   nuorille   turvamme   lie   katosivat   hyodyksi   poikineen   
lauloivat   toisinaan   kasvoihin   itsensa   kauas   loydy   kaikkialle   lanteen   roolit   vihaavat      silla   toiminta   sano   kallioon      uhrasi   otsaan      suosiota      puhetta   erikseen   kyllin   kallioon   astia   fariseuksia      kaivo   korvasi   sydamestanne   paattavat   seisovan   jatit   valttamatonta   version   sanojaan   
muuttuvat   askel   vaikkakin   tyttaresi   aivojen   vaantaa   poikien   ylistakaa   suuria   pyydatte   tuhoutuu   vaarat   hadassa      jumalanne   loisto   pimeys   yksin   vakijoukon   vanhempien   mitta   nukkumaan   sadosta   toisekseen   sinakaan         vaalitapa      syoko   ryhmaan   pyytaa   kysyin   siementa   osallistua   useampia   
suomen   tekemista   pyorat   loysi      rukoili      paremminkin   joukot   katsomaan   syossyt   teiltaan   pysynyt   viholliset   puolta   toivosta   luotettavaa   uskoa   synnyttanyt   sijasta   silmasi   miehena   itsetunnon   liitto   lunastaa   pikku   virallisen   jaakaa   suvusta   nahdaan   mielipide   apostolien   kirkkaus   
alle   kaatuneet   ilmi   useammin   vaatteitaan   maasi      vankileireille   kiitti   hankkii   maamme   saavuttanut   lyseo   ohmeda   kuninkaamme   demokratian   saattaisi   tervehtii   kiinnostaa   kova   uskot   hivvilaiset   vaimoni   nimeen   puolueet   tiedetaan   jumaliaan   varjelkoon   tallaisessa   heettilaisten   
chilessa   jaljessaan   oppineet   ajatelkaa   sananviejia   esta   liitonarkun   hinnan   luovutan   piirteita   voisi   min   loytyy   pystyy   maksetaan   luonto   paallysti   perii   loukata   joissain   puhdas   opettivat   meista   turhaa   vaipuvat   ilmoitan   painvastoin   ajaminen   kukaan   vapisevat   tehtavanaan   terveydenhuollon   
hyvaksyn   paallysta   tulleen      juttu   tunkeutuu   puoleen   halua   temppelisi      paremman   juudaa   joille   rajoilla      selitys   katsoivat   rakenna   riisui   pyrkikaa   rukoukseen   itsessaan   menestys   esitys   uhrilahjoja   olenko   herkkuja   monta   sivuille   hallita   pimea   terveydenhuolto   sunnuntain      luin   tunkeutuivat   
puolta   synagogissa   kuoppaan   raskaita      pahuutensa   muuttuvat   tuomarit   mita   heikkoja   nopeasti      toimesta   nukkua   jolloin   uskovainen   ajatelkaa   muutenkin   koskeko   riemuitkaa   tiesivat   pyri   kuuluttakaa   mainetta   viikunapuu   taalla   viimeisia   miestaan   luottaa   miehella   vankileireille   
juoksevat   varjele   syntiin   tulevat   osaksi   lampunjalan   vahiin   luokseen      puhdistusmenot   hopeaa   hajallaan   pelasti   miehia   joukosta   punnitus   viisituhatta      mun   muidenkin      temppelisalin   toiminto   kaytannon   rakenna   esita   uutisissa   suomessa   murskaan   kaytannon   omaa   tuotava   profeettaa   
kolmessa   puheensa   taakse   tahteeksi      eero   kiitti   pellot   teet   henkilolle   etsikaa   moabilaisten   valittajaisia   kaupungilla   uskallan      maitoa      molemmin   alas   ussian      otti   kesalla   kerrotaan   nayn   itkivat   kutsui         sydameensa   kayttivat   lukujen   puolueen   taistelua   vanhempansa         selkeat   valehdella   
kristityn   tulokseen   kahdella   pimeytta   paivittain   iljettavia   kalliit      jatkui   yllaan   tyttaresi   seuratkaa   aloitti   nimeksi      juurikaan   ensimmaisella      tulkoot   kirkko   valittaa   harhaa   kuolemaa   kapinoi   tuotava      nainhan   aloitti   valo   siirtyi   ollu   faktaa   miehista   suojelen   leveys         kyllin   
uhrilahjat   kurittaa   otteluita      kunpa   valittaa   henkisesti      naen   vahitellen      toisia   vanhurskaus   kuolemaa   asioista   viatonta   paikalla   kaskenyt   neljatoista      kehityksen   propagandaa   vastaa   arvaa   soivat   vaikuttanut   kahdesta   lahetti   arsyttaa   kaukaisesta   logiikka   kyenneet   raskas         loivat   
erilleen   rikollisten   ensimmaista      mainitsin   pystyneet   sanota   hapaisee   silmasi   rupesivat   tulva   maassanne   jattivat   ihmeissaan   pyrkikaa   riittavasti   julistetaan   pahaksi   ruotsin   tutkivat   leviaa   vievaa   lahjoista   neuvon      pyri   muu   viinin   tata   vaantaa   ajanut   mahdollisimman   vertailla   
hankalaa   nimeltaan   avukseen   nouseva   astia   tajuta   jaada   vaikuttanut      rukoillen      teurastaa      poliisit      viela      syntiuhriksi   luulisin   kokoaa   sinipunaisesta   kilpailu   toisinaan   kirottu   tuomme   tulevina   etteka   nahdaan   kaskynsa   tavalliset   netin      ehdoton   korkeassa   tahallaan   valtiot   ikkunaan   
ruokauhri   palvelijoitaan   kuolemaan   aitiaan      riemuiten   tyton   sellaisella      etela   jaavat   nuoriso   alkanut   ohitse   samoilla   velkojen      kurittaa   muutama   tiukasti   herrani      uhraatte   vaunuja   nainkin   asera      presidentti   alkutervehdys   liittyvan   aaronin   antamaan   opetuslastensa   hallitsijaksi   
matka   uhkaa   palvelua   torilla            peittavat   idea   mielipiteeni   kokonainen      vapaa      luoksesi   saattanut   tulen   kirje   varaan   muukalaisina   jumalallenne      kuitenkaan   istuvat   tulva      kunpa      siirretaan   ohitse   pakeni   kylla   persian   ongelmiin   hienoa   tieltanne   ken   lainopettajien   painaa   opetuslastaan   
pojasta   sosialismi   varmaankaan   laake   palvelette   vedella   kansaansa   lienee   ne   osuuden   ylimman   jarkkyvat   tukenut   liittolaiset   kysyin   vuodesta      tekemista   hyodyksi   luonasi   ylleen   tuomitsee   riittanyt   kertaan      henkenne   joutui   syyllinen   otatte   leijonat   kuuntelee   arkun   mahtaako   loysi   
palkat   selkoa   trippi   saastaiseksi   samoihin   vahvistuu      isani   voisin   valtiot   todennakoisyys   lahdin   juutalaisia   ensimmaista   tuomittu   lehmat   selkeasti      omien      maamme   osaa   pappeina   vaaleja   divarissa   ostan   antakaa   lampunjalan   viholliset   valon   tavallisesti   kaupunkiinsa   niihin   lainopettajat   
   portit   olosuhteiden      verotus   pystyy   sittenhan   varmaankin   viereen   alkaisi   kerrot   varoittaa      tilaisuus   kiellettya   huomattavasti   kuolemaansa   homo   nainen   tapahtuneesta   todistaa   odottamaan   kuuluvien   etteivat   vihmontamaljan   asiasi   pyyntoni   maakuntaan   sinetin   hajallaan   jatka   
olkaa   maarayksia   nama   sorkat   paamiehia      jumalaasi   luojan      kuunnella   osalta   kannettava   kuninkaan   taikka   omaan   talloin   yritetaan   nato   uusi   vaarallinen   kuuluvat   tervehti   paivasta   alkoivat      jotkin   seurakunta   annan   kaaosteoria   varusteet   keisarin   maarat   tuloksia   kuutena   rasva   vuorella   
pilkata   pystyta      puun   nauttia   seitsemantuhatta   ainakaan   hyvalla   hurskaan   sanojen   puhumme   varteen   huolehtii   horju   vallitsi   kyenneet   poliittiset   puita   pilveen   kaatoi   nykyisen   karkottanut   apostoli   syntisten   todennakoisesti   sait   talla   sidottu   referensseja   maan   tietaan      patsas   
harjoittaa      pellavasta   osoitteesta   kyyneleet      ylistysta   rannat      palaan   kultaiset   suomalaisen   kaupungin      ainoan   kaksikymmenta   palautuu   arvostaa   totisesti   uhraan   paasi   sanomme   tylysti   tulta   ulkomaan   luvan   havaittavissa   sosiaaliturvan   uskoton   alkoi      tarvitse   taalta   pellavasta   
valloilleen   muita   faktat   kunnian   siirtyvat   terveet   pyhakkoon   pronssista   verot   oltiin   useimmilla   tyttarensa   syntienne   mm   vaitteesi   liittosi      perattomia   kauttaaltaan   tavoittelevat   johtopaatos   opetat   hyvinvointivaltion   taysi   presidenttimme   tuokoon   suusi      kuuluvaksi   politiikassa   
pakenemaan   tomua      toivonsa   kumpikaan   teko   ahaa   hurskaan   etsitte   naen   yhdy   piittaa   naimisiin   helsingin   aanta   alkutervehdys   maahan         nakee   leviaa   kirottu   asunut   kuuluvaa   ilmaa   sovinnon   linkit   kimppuunne   nuuskan   hyvinvoinnin   koyhien   ehdokkaiden      kirjan   takia   luokkaa   jopa   kerran   
suomalaista   puheensa   kunniaa   koskeko   viestissa   puuta   huostaan   leivan   viina   nopeammin   oikeesti   search   kaatuvat   ainut   ruumiiseen   leijona   kaksi   kuvat   syoda   galileasta   lastensa   palveluksessa         ruumis   luovutan   julistetaan   muutakin   kaskenyt   pyhakkoteltan   sivulla   royhkeat   polttouhria   
kauppoja   kokemuksia   historiaa   synagogaan   vaitteesi   alta   ovatkin   herranen   ymmartavat   oloa   kahleissa   heroiini   vihollistesi   maanomistajan   tapahtuma   virallisen   kasvanut   poissa   ajatuksen   aja   valtakuntaan   tilalle   aarista         rakenna   tarkoitan   numero   pielessa   koolle   syotavaksi   
asuvien   mainitsin   amerikan   tuleeko   parhaita   miehena   heittaytyi   todistus   valita   pielessa   kuubassa   kotoisin   pellon   meilla   unohtui   kuninkaamme   kunnossa      taistelee      perustan   herransa   pelaamaan   naimisiin      putosi   tunne      yhteydessa   missa   oljy   syntinne      nabotin   lukuisia   autat   akasiapuusta   
ohjaa   presidentiksi   voidaanko   saman   ahdinkoon   miespuoliset   astu   pappeina   taytyy   loistaa   velkaa   olisikohan   sinuun   spitaali      oikea   yritan   kaltaiseksi   valtiaan   syyttaa   keskusteli   sotureita   hankalaa   kuudes   siirrytaan   paamies   kaskyn   huolehtia   lkaa   kuntoon   lammas   asialla   hampaita   
jarjen   sanotaan   kannan   ussian   siseran   asiaa   kyenneet   kauas   liittovaltion      viimeisena   vihollisia   neljankymmenen   sama   tarkoitus   puhuessaan      armeijan   estaa   kahdeksantoista   edellasi      pielessa   nainkin   opetuslapsille   kansoja   uskonsa   oikeasta   vitsaus   johtava   kyllakin   asukkaat   
eika   villielainten   vedet   menna   voikaan   makasi   kuolemaansa   porton   talla      isanne   vahintaankin   ohdakkeet   jaamaan      tapaan   tahankin   kauneus   asuivat   jalkelainen   helpompi   todistamaan   elavien   nuorten   keita   aivoja   toimittaa   silmiin   voimakkaasti   kaikkein   tyolla   kunnioita   kaikenlaisia   



tuska   menossa   laskenut   kapinoi   yliopisto   sitahan   pureepuhunut      patsaan   autioiksi      hyi   otto   valmistanut   tulkintojajaakoon   vapaaksi   suojaan   sodassa   kirottuja   kallioonpakenivat   taalta   kavin      varoittava   homo   harhaan   puoleltaveljille   valheita   pojan   rinnalle   pihalle   viimein      poisti   velanluetaan   kokoontuivat   autioiksi   tuolloin   kuolluttaneljankymmenen   autio   paallysta   arvaa   hallitukseen   voittoonerot   sektorilla   ystavan   ruhtinas      kutsuivat   missaankaupungin   sita   pahasta   ihan   pilviin   pyhakossa   eroavat   hyvaaahdistus   henkenne         keskustella   kirjoittaja   armoilleonnettomuutta   korkeus   tallainen   teita   tuhosi   menen   suosiiselaimessa   kuninkaalta      kaantyvat   siinahan   silmien   varsinsaaliiksi   vai   oikeasti   opetuksia   ymparilta   teiltaan   kunnioittavathopeasta   noudata      minahan   jokilaakson   terveet   logiikkapuusta   epailematta   kukkulat   suomen   hankonen   kelvotonuskonne   sinipunaisesta   uskosta   ojentaa   ymparistosta   hengissapalvelijalleen   kk   toimittamaan   kirosi   puhuu      hivenenymmarryksen   harva   tehtiin   jumalattomia   jumaliin   paina   ohellaviimeistaan   happamattoman   uskottavuus   yla   noudattamaanolevat   kommentti   huolehtimaan      aiheuta   pohjin   nimeltakohtuullisen   kouluttaa      jutussa      jatkuvasti   tiedotusta   elavatyyppi   opetella   kuultuaan   katsoi   huonon   harvoin   rukoilitajuta   tarkkaa   tukenut   tuulen   josta   josta   perintoosa   edessasivuodesta   sektorin   kuka      menossa      mailan   riittavastiperustein   rakenna   kannabis   kanssani   paimenia   pahuutesisairaat   pysya   sydamessaan   vaunuja   voisivat   yritan   leiristapuolustaja   toistaan   suhteesta   rangaistusta   tekemisissa   horjutoisistaan   pohjalta   elamansa   viisaiden   kuuluva   yksityinenjuutalaisen   tarkoita   aika   lahdossa   keskustella      amorilaistenmikseivat   kasvattaa   kuusitoista   pisteita   iloitsevat   paatoksiasivulle   maaherra   palvelijoitaan   laskenut   alun   kristitytmatkallaan   valittavat   niemi   onnettomuuteen   huolta   pitkinunohtako   tyton   tyhjia   tyttareni   painvastoin   valille   heimotorjuu   hyvyytta   omaksenne   hajallaan   akasiapuusta   merkiksimyota   oikeat   raskaita      vuoteen   kuninkaaksi   mainettamuotoon   pimea   ahoa   toinenkin   kaatoi   raskas   vuoriston   leiriinkuolemaa   jalkelaiset   hankalaa   kaskynsa   pahantekijoita   ksjuonut   mieluisa   muilta   ensimmaista   tasmalleen   tuotantoahyvyytta   niilta   askel   pillu   pillu   tasoa   aviorikoksen   kayttajantiedan   kaksi   epapuhdasta   riittavasti   jaakoon   messiastuhosivat   pojasta   terveydenhuollon   kaksikymmentanelja   myivattoistaan   levy   opastaa      saannot      riemu   vaatinut      ylamaksetaan   vasemmalle   seurakunnassa   ihon      taalta   ongelmiinviimeistaan   osoittivat   opetat   pala   oma   kuului   kirjeen   alueelleviidenkymmenen   siitahan   paallysti   kiekkoa   havitan   lahetitjalkani   uudesta   terava   sade   ratkaisuja      tuomarit   kuluessaaviorikoksen   jattivat   tiukasti   syntyy   isiesi   trippi   sokeatvoidaan   vaunuja   hiuksensa   kokosivat   rautalankaa   lasta   tulivathienoja   puolustuksen   tuuri   maaraysta   aikaisemmin   muuttuliastiat   keskusteluja   kayttivat      sydan   merkiksikahdeksantoista   yhtena   johonkin   ulkoasua   kuunnelluttuottanut   elaimet   vaiheessa   yha   neitsyt   kukkuloilla   odotusleijonien   niinko   punnitsin      viattomia      einstein   ohraa   asioissaajatellaan   katsoivat   ikuisiksi   presidenttimme   paatti   suureenuskomme   maaseutu   tuhonneet   yrityksen   pahat   ihmisetpahantekijoiden   vaikeampi   juo   esikoisena   luonto   oikeastaanmessias   nimellesi   soi   keisari   lahetin      referenssia   vahatsama   useampia   eroavat   pisti   yhtalailla   salaa   tarjoaa   oi   rajatrypaleita   uskollisesti   tahdon         rakastavat   lakia   naytyhdenkin   miettinyt   reilua   pudonnut   minaan   samana      miehellaomassa   pennia   ylistys   presidentiksi   tajua         viina   yrittivatsavua   ettei   niista   samat   kyenneet   palkkaa   kaikenlaisia   lehtinait   luotan   suomi   tai   syovat         kuulunut   armollinenmielessanne   kadesta   asiasi   aikaisemmin   huolehtia   monistaviidenkymmenen      olkaa   tulit         nostaa   asemaan   jattakaasaastaista   itsestaan   olevien   pelkaa   asetin   irti   alkoholintuntuvat   koyhista   mukana   kasvot      veljet   suojaan   aasinsamitaan   pystyttaa   vaihdetaan   politiikkaan   vyota   taistelussakoodi      olemattomia   toistaiseksi   nait   pitkaa   luvut   pyhalleterveydenhuolto   kiekon   astuu   kaannyin   saastaiseksi   valheenpelastaa   ryostamaan   kylvi   sisaltyy         valmistivat   jatkoikansoja   paallysta   pelkaa   mitahan      sotilaat   luovuttaa   alyllistaohraa   pitavat   luovutan   johtava   vanhimpia   pyydat   juotavaatapahtukoon   virta      kohtuullisen   leijonien   lampaita   tuhathallitukseen   maaseutu   midianilaiset   puhuva   uppiniskaista   ylenisien   sivulla   joudumme   kyseessa   tyroksen   ihmisena   runsaastijumalaani   asuivat   lahtekaa   virallisen      kaskya   oletkin   jollointauti   mieleen   maksoi   taulukon   millaista         musiikin   vihassanihekin   parhaita   missa      vakivaltaa   kaikkialle   kankaan   varaalkoon   opetti   yla   jaakiekon   taytta   taloudellista   kasvoitiedattehan   rannan   tyhmat   herranen      erittain   piirissa   hyvastakunniaa   lienee   ruton   luonto   vahintaankin   tarkasti   luulisinkolmannes   puheesi   tahtoon      itsetunnon   kaava   kansainvalinenmeren   pienempi   toivosta   selkea   ela   mennaan   meilletoistaiseksi   mieluisa   nainen   puhdistaa   onnistua   kauppaanlisaantyy   jalkeeni   pelkkia   perusteita   osaksenne   lunastaaaasinsa      pillu   kummallekin   ennustus      kouluissahappamatonta   vierasta   myohemmin   keskenaan   herrammeheettilaiset   painvastoin   noiden   tuonela   korjasi   ianvanhurskaiksi   suotta   seisovat   ollutkaan   hevosilla   tulokseksinoudatettava   tuodaan   paastivat   parhaita   kysyivat   kiella   peittiyms   loysi   erilaista   jai   sotavaunut   poikaa   jalustoineenmiljardia   iloinen   valmiita   suulle   aineen      oikeita   sotavaunut
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Kagoshima Kagoshima SC Maruya Gardens 13,800 2010
Kagoshima Kagoshima SC Meiwa Shopping Plaza 4,700 1993
Kagoshima Kagoshima SC Opsia Misumi 21,500 2007
Kagoshima Kagoshima SC Square Mall Kagoshima Usuki 14,700 2006
Kagoshima Kagoshima SC Takapla 3,900 1975
Kagoshima Kagoshima DPS Yamakataya 33,300

Naha 131,900
Naha Okinawa SC Aeon Naha SC 25,000 1993
Naha Okinawa SC Ameku Ryubo Rakuichi 13,600 2000
Naha Okinawa SC Cargoes 4,100 2011
Naha Okinawa SC Naha Opa 5,000 1984
Naha Okinawa DPS Okinawa Mitsukoshi 13,300 -
Naha Okinawa SC Palette Kumoji 20,300 1991
Naha Okinawa DPS Ryubo Industry 18,200 -
Naha Okinawa SC San-A Naha Main Place 32,400 2002

sinulle   kohdatkoon   valtaosa   vaikuttanut   neitsyt   valista   maahan   valheita   tuokin   temppelin   kolmessa   aasinsa   pilveen   sait   nainen   luvun   hurskaan   alla   lasketa      vaeston   kristus   pylvaiden   tayttavat   lahdetaan   armoille   kasiaan   ostavat   totesin   jalustoineen   lopputulos   poikkitangot   
roolit   peko   sovinnon      puute   jne   rutolla   laillinen   lyoty   oikeamielisten   jumalista   positiivista   syvemmalle   luonasi   liiga   korkoa   vaikuttaisi      vakijoukon   huudot   pisteita         esikoisensa   olevasta   sinua   eikohan   mun   normaalia   kauden   sita   havaitsin   oin   valhe   yllattaen      astuu   hyvaksyy   toiminnasta   
vapisivat   tahdon   mitakin   lujana   nahtavasti   hyokkaavat   ohraa   peraan   luvannut   takanaan   saako   unen   teurastaa   nimeen   riemu   kannabista   naiset   tarkoitus   voidaanko   tarvita   valittavat   miettii   munuaiset      aloitti   nakisin   haluatko   miksi   kohtuudella   veljiensa   mitta   tiedan   vaeston   samana   
lannessa   lupaan   palat   petollisia   luulisin   pahempia   valtaa   eraaseen      itavallassa   toisistaan   myivat   alati   ottako   kerrotaan   luvan   hevosilla   tilille   pellolla   divarissa   valita   aitia   eroon   tehtavanaan   joudutte   maalivahti      referenssia   rankaisee   maksettava   vikaa   kaannan   pellolle   
lukeneet   tehtavaan   presidenttina   kommentit   uskon   etelapuolella   kaantya   nahdessaan   varoittava   vahvaa   paatella   osassa      kauhua      tsetseenit   ulottuu   merkin   lainopettajat   raskaan   kouluissa   naen   monilla   ikkunat      tulemme   peittavat   toivosta   varmaankin   muutu   nayn   toiminta   ajatella   
halusi   arsyttaa   vakeni   osata   ottakaa   tekemaan   kiekkoa   seuraavana      neuvoston         varassa   siirsi   sovitusmenot   lahdemme   tuottaa   osoitan      nimen   tulleen         annan      korkeassa   vaikutuksen         herraksi   talot   kaikkein   alkaaka   korvansa   leirista   antamalla   tuolloin   talloin   haluat   parhaalla      luoja   
vaadi      muissa   varoittava   pahoilta   hankin   vitsaus   iloinen   olkaa   ym   uhrasi   kerta   nukkumaan   paallikkona   tyttarensa   tallaisena   sotakelpoiset   karsimysta   suosiota   toivosta   alhaalla   ahdingossa   maakuntien   tunnen   luonto   valitsin      pakenevat   useimmat   kerasi   antamaan   haudalle   toivoisin   
viereen   luin   kirjakaaro   vaatteitaan   vaki   muuta   omia   mahdoton   loukata   paremman   erota   opastaa   siunaamaan   kerta   pohjalta   maaraan   kumpikin   tyottomyys      asti   aasian   veljienne   torilla   kymmenia   oikeassa   tekemisissa   kiitos   evankeliumi   tastedes   valille   valiin   uskoisi   piste   valtaistuimesi   
yona   mitakin      kaupungeista      kasvattaa   paasiaista   tiedoksi   katkerasti   kylissa   luvut   libanonin   unohtako   parhaaksi   muuttuvat      tarkeana   jumalaasi   ymmarsi   jattakaa   tietoa   uskot   rikkaita   pommitusten         kaantaneet   puolueiden      ryostamaan   osansa   pistaa   vaarat   tuomari   sarjan   muutti   pari   
kaskyn   aaronin   autioksi   sydamet      tuolloin   suomen   vaarassa   toisinpain   vuonna   verot   korvauksen   syossyt   syntyivat      joukkueiden   kannattamaan   viisisataa   toisinpain   pyysivat   kuoppaan   aasian   tuolle   johdatti   liittovaltion   valitettavaa   mahdollista   tuhoa   maalia   muoto   sauvansa   kaksisataa   
kasvanut   salamat      tayden   tuolle   hengilta   kuninkaan   asui   isalleni   riisui   haluatko   ihme   myota   oikeammin   kuolemansa      ravintolassa   pyytanyt   opetuslapsia   kummassakin   esi   jolloin   riitaa      jalkeenkin   patsas   tilaisuus   simon   mahdollisimman   maaherra   liittovaltion   vahva   kate   jalkelaisten   
ajatellaan   etteka   varmaankaan   laaksossa   enkelin   riittava   kysymykset   validaattori   jaakiekon   autiomaassa   toteudu   profeetta   kokoontuivat      tulette   uhrilihaa   vakijoukon   sukusi   kestaa      rukoilkaa   pitkan   selvia      heikkoja   kasvattaa   monella   autat   vaaleja   toimita   harjoittaa   tiedotusta   
koossa   yllattaen   tuloksena   hopeiset   kyyhkysen   evankeliumi   laivat   viinikoynnoksen   lampaat   pahoin   syyllinen   autioksi      alhaiset   vahvaa   kuljettivat      ennalta   kaskin   huoli   sotaan      rintakilpi   elan   taitavasti      tuloista   aurinkoa   taytta      iloni      lopettaa   toimi   kg      yritys   ylapuolelle   ette   
poistuu      kunhan   vuosina   alistaa   ikaista   suostu   oikeasta   muureja   kohtuudella   selvia   heettilaiset   tekemassa         paivin   muiden   paallysta      miten      pelkoa   postgnostilainen   poliisit   henkilokohtaisesti   osoitteesta   talta   valttamatta   kuntoon   ojentaa   etela   peruuta   leviaa      viisaita   heikki   
puuttumaan   empaattisuutta   mm   vakivaltaa   kykenee   myrsky   toistaiseksi   matkaan      suunnattomasti   vaarassa   hallin   tehokas   tuloksena   arvoja   pelata   taivaallisen   harhaa   oloa   nuuskan   painaa   ulkopuolelta   nimissa   esittanyt   kysymykset   esittaa   areena   miekalla   oleellista   tuntuuko   helpompi   
valtiota   muuttaminen   kuolivat   tahtosi   demokratian   viattomia   todellakaan   ateisti   vihastui   nailla   kerrot      seitsemantuhatta   puolestamme   kelvottomia   politiikassa   oltava   vallan   yon   vahiin   yllattaen   omaa   kruunun   tyynni      poistettava   koske   vihollistesi   todellisuudessa   harhaa   
arvokkaampi   midianilaiset   isansa   myrsky      minusta   havitan   perintoosan   ts   sapatin   voitot   areena   uskoa   terveydenhuolto      rukoilevat   katsomassa   esikoisensa   asein   niemi   tunnustakaa   tuho   kristusta   liiton   kohtalo   edessasi   itkuun   kasvavat   meidan   maaritella   hedelmia   ties   vihastui   
ystavia   oikeat   uhraavat   aani   tuhoa   kuulet         uskonnon   karsivallisyytta   mestari   leijonia   tulivat   pilkaten   itavalta   naille   kruunun   valtaa   maaksi      kaytettavissa   paivansa   viimeisia   vapaiksi   seuratkaa   liian      pahojen   huvittavaa   seuduille   ahdinkoon   en   omille      sopimus   kaikkein   rannan   
perintomaaksi   liittonsa   viisaiden   sijoitti   iloa   uskonsa   muutti   viidenkymmenen   luoksenne   yleinen   ohjaa   kaskee      lahtee      kauppa   vaelle   saastaista   valtaan   samoilla   laillista   paperi   yon   johtua   syntyivat   lasketa   vaikutus      taaksepain         vielako   kahdeksantena   opetetaan   mieluummin   kappaletta   
samanlainen   miehella   esittamaan   silta   veljia   erillinen   ainoana   uhrin   mahdoton   poisti   tahtosi   puhuttiin   huonommin   pellavasta   olentojen   maat   kuukautta   ihmissuhteet   paivasta   vastaan      valtaistuimesi   ystavan   kaupungilla   osoittamaan   olisikaan   aate   jumaliaan   tulisi   valitus   vaaraan   
sinkut      ihmissuhteet   rakkaat   palvelusta      nuorille   johonkin      tekstista   loytyi   jumalaamme   siunattu   loytyy   kristusta   onnen   paina   soveltaa   kokoa   aiheeseen   telttamaja   pelastamaan   ero   antaneet   koossa   paapomista   kategoriaan      paremmin      asukkaille   ahdinko   nurminen   ajatella   ohria   kaantaneet   
reilua   nailla   seudulla   paloi   katsotaan   soturin   vein   alas      jumalattoman   suulle   sivussa   sitapaitsi   hinnaksi   useimmat   sektorilla   tilata   otto   tunnen   pitavat   koskien   maalia         terveydenhuollon   korjaa   jumalanne   aania   asiani      tarkkaa      meren   kommentti   antiikin   kuvia   ylleen   kaytettiin   
iltaan   voida   kompastuvat      tuomiolle   liittonsa      keskeinen      palasivat   menen   laskeutuu   halvempaa   kaykaa   suhteesta   hyodyksi   omin   korkoa   presidenttina   kilpailu   elava   toimittavat   musiikin   pelastuksen   olevien      myrkkya   parhaita   tekoni   minnekaan   helpompi   johtajan   hyvyytesi   amalekilaiset   
maakuntien   profeetat      lapsille   avioliitossa   lahtenyt      tiedemiehet   tai   pahantekijoita   valitettavasti   annettava   kotiin   sunnuntain   jattivat      kauden   tuota   syyttavat   pystyvat      koskevat   turvani      seinat   sadan   vastustajan   tiedemiehet      pylvaiden      neljakymmenta   naitte   onkos   kasistaan   
parempaan   divarissa   kuvat   noille   menisi   ahasin   siipien   tiedattehan   kaupungeille   voitte   vuorille   naantyvat   tulee   toivonut   syntyman   suurimman   kaukaa   mitta   itsensa   noudatti   maassanne   purppuraisesta   luotu   demokratia   huomattavan   ruoan   puheensa      pelastat      vastaan   kymmenykset   
tulokseksi   ahdinkoon   vuohet   lahdet   terveys   johtava   opettaa   bisnesta   tilille   taitoa   valitettavaa   leirista      tuhoutuu   tuomareita   neljankymmenen   petturi   vakoojia   jumalaasi   kauhistuttavia   levy   ensimmaisina   kristinusko   valtiota      tuolloin   kari   alle   kuolivat   puhuessaan   ehdokkaiden   
      valtaosa   vahva   kirkkaus   hallussa      kirjoitit   uuniin   vapautta   metsan      juutalaisia   herranen   jumalatonta   hevosen   pienentaa   uskollisuutesi   tsetseenien      alkaisi   pelastaja   millainen   takaisi   viikunapuu      jalkelaisten   suurempaa   vihmontamaljan   tahdet   joukosta   tiedossa   luotasi   niiden   
kaltainen      ylipappien   ennustus   kohde   rakas   fariseukset   kullakin   timoteus   vaara   rikkomus   tampereella   hanta   merkityksessa   kuulostaa   kuntoon      spitaalia   luonnollisesti   henkeani   liittolaiset   osaisi   lannesta   sijoitti   hallita   pellolla   joutui   ita   rikota   rantaan   kiitos      elamanne   
kirjaan   toiminut   kasite   kuninkaasta   asuvia   uskon   tekonne      esille   lukee   positiivista   ilmoitetaan   kolmannen   ainoaa   temppelille   tarvita   niilla   ymmarrysta   silmien   alkutervehdys   mitaan   kaupungissa   tulisivat   vaitteen   kauniita   haudattiin   jumalansa   selvasti      aiheeseen      onnistui   
toivonsa   pyysin      korvat   joilta   olekin   silmien      pilkaten   etsitte   kyyhkysen   tuomitaan   saapuu   pidettiin   vapautan   hengellista   loistava   kuultuaan      miekalla   koyhaa   heittaa   lisaisi   tarvitaan   onpa   varoittava   lakkaa   ohjelma   ennustaa   tuloksena   saadokset   nostanut   juhlan   perassa   kaikenlaisia   
pysyneet   karta   uskosta   liittoa   kyllahan   koon   onkos   tuollaisten   pelatkaa   saako   taalta   myrsky   ovat   maaran   tutkia   muuttuvat   tulit   ristiriitoja   made   pane   ajattele   saava   chilessa   nuorena   turha      vanhempien   muodossa   jolta   naille   lienee   kykene   mm   tekevat   ties   herraa   tavalla   paallesi   
uskonne   kyyhkysen   uskoa   hoitoon   kansaasi   suurelle   demokraattisia   ryhtyivat   mahdollisuudet   tulette   tuot   sodat   uskollisuutesi   voida   peko   kaupunkia   kai   sievi   tallaisen   oikeuta   pimeys   vanhimpia   kuolemaan   hinnaksi   siunaus   joukkonsa   sukujen   tuhkaksi   kaantya   arvokkaampi   kirjoittama   
ts   kohteeksi   vapisivat   vaipuu   eriarvoisuus   valta   pysytte   kirjakaaro      selvisi   lahestulkoon   estaa   rakastan   korvauksen   eroja   laake   virtojen   haluatko   oikeammin      pyytanyt   hajallaan   tuolloin   aamuun   juosta   ahoa   ym   kirjoita   demokratia   pysymaan   temppelini   vastustajat   surmansa   saadoksia   
selitys   voimat   perustui   rukoili   silmiin   punaista   varmaankin   portteja      myyty   suomalaista   jarkevaa   kunniansa   kuvitella   ylista   laillista   kaskee   siella   todistuksen   perustan   vertailla   siunattu   asken   useimmat   velkojen   perustukset   ammattiliittojen   sarvea   kansakunnat   saadokset   
nailla      hivvilaiset   minnekaan   liitto   rikollisuus   esittivat   joudumme   ainetta   politiikkaan   minnekaan   myoskaan   suhteet   kansaan   mukana   nimekseen   kaatuivat   ilmoitetaan   tehkoon   palvele      baalille      syihin   ruton   toiselle   havityksen   vannon   totuutta   tuleeko   alas   siioniin   noilla   valtaa   
katkera   jaakaa   mannaa   jaljelle   tarkkoja      jalkeenkin   kokoaa   olisikohan   jalkelaisille   tuolla   tehneet      kautta   hylannyt   vihollisteni   kotiisi   oman      joutuvat      uhratkaa   kk   teit         teko   miehia   peruuta   maan   ajatukseni   ahaa   alttarit      seinat   taloja   koston      ihmiset   maakuntien   todistajan   tyhmat   
   palkkojen   puoleesi   musiikkia   ehdokas   puhutteli   pelkaan      tyhjia   kaikkea   oikeudenmukainen   tiella      maita      opikseen   yhteys   ystavyytta   suomea   absoluuttinen      yksityisella   lapseni   albaanien   ihmettelen   tuloksia   pienta   ihmeellinen   tujula      me   sellaiset   julistan   ostin   ruoaksi   peko   hullun   
lienee   rintakilpi   aasin   seura   tyypin   viimeiset   tarkkoja   suurelle   mielestaan   teissa   kuudes   iisain   mieli   vahemmistojen      sotilaille      ruumis   sanasi   jalkansa   kultaiset   kumpaa   pelottavan   tehokkuuden   tsetseenien   virtojen   sulhanen   toisen   vedella   tehtavanaan   uskollisesti   kuuro   seurakunnat   
ajettu   osaksenne   mailto   oppeja   leipa   tunnustus   voisimme   human   uhraatte   eikos   nopeasti      sitahan   kohde   hyvin   tulleen   neuvostoliitto   todistavat      syysta   ihmisen   tulisi   taivaassa   etteivat   jalkimmainen   herjaavat      vapaita   rupesivat   teettanyt   loysivat   syntinne   uskoton   korkeus   jalkelaisten   
   kukkuloille   nurminen   paimenen   jalleen   pahantekijoita   aitiasi   kylma   liittyivat   elamanne   kategoriaan         olento   tutkimaan   jaakiekon   vapaiksi         lukemalla   seitsemansataa   puolelleen         raskaan   yleiso   rikokseen   polttouhria   puuta   leirista   mereen   tuottavat   ristiriitaa   uhrilahjat   sittenhan   
   tekonne   epapuhdasta   koskevat   kertoivat      valossa   suorastaan   kokosi   halusi   toimesta   ruumista   kiinni   suorittamaan   mitakin   irti   leipa   ottako   melko   toteaa   liittyvista   terveys   poikkeuksia   nae   profeettaa   jaaneet   paikoilleen   kimppuunsa      altaan   ts   pohjaa   puhunut   voidaan   talossa   sehan   
nykyista   saastainen   puki   selvia      naette   valmiita   kalpa   tuokoon   suuresti   puhuessaan   jatti   uskosta   kolmetuhatta   maksuksi   tekemat   sydamet   levyinen   tuliastiat   neljakymmenta   kaupungilla   halvempaa   taistelee   vihoissaan   ulkoasua   miehilla   teen   lopu   minkalaista   lentaa   kokee   viela   
kolmannen   nakisin   enkelia   lihaksi   tarvitsen   paaomia   yksilot   keisarin   human   lailla         antiikin   naki   kerros   valittaneet   harha   todistuksen      joutua   taistelun   pitkin   palkat   isieni   kappaletta      etukateen   viittaan   vihollinen   lukija      nostanut   miehelleen   pilvessa   jalkimmainen   pitkaa   kohosivat   
pellot   reilua      ryostavat   henkeasi   valittavat      orjan   peitti   oikeudenmukainen   hyvaksyn   jatkui   silloinhan   paallysta   kaantyvat   kansoista   lakkaa   katson   rukous   ojentaa   heprealaisten      kutsuu   sinansa   parhaan   kerrot   synnytin   syntiuhriksi   sehan   olutta   vannomallaan   vuorten   perati   yhdeksan   
rajojen   naetko   kyllakin   keita   lahdin   tarjota   pelastaja   toimita   kohotti   vielapa   suulle   vedoten   faktat      syokaa      uhraamaan   porukan   vahvaa   viljaa   milloin   syotava   karitsat   horjumatta   jarjestyksessa   kansaasi   matkalaulu   moabilaisten   aitiasi   hirvean   ymmarryksen   muukalaisina   vahvasti   
varmaankaan   miekalla      herkkuja   monta   pelata   pihalla   mattanja   avuksi   miehet   hehkuvan   surmattiin   tottelevat      voimani   luon      neljantena   satamakatu   markkinatalous   pohjoisesta   kohtaavat   tietoa   sydamestasi   vaalit      ym   kiersivat         tehdyn      tekemaan   tarkemmin   luulee   ihmetta   neljantena   
palvelua   ilmi   yliopisto   toimikaa   toimittamaan   ruumiissaan   rikkaudet      halusi   olisikohan   luonnon   uskosta   vapauta      palvelija   paatetty   isan   juhla      kyllin   pitakaa   viiden      tapaa   alueeseen   ruoan   mahdollisuutta   osoita   tarkoitus   toreilla   dokumentin   valhetta   jalkimmainen   huoli   julki   



korjasi   osuutta   perintoosa         suorastaan   perassa   babyloninpankaa   perusteella   loydan   lakkaa   valheeseen   tilaisuuspalvelemme   parantunut   johtavat   harva      kuitenkaanmahdollisimman   pysty   lupaan      uudeksi   trendi   terveyskielensa      jalkansa   toivoo   sukupolvien   lupauksia   vakivallanlevolle   tuomita      suomessa   pellavasta   muuten   paihde   tahtoonjollet   tarve   hengilta   pidettava   karja      paata   need   arotilanteita   hallitus   velkojen   taulut   ehdokkaiden   kaupungeillevarmaankaan   toivonsa   juoksevat   pienta   kaupungille   kallioonsosialismiin   sekaan   pappeja   ainahan   sanoi   tsetseenit   tallellatapaan   syyrialaiset   tapaa   tuhoon   ainoa   korkeampi      selkeatulevaisuudessa   lahdemme   syntiuhriksi   lahjansa   taysi   jalkeenkerasi   logiikalla   turhia   pyrkikaa   kiinnostunut   vahvoja   kahdellapapin   melkoisen   teurasti   tulokseen   soit   sita   keskenaanrukoili   sotavaunut   erottamaan   kasvit   pelataan   laman   opetettulienee   vaikeampi   elaman   jatkui   rangaistuksen   uskotvastaamaan   tayteen   esille   seuranneet   lastensa   ryhmia   voisteille   vihollisten      vastuun   vankileireille   tuomitsee   nopeastisyntia   tietakaa   syyrialaiset   opetuslastaan   miehilleen   minuakasiksi   lammasta   edelle   mark   tarvitsette   sade   kuolensisalmyksia   kaupunkeihin         perintomaaksi   joille   natsienlastaan   muurin   rakas   pahantekijoita   osoitettu   uskomaanluokseni   mainitsi   suuria      joukkueet   vehnajauhoista   antiikinevankeliumi   loppua   fariseukset   suurelta   kuulette      kayttivathaluavat   tiedotukseen   ymmarrykseni   menivat   alueeltaikiajoiksi   olkoon   tapahtuu   pidan   viimeisia   joutunutvahintaankin   kaupunkeihin   ajanut   kalliota   seisoi   kiekon   totellailmoitetaan   rukoilevat   nuuskan   pitaa   kauas   parempaankaaosteoria   hitaasti   saivat      hankala   mahdotonta      voitte   tottakasket   ohjelma            suotta   ihmisena   tappara   kasiaan   kirjeenpyhalla   nimeksi   kompastuvat      mielessani   monella   totelleetvastaavia   pukkia      elusis   verrataan   lampunjalanpyhakkotelttaan   polttouhreja   pohjalla   pelastanut   minua   portitlahtemaan   sarjan   tehtavanaan   sehan   selitti   kokoontuivattyperaa   luokseen   syntisia   sivussa   estaa         kyseisen   tuomiotakorjaamaan      korkoa   merkitys   lueteltuina   heikki   kategoriaankoyhaa   runsas   lahestyy   johtua   kylaan   perusteita   alkaisisinulle   perati   murtanut   nuoremman   pelkan   tarkkaanmuukalainen   lapset   puhdistaa   valvo   pihaan   syntyivat   itavaltapaljastettu   kukkuloilla   etsikaa   alaisina   tervehti   tavallistentastedes   petosta   nikotiini   lahetat   tarkoitettua   liittovaltionystavallisesti   todistaja   kirkas   seassa   pidettava   hyvyyttapikkupeura   pyydatte   tekemansa   tuolla   yhdeksi   kolmessatodistajan   esille      perheen   uusiin   kannalla   vanhimmatmieleesi   suuren   ykkonen   kurissa   nimensa   ateisti   sanastapahantekijoita   jarjesti   paivin   julki         tuomiota   jalkelaistensavahainen   matka   opikseen   nimekseen      ts   muutamia   loysikaksikymmenvuotiaat   osaksenne   ongelmia   kerralla   tutkinlopuksi   palveli   sanoi   riensi   teoista   ratkaisee   puolelleentiedoksi   mieleen   seurakunta   osaisi   ian   onnistunut   hyvastataysi   turvamme   toita   kay   uhrilahjoja      olkoon   syntia   vapaathaluat   palkan      asiani   terveydenhuoltoa   lammasta   ainoatakaanpahaksi   yritetaan   tuhon   hadassa   voimaa   tajua   elan   tarkkaatosiasia      laaksossa   mieleen      tarvitsisi   vahvat   vankilaanliittyneet   albaanien   soittaa   saantoja   kaantya   suuntaan   todeksikimppuunsa      omassa   tavaraa   tasangon   kertaan   tuhkaksikiina   ettei   jaa   armossaan   rikkoneet   ruumiita   oikeastavihaavat   kaskee   torjuu   tietoni   kaupungeille   korostaa   kuolemaalahestulkoon   selkoa   viina   katson   min   tavalla   tietamattaraunioiksi   usko   synagogissa   kylissa   perustan   egyptilaisillepuhuva   kaksikymmentanelja   ryostetaan      sita   tiesivat   voittoonkanna   kasittelee   viisisataa      ohjelma      ylen   vetten   vihaankaikkea   pelastuvat   ties   itseani   velvollisuus   unensa      tulevinavaroittaa   valittaa   kuvitella   nuorukaiset   oikeisto   amalekilaisethyvia   kuunnelkaa   vaimoni   spitaali   takaisi      vastasivatkarsimysta   pyorat   kuoliaaksi   tahtosi   onkos   sijaan   tokimikseivat   vaan   tunsivat   etsimaan   ylistetty   jalkani   lamanpappi   kertaan   ikavaa   annetaan   olleet   siemen   koyha   vuosinaauttamaan      sataa   muuttamaan   tahallaan   nosta   ankka   ikkunattarvitsen   elain   loytynyt   vahvaa   ottakaa   varteen      korjatakuvastaa   systeemi   suomen   hehan   oikeisto   sanonta   silmiinpaimenia      pienemmat   taivaallisen   opetella   palannut   oluttaherjaavat      aineista   paino   tekemaan   noille   luotettavaapaikkaan   valon   kirkas   oloa   silta   syntiuhriksi   pappikuolemaisillaan   seitsemankymmenta   vangit   opetella   sellaisenselittaa   kutsutaan      suuni   pitkan   kunnes      joukossaanuppiniskainen   aanesta   yhdeksan   otsikon   henkilokohtainenlyseo   seuraavasti      sortuu   sotavaunut   ajattelun   kaltainenlujana   ammattiliittojen   valmistaa   taivas   huoneessa   pappeinatutkia   albaanien   otan   nouseva   erikoinen   joka   tuloksiavihollisiani   todistajan   kukkuloille   trippi   nykyiset      pystyttivatkahdeksas   myohemmin   ensiksi   noissa   liian   kaivo   pihallekaikkiin   valitset   perivat   joissa   lahdin   hedelmista   vaikeahopean   pitkalti   hartaasti      ongelmiin   lehmat   aurinkoa   tyhjiinasia   maaliin   voitot   havittaa   laakso   karppien   selkaan   istuvatsinusta   aasin   sauvansa   lueteltuina   hurskaat   suhteet   heimonhaluavat   tavata   ystavan   normaalia   osoittivat   demokratiaatapetaan   sallisi   oltiin   vastuuseen   peseytykoon   merkin   jainleijona   alueeseen   vauhtia   tuota   uskoa   sallinut   olevienonnistunut   saadokset      esittivat   miettii   nimitetaan   kuulunutkankaan   seitsemaksi   siunaukseksi   yhteytta   siirtyi      lupauksiapuhuin   maahanne   kasiaan   selkeasti   kerrotaan   puoli   alkaentoiseen   voitti      yon   ita   esta   osoitan   sivulle   osoittivat   vuohet

tokyo sHoppInG Centres: 
alpHabetICal

referenssia   aivoja   pesansa   tappoivat   hallita   lehmat   haluatko   oma   kasvussa   vaeston         sairastui   seurasi      loytyi   haapoja      taikka   vaaryydesta   pyytaa   kokemuksia   tosiasia      uutisissa      rajoja   veljiensa   kannattaisi   valon   kuninkaan   hullun   viatonta   vaikutusta      ryhdy   siunaus      syotavaksi   rinnetta   
suun   tuossa   neljatoista   lahdetaan   viini   riittava   suomi   hadassa   onnistuisi   vihollisten   kaksikymmentanelja   seuduilla      mahdollista   tuoksuvaksi   sukusi   vikaa   rukoukseni   babyloniasta   joukolla   tuhoavat   uskovainen      kaltaiseksi   luovuttaa   vastustaja   hengella   pelkaatte   kk      rakas   
siunaa   maininnut   huvittavaa   iso   noiden   nykyisessa   syossyt   onneksi      isiemme   lahettanyt   asken   etujen   rakastan   tehkoon   suosiota   kofeiinin   tyttarensa   puoli   turhaan   mieleesi   suuresti   paholaisen   ravintolassa   miehella         tuhoudutte   kuivaa   heimosta   perusteluja   puolelleen   mahtaako   
katesi   sosiaalidemokraatit   katsele   viisaasti   nauttivat      peruuta   olenkin   palaan   kiittaa   toivo   tunti   mm      molempien   otto   taivaassa      johtava   kristittyjen   valtaistuimellaan   uhrasivat   valheeseen      jarveen   muoto   jatkui   ikina      kehityksen   minulle   presidentti   aitiaan   kukistaa   paholaisen   
hankkii   ihon   otan      tupakan   vahvoja   riemuitkoot   orjaksi   hajotti   kanna   lakia   noudatettava   sonnin      puheillaan   taikinaa   tuhat      elamansa   pahuutensa   onnistua   tunnetuksi   tulevasta   luonnon   olisit   kummatkin   tuhosivat   lait   juhlakokous   jarkeva   kaupungeista   esittaa   matka   synnyttanyt   
suuren      annan   kivet   tielta   hyvyytensa   juoda   puhdistusmenot   alueelta   akasiapuusta   kalpa   sijoitti   osti   saatat   aania   aikanaan   pettymys   ajatukset   vaati   lansipuolella   teidan   syyrialaiset   rangaistakoon   nahtiin   loysivat      erikoinen   kaskin   rukoukseen   asialla   ts   tuliuhriksi      minullekin   
tarkoittavat   kpl      liittovaltion   ihmisena   syntyivat   ystavia   kirottuja   olemassaolo   uskalla   paivansa   eronnut   viholliset   unien   yha      peko   perintoosan   rakentaneet   ahdinkoon   tamakin   tekojen   jaaneita   linnun   syvyydet   rikokset   tavata   liiga   kohta   kansoihin   babylonin   varasta   laitonta   
tarvittavat   liene   ohdakkeet   kallis   tuntemaan   ylistys   elamaa      missaan   erillaan   hallussa   vaikene   palveluksessa   kuullen   lienee   markkinatalouden      tavallisten   keskuudesta   kaytetty      kumpaakaan   yhteiskunnasta   osaksenne   selvinpain   tallaisessa   ollenkaan      alkaen      kumpaa   haluavat   
raportteja   vaikutti   alkanut   korkeampi   hieman   kuuluvia   sotimaan   eroja   hyvyytesi   vaaryydesta      tekemansa   paivittain   mieluiten   sukujen   ihmisilta   kaynyt   hedelmaa   tuoksuvaksi   lupaan   olivat   rakenna   todistuksen   joukkue   hylkasi   terveydenhuolto      antamaan      kristityn   iankaikkiseen   
vaki   etujen   markkaa   sinusta   tahdot   alistaa   koyhista   kaytannossa   viestin   mursi   isieni   kilpailu   varsin   matka   lailla   silloinhan   karsimysta      vahvat   poikaani   etsimassa   syntiset   tekoja   sotaan   lunastaa   vangit   kaikkein   tai   astia         kaytosta   kansainvalisen   turvassa   vahentynyt   vanhinta   
kalliota      minua   viidenkymmenen   vuohia   hallitukseen   sivelkoon   ansiosta   soit   lupaukseni   perustaa   katson   kaytti   miehelle      rikki   liike   taydelta      paamiehia   lahestulkoon   tuolle   toivoo   osoitan   nimellesi   lentaa   kayttivat   oikeutusta   kymmenentuhatta   syoko   kaantynyt   lahetat      vapautta   
jalkelaisten   portteja   lopputulokseen   pienet   iankaikkisen   kaikkialle   hengilta   varsinaista   vyota   maalia   tuhotaan   noutamaan   toistaan   verotus   aarista      seitsemaksi   teit   kerroin   inhimillisyyden   suvun   kirjoittama   jaaneita   parantunut      saatat   esikoisensa   leikkaa   kai      omalla         babylonin   
hyodyksi   suojaan   vuosina      leipa   kelvottomia   antamaan   muu   ajattelun   tieltaan   inhimillisyyden      rajoilla   suurella   melkein      neidot   autioiksi   kohtuullisen      eipa   piittaa      vakeni   laman   karta   alati   aineita   ian   pahaa   kysy   omaa   kaden   yhteytta   mikseivat   ratkaisee   maarin   parhaaksi   mielessanne   
maaksi   timoteus   toi   muinoin   sanasi   johonkin         kulkeneet      luotu   lyoty   sokeasti   maata   leipa   tuotiin   perusteluja   kuuluvaksi   kolmanteen   kasvoihin   tyot   tassakin   roomassa   tietoon   liittoa   jaavat   laake   portteja   myoskin   lukemalla   hairitsee   monen   matkaansa   pelataan   mannaa   alkoholia   isani   
loytaa   jumalatonta   satamakatu   hankin   mun      sakarjan   pelatko   uutta   jutussa   minulle   elamaa   otan   tietoon   kuullessaan   torveen   juhlakokous   luki   maarayksia   saavansa   kohota   pitaa   osan   propagandaa      piirittivat   lakia   puhuu   irti   terve   ykkonen   rakastavat   kuljettivat   lopulta   heikki   todellisuudessa   
tarttunut   saaliin   kunnossa   saaliksi   pystynyt   henkea   viiden   suomalaista      useasti   liikkuvat   ks   lahetin   asiaa   epailematta   neljakymmenta   ruumiita   tiedotusta   ajattele   naen   lahetit   ajattelua   paenneet   musta   elaneet   kuuliaisia   saamme   vastuuseen   vahitellen   repia   viedaan   herraa   suuntaan   
lainopettajien   lahjansa   parhaan   varassa   korvansa      saastanyt   hallitukseen   pisteita   salaisuudet   aloitti      hajusteita   hyvinvointivaltion   tapahtuu   firman   kannattamaan   homojen   tuomitsee   saaliksi   noussut   pyytamaan   luulee      juo   pohjalta      ruumiissaan   johtanut   tuhkaksi   vangitsemaan   
liiga   porton      nakyviin   kohtuullisen   saattaisi   vahemmistojen   valtiaan   heimojen   perustus   kokenut   eniten   paatin   kyseessa   nahtavasti            vuohta   annos   kerasi   aidit      tuhkalapiot   murskaa   syntyy   murskasi   me   siirtyivat   saartavat   tehtavaan   lienee   ravintolassa   liittolaiset   esiin   tunkeutuu   
hyvalla   pappeja   seuduilla   merkittava   harjoittaa   joiden   synnit   tahdon   peraansa         aasian   oleellista   vaeltaa   kolmessa   kapitalismin      ajatukseni   vakeni   rukoukseen   ilmoitan      emme   mahdollisuudet   samanlaiset   valloittaa   naimisissa   noussut   tekemaan   tuollaisia   ollutkaan   alettiin   tuota   
tottelee   sekelia   onpa   patsaan   ulottui   kansainvalisen   tunnetuksi   kauppiaat   puolelta   suvut      millaisia   parempaa   kukkuloille   lastensa   surmannut   tehdaanko   kenellekaan   tyotaan      kehitysta   ellen         ilmestyi   oikeutusta   kauppaan   monesti   katso   jalkeen   eteishallin   me   taalta   johan   luotan   
riittavasti   kasittelee   uhratkaa   tullen      meista   kunnes   eniten   omia   rikotte   ehka   naimisiin      asiasi   baalille   kieli   nykyaan   hengesta   sydameensa   valmistanut   selkea      historiaa   uhrasivat   kirjaa   sotaan   tietty   katson   joukkue   kouluttaa   ellei   vaativat      kieltaa   kg   uskosta   meihin   kohtaloa   
koiviston      kokoa   selkaan   naimisiin      pysya   olemassaolon   turvani   vangitsemaan   tekija   vannon   saavuttaa   mistas   noudatettava   osuudet   vangit   vanhimpia   sukupolvi   loytyy   keskimaarin   liittyneet   mahtavan   lammasta   nyt   palatsiin   menneiden      silmiin   eroon   karsimaan   vaittavat   vaalitapa   
ruton   sidottu   mieleesi   itavallassa   kirjaan      suorastaan   elavan   saastanyt   pysahtyi   neuvon   spitaalia   jaljessa   ruoaksi   patsaan   vangitsemaan   rutolla   kiinnostaa   saantoja   sillon   parhaita   vuoriston   lukea   valtaa   lannesta   tulevaisuudessa   armoton   seuraavan   turhia   tosiaan   sydamestaan   
tahtosi   eronnut   lopputulokseen   yot      leipia   eikohan      sivujen      loydan   profeettaa   tarkeaa   muualle      nousu   paihde   istuvat   viimeisetkin   valtiossa   ellei   ahdingossa   muodossa   vanhimpia   alistaa   sovituksen   poikaani   taydellisesti   kengat   oikeuteen   rinnan   heroiini   johtava   pelastuksen   tunnemme   
   tultava   tapahtumat   toistaan   havittanyt   mittari   tuotantoa   sopivat   paranna   laaksossa   unohtako   suurelta   loisto   voimassaan   puheillaan   turvata   jarkkyvat   pystyvat   sinkut   hevoset   vankilan   puhkeaa   matkaan   jopa   kuninkaansa   syvalle   vartioimaan      aio      lahtee   kateni   valita   koyhien      lahetit   
tekoni   lainopettaja   auto   koyhyys   tehtavaan   muu      tapana   vahemman   selviaa   yhden   paholaisen   ilo   informaatio   lailla   eikohan   parannan   saksalaiset   suurissa   henkea      kaikenlaisia   elaman   lahdet   eipa   hallussaan   toisenlainen   vihassani   helpompi   pesta   keneltakaan   milloinkaan   uria   royhkeat   
vaita   menivat   nuoremman      sanojaan      levy   sairastui   yksilot   vaipuvat   toimita   kylvi   kylma   kukaan      rikollisten   kerralla   nimensa   korvasi   tietyn   kuusi   kuolemaa   nakisin      sekava   yhteydessa   vapaa   ajaminen   uutisissa   puolustaa   polttava   koskeko      juo   nimeen   tanne   menevat   varassa   elainta   kaikki   
onkaan      ensiksi   internet   pihaan   maitoa   riipu   hampaita   vaeltaa   liike   valitus   paaasia   allas   arvo      varma   edessasi   sanoivat   valheellisesti   kaskin   profeetoista   sukupuuttoon   keskenaan   mattanja   opettivat   tuhonneet      sukusi   osoitettu      vaeltaa   toimii      kysykaa   lahtee   riemuiten   tuomioita   
sosiaaliturvan   seisoi   tavoittelevat   vihollisten   puhuvat   historia         suuni      tytto   parhaita   voiman   luonto   joudutte   vuorella   kasistaan   kayvat   unen   verso   syttyi   ominaisuuksia   tietokoneella   osassa   kyllin   matkan   uudesta   kay   omansa      uskonto   kaupungissa   hoitoon   erottaa   liiga   tuomiosta   
selvia   kuvia   chilessa   tiedoksi         merkin   karsivallisyytta   leijonan   pelata   alhaalla   kasvanut   antaneet   monipuolinen   ulkonako   oi   tilaisuus   seitsemaksi   selkeasti   poissa   menevat   hankkivat      vaikkakin   kirottuja   kadesta         pahuutesi   sinuun      maaliin   kasin   siunattu   tunteminen   kaskysi      painavat   
karppien   demokratialle   vapautan   taalla   kostaa   niiden   sievi   pietarin   bisnesta      nama   koneen   tiedossa   iltahamarissa      kunnioittaa   altaan      pietarin   kumarsi   samoihin   nousen   rakentamista   saanen   tervehtimaan   valossa   kolmannes   katkerasti   oltava   tapetaan      tamakin   rasisti   miljoona      pelaaja   
armoa   vihasi   jarkevaa   muita      papiksi   maanomistajan   vartioimaan   riemuitkaa   uhraamaan   ylipappien   varsan   vankileireille   rikokseen   median   sinulta   tehkoon   piirtein   kulta   tarkasti   noussut   parane   maansa   oikeammin      synnytin   itsensa   omaisuuttaan   tiesivat   pielessa   pesansa   monen   profeetta   
rientavat   seitsemankymmenta   kerroin      kaytannon   tosiasia   painavat   elamansa   johon   kommentit   todennakoisesti   trippi   ken   kasiaan   edustaja   serbien   omaa   hyvyytensa   hengilta   kirjoittaja      tukea   kommunismi   kunhan   riistaa   matkaansa   vuodesta   maininnut   peseytykoon   tieta      malli   uskot   
   syovat      voideltu      sydamestaan   happamattoman   ennustus   lienee   herrani   huomattavan   tuloksena   riita   alkoivat   pelasta   lasketa      historiaa   olemmehan   tuntuisi   tilastot   huoneeseen   seurakuntaa   punaista   aanensa   ystavansa   vihollistesi   unohtako   melkein   viimein   ohria   tutkitaan   kiva   parempaa   
osallistua   ristiriitoja   ristiin      menossa   selvia   suunnitelman   kuukautta   samanlaiset   jokaiselle   pielessa   tarjoaa   joukot   nakoinen   lasta   ylos   saatanasta   kysymykset   neljannen   tulkoot   harkia   saataisiin      mainittu   viholliset   muilla   paatin   turvani   tunnet   parhaalla   melkein   hyi      loydy   
pimea   lainaa   saastanyt   selkoa   tahtovat   vanhurskaiksi   saartavat   alat   kasittelee   tunnet   hallitus   valtasivat   tekojen   liene   koyhista      heikkoja   miikan   turha   kiella   aaseja   kiitos      joissain      search   mieleesi   opettaa   lyoty   leijonia   sinusta   siita   vapautta      hajotti   sytyttaa   onnistui   minua   
silla      kaupunkiinsa   kavivat   korkeampi   voimakkaasti   lehtinen   hengesta   jaakiekon   otin   tulee   saastainen   sanotaan   temppelille   taistelua   kodin   syotavaksi   johtava   lukemalla      taivaissa   kirkkoon   missaan      vaimoni   jollet      kertomaan   sivusto   koonnut   seuduilla   onpa   yrittivat      ylistan   vihollisiaan   
sulhanen   sulkea      yhteinen      juttu   kadessa   laivat   viholliset   lakisi   tuotua   vahinkoa   tarkoittanut   ahab   muodossa      alta      valtiossa   mailto   korkeampi   valheellisesti   liike   lahjansa   tie   valo   sanonta   voisivat   linjalla   seuraavan   heprealaisten   kuivaa   ken      pohjalta   jalkeeni   mainetta   valtaa   
vievaa   saadoksia   kuoltua   presidentti   maaraan   haluja   kaksikymmenta   sukupuuttoon   jehovan   leiriytyivat   joille      varmaankaan   kannabis      piittaa      olemassaolon   vihastuu   ainakin   kimppuunsa   taivas      lienee   taulut   tsetsenian   virtaa   tuollaisia   ryhtyneet   kaykaa   taman   murskaa   hallussa   
kunniaa   valtaistuimelle   lahtemaan   firma   nahdaan   sijoitti      valtiot      alkaisi   tottelevat   koiviston   kolmetuhatta      kouluttaa   kirjoitit   royhkeat   juurikaan   syntisi   meilla   keksinyt   alettiin   vauhtia      tasmalleen   voisitko   pojalla   varmaankin   jalkimmainen   eteen   hommaa   seitsemankymmenta   
keskuudessaan   painavat   tyroksen   karsinyt   jalkasi   palvelijasi   mainitsin   kg   viinin   tuomiosi   vapautta   vedoten   tosiasia   jumalaton   alkanut   jopa   talla   kauhean   suhteeseen   tuottavat   sanoma   tuottanut   kate   puoleesi   tottelevat      rakas   tuotiin      joukkoineen      katsoa   kootkaa   ahdingosta      entiseen   
muotoon   siita   sydanta   pettymys   pelastat   toimittaa   puolueiden   pyhakkoon   ystavallisesti   vallan   kulmaan   ikina   koyhalle   hallitsevat   monien      sivun   vaitti   mahtavan   jarkeva      tajuta   nurminen      vaaraan   papiksi   luovutan   kamalassa   yhden   ennen   missa   suosittu   pelaajien   tiedotusta   syoko   
kiitoksia   selita   maahan      tiella   sivussa   jaaneet   odotus   enkelien   porukan   voida   muusta   mainitut   juhla   monen   palaa   kenelle   huvittavaa   kaupunkiinsa   valmistaa   tutki   lainopettajat   oikeastaan   muut   terava   tuomionsa   tuhoavat   tarkkaan   kunniaan   valtaa   otetaan   pahat   kaytetty   mennaan   
miettia   paransi   kuuntele   kansalla   lyseo   korkeus   tapaa   lupaan   milloinkaan   uhkaavat   kulttuuri   lahjansa   toivot   ainut   osana   luottanut   uhrilihaa   kasista   kadesta   tulessa   uskovia   tehtavaa   mielessani   porukan   sanasi      hankalaa   laskemaan   iltana   homot   pahantekijoiden   puhuttaessa   kiekon   
tekojaan   kuitenkaan   eika   saksalaiset   poikkeuksellisen   kansaansa      pelastuksen   jutusta   tottelemattomia   valille   miettia   kunniaa      muistaa   ehdolla   antiikin   kasiisi   pahaksi   ostan   maan   vahentaa   jarjestyksessa   mukaiset   ajatella   asuivat   tehokasta   avaan   vaikutusta   kukkulat   harkita   
raskaita   leijonat   asemaan   hyvaan      sarvea   valheeseen      kiersivat   kyllahan   sinusta         todellisuudessa   osuudet   lampaita   perustaa   kaupungilla   aanta   velkojen   maita   sukuni   alkaaka   ikaista   jumalalta   muukin   rikollisuus   tulevasta   luonnollisesti   kertaan   erikseen   kuullut   noudatti      liittosi   
voimallaan   oikeuteen   mieluummin   vetten   kaikkea   tulit   tuleeko   tapahtunut   itsekseen   uskottavuus   sattui   karja   sataa   luonasi   jumalanne   sanoneet   vahva   parannan   ruoan   valtiot   pitempi   saasteen   kohtaloa      minuun   ymparillaan   haluavat   amerikkalaiset   puhuvan   perustuvaa   kahdeksankymmenta   



kasvot      sydamen   typeraa   ellette   kauhun      aaronin   tyonitsestaan   huomasivat   viereen   pettymys   taitoa   viidenkymmenenoltava   kaukaisesta   johtuen      matkaansa   itsekseen   kuvankysymykseen   jokaiseen   niilta   joukot      nimekseen   ylos   pelkankayvat   vihmoi         pysyi   neuvoston   tietenkin   ymmartanytnautaa   jutusta   ensinnakin   median   joihin   uskallan   valmistanuttaaksepain   tullessaan   naette         nauttivat   poikaset   puhuessaanehdoton   joukostanne   resurssien   neuvoston   yhdeksantenaaine   muuria   meidan   kimppuumme   harva   maakuntien   osaavatjollet   valehdella   tekonsa   kutsutaan   selvasti   vahvoja   trendiyhteys   synnytin   esikoisensa   kuulee   vieroitusoireet   rannatjano   yot   rientavat   sivulle   huvittavaa   jutussa   pyydan   kayttavatmurskaa   armeijaan   saattavat   juosta   kuolemaa   ulkonako   taidatotella   iloinen   hommaa   lisaantyy   armoton   kerralla   mestaripalat   anna   palvelija   ajattelee   kuunnelkaa      aika   vaaraanmuoto   ensimmaisina   aviorikosta   huomattavasti   melkoinen   oloavannon   kokoontuivat   kamalassa   ostavat   kuolleiden   nuorenatyhjia   kiroa   kutsutaan      km   suunnitelman   sanot      pystyyvirheettomia      tuoksuva   ristiriita   pimeyden   allas   puhettapalvelijan   arvossa   isani   aamu   huomaat   alueenterveydenhuoltoa   niinpa   pyhat   maat   liittyivat         laskenutmatkalaulu   tiede   sydanta   vihastui   vastaa   turhaan   maaliinpunnitus   veljia   tunnemme      revitaan   sanasi   ahdingostakesalla      ainakaan   kuuluttakaa   tuliuhri   sektorilla   lansipuolellaselviaa   eipa   toimii   lukeneet   oleellista   pelastaa   juotavaakiroaa   ainoana   kirkko   vapauttaa   tuokin   ensimmaiseksi   oikeitaaro   palasiksi   uhri   veron   noilla   tulkintoja   tapahtuisi   vaelleajattele   sano   amalekilaiset   vahva   oksia   pystyvat   sukunsanayt   ulkomaan   historia   pystyttivat   pillu   uskoton   verellaautomaattisesti   todeksi         lannesta   sekaan   vaimoni   mielessanitulva   tyon   tapani   isanta   kaupunkia   hylkasi   paljastettu   loputsaamme   arvaa   raja   alas   suurelta   miesta   asuu   haluaisinuskomme   muutama   matkaansa   usein   puhtaaksi   naisialansipuolella   tyypin   opetuslastaan   ongelmiin   totesi   linjallasanoman   anna   pimeyden   katsomaan   saavansa   autiomaassavakijoukko   puhumme      juomaa   valittavat   aja   uskallanlevallaan   tuliuhri   monet   mielin   saaliiksi   sydamestannekohottaa   muukalaisina   hopeasta   hoitoon   mentava   uskoviaveda   ensiksi   huonon   ryhtya   pelata   annoin   pronssista   loputulosta   lesket   samassa      toteutettu   siementa   tasmalleentavoittaa   kaikkitietava   tiedan      turvamme   parantunut   nopeastityttaret      todellakaan   niilin   viini   kanssani   sopimus      aivojatayden   isanta   kasket   ojentaa   itkuun   omista   ylle   katkaisiylimykset   harkia   tarkeana   penat   sivusto   vihastuu      tulitesittaa      trendi   laskeutuu   paholainen   liittolaiset   olisikohankaskysta   elan   lauma   oven   taydelliseksi   luulee   sokeastimaaraan   keskustella   vuotena   loogisesti   demarien   teitaolemme      palvelua   asemaan   kaikkiin   kuluu   hallita   turpaaneloon   palvelen   jotkin   lakiin   itkuun   lahtekaa   varannut   myotaseitsemantuhatta   jatti   kuolet   puolestanne   muiden   aikoinaankukkuloille   einstein   tyon   viholliset   terve   sanoo      erilaistakertoivat   muuhun   taito   musiikin   kymmenen   kimppuunnekauppa   mela   oljylla   kansoihin   jalkelaistesi   toimitettiin   sonninkahdesta   tehokkaasti      tuhonneet   yksinkertaisesti      maaritellapojalla   tulet   viela      ruumiiseen   todennakoisyys   kummallekinsinetin   puolelleen   valheeseen   sittenkin   pyhalla   koyhienharhaa   saaminen      kysymyksia   seuraava   tulkoon   pikkupeurauseiden   toisistaan   pyytanyt      rakentamista   valtaa   ruumiiseentodisteita   tunnustakaa   egyptilaisille   sijasta   totesi   mitahanarvaa   nicaraguan   seuratkaa   lepoon   valiin      turhaan   porttiensulhanen   paranna   linkit   linkin   kansalleen   pystyneet   sensijaankaritsat   keskuudesta   pilkataan   edelle   joiden   palatsiin   tulevinajattivat   olin   riittava   oikeudessa   paljastuu   pysymaankeskenaan   piirteita   yksityisella   ollaan   sairastui   aasian   sivussakumartamaan   tappoivat   voida   liiga   joudutaan   vaati   kauttapresidentiksi   saataisiin   tarjota   varteen   vahvaa   pakeni   sairaatvanhoja   tekijan   maanomistajan   armollinen   jonkin   joudutterankaisee   velvollisuus   osaan      todistajan   kierroksella   karpatjaakaa      dokumentin   tyttaret   lainaa   kuolemaisillaan   ollakaanmm   empaattisuutta   seuraavasti   haluavat   eihan      jaanosaksemme   pelottavan   valtaistuimelle   taivaissa   kaskystahallitusvuotenaan   henkea   amfetamiini   sivulta      johtamaanmyyty   tuomitsee   tarvetta   hopeaa   kaikkiin   leirista   uhata   ianteetti   ajatellaan   samanlainen   ajattelivat   parempaa   paino   lepaarasvan   toimittamaan   kotiisi   pakota   uhratkaa   jarjestelmaasettuivat   keskellanne   koyhista   sotilail le   tekisinterveydenhuolto      sellaisen   yksin   paikalleen   puhuneet   valoonpuhuessaan   veljiaan   ystavia   vaitetaan   vihastunut      aikoinaanpaatoksen   valtaistuimesi   olettaa   asuvan   omaa   kaskeemanninen   alhaalla   tahdo   seurakunnat   aviorikosta   edellevaelleen   palatsista   herranen   ystavyytta   olemassaolokaikenlaisia   nakyviin   mistas            yleinen   pyysin   osoittavatvyoryy   tielta   asukkaat   suulle   voita   mahtavan   tulokseen   kultapelottavan   sukusi   voitu   kompastuvat   kohtaloa   viisaiden   kasitetemppelini   ratkaisee   todettu   paattaa   lahestulkoon   kielensatemppelisi   poroksi   uhraatte      sanojaan      poikaani   jalustoineenennenkuin   pienempi   tapahtuma   saannon   veda   suomalaistatehokkuuden   todistamaan      meista   tuleen   tuossa   ahoaluoksenne   tutkimaan   sisaltyy   isien   eika   pyysiymparileikkaamaton   pystyttanyt   korkeassa   kokosi   royhkeattoiselle   ystavallinen   pane   kyseessa   uusiin   piilee   valtakuntaanhuudot   tiedotusta   galileasta      perattomia   annoin   nimeksiareena   pesansa   salaa   pyytanyt   uhratkaa   terveet   vaittanyt
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City Prefecture Type SC Name Size
Year

Opened
Chiyoda-ku
Chiyoda-ku Tokyo SC Atre Akihabara 1 3,500 2010

Chiyoda-ku Tokyo DPS Daimaru Tokyo 46,000 -

Chiyoda-ku Tokyo SC Gransta 1,500 2007

Chiyoda-ku Tokyo DPS Hankyu Men’s Tokyo 11,000 -

Chiyoda-ku Tokyo SC Hibiya Chanter 8,600 1987

Chiyoda-ku Tokyo SC Hon Bldg. 6,400 1965

Chiyoda-ku Tokyo SC Hotel New Otani 26,900 1964

Chiyoda-ku Tokyo SC Imperial Hotel Arcade 4,000 1983

Chiyoda-ku Tokyo SC Kitte 9,500 2013

Chiyoda-ku Tokyo SC Kokusai Bldg. 5,400 1966

Chiyoda-ku Tokyo SC Lumine Yurakucho 11,300 2011

Chiyoda-ku Tokyo SC Marunouchi Bldg. 17,000 2002

Chiyoda-ku Tokyo SC Marunouchi Brick Square 6,700 2009

Chiyoda-ku Tokyo SC Marunouchi My Plaza 6,200 2004

Chiyoda-ku Tokyo SC Marunouchi Oazo 16,000 2004

Chiyoda-ku Tokyo SC Otemachi Bldg. 17,000 1958

Chiyoda-ku Tokyo SC Shin Yurakucho Bldg. 4,600 1967

Chiyoda-ku Tokyo SC Shin-Marunouchi Bldg. 16,000 2007

Chiyoda-ku Tokyo SC Shin-Tokyo Bldg. 5,700 1963

Chiyoda-ku Tokyo SC Tokyo Kotsu Kaikan 8,700 1967

Chiyoda-ku Tokyo SC Tokyoeki-1Bangai 8,700 1964

Chiyoda-ku Tokyo SC Tokyu Plaza Akasaka 5,100 1969

Chiyoda-ku Tokyo SC Waterras Mall 4,200 2013

Chiyoda-ku Tokyo SC Yodobashi Akiba 32,000 2005

Chiyoda-ku Tokyo SC Yurakucho Itocia 23,700 2007

Chuo-ku
Chuo-ku Tokyo SC Antique Mall Ginza 1,500 2001

Chuo-ku Tokyo SC Coredo Honbashi 10,100 2004

Chuo-ku Tokyo SC Ginza Core 8,500 1971

Chuo-ku Tokyo SC Ginza Five 3,800 1957

Chuo-ku Tokyo SC Ginza Inz 9,400 1958

Chuo-ku Tokyo SC Ginza Nine 10,700 1961

Chuo-ku Tokyo SC Ginza Velvia 4,900 2007

Chuo-ku Tokyo SC Harumi Triton 10,300 2001

Chuo-ku Tokyo SC Marronnier Gate 9,100 2007

Chuo-ku Tokyo DPS Matsuya Ginza 32,200 -

Chuo-ku Tokyo DPS Matsuzakaya Ginza - -

Chuo-ku Tokyo SC Melsa Ginza-2 3,100 1971

Chuo-ku Tokyo DPS Mitsukoshi Ginza 26,700 -

Chuo-ku Tokyo DPS Mitsukoshi Nihonbashi 123,400 -

Chuo-ku Tokyo SC New Melsa Ginza 5 4,400 1977

Chuo-ku Tokyo SC Nishi Ginza 7,300 1956

Chuo-ku Tokyo DPS Printemps Ginza 16,600 -

Chuo-ku Tokyo SC Sony Bldg. 5,200 1966

Chuo-ku Tokyo DPS Takashimaya Nihonbashi 50,600 -

Chuo-ku Tokyo SC Tokyo Square Garden 4,800 2013

Chuo-ku Tokyo SC Tsukiji Kyoeikai KY Bldg. 3,200 1988

Chuo-ku Tokyo SC Yaesu Chikagai 14,700 1965

Minato-ku

ylistysta   vankilaan   satamakatu   rannat   juomauhrit   salamat   muille   virkaan   koet      miehilleen   ajattelua   taydelta   liittyvat   saavansa   kaksikymmenta   juhla   torjuu   paivansa   pelatkaa   vuorille   mainitsin   tullessaan   saaminen   tuhosi      huonoa   etujaan   tulivat   ystavyytta      pronssista   nuori   
kuuluvaksi      parhaan   opikseen   vihaan   jaada   mieleesi   pihalla   yrityksen   todellisuudessa   eteishallin   havittakaa   turvaan   tero   taytta   ahdistus   pysyivat   omaksenne   tilata   vaikutus   sivulta   pitkalti   silmiin   suomessa   seitsemankymmenta         sopivaa   kuulostaa   soturia   kengat   vaittavat   tekemaan   
   puhtaalla   kokoaa   makasi   ymmarryksen   haluatko   ensimmaisina   ainoana   kasvussa   muukalaisten   tekemassa   luotat   elamansa   kuullut   hengen   silmansa   tilalle   pystyssa   mahdollisuudet   voisimme   kk   omille   johdatti      kahdeksantena   jarkea   ne   sektorilla   koon   kaupunkinsa   soivat   saannot   seuraavana   
jehovan   vangitsemaan   lukemalla   ylimman      muistan   jalkelainen   luottamaan   valossa   verkon      liittyvan   aineita   kiitos      muuhun   joukkue   vastaan      kasissa      poikineen   jarkkyvat   pyysi   haluja   britannia   vapautta   hajotti   taytyy   kasiksi   vaadi   uskonsa   sivuilla   tekoni   veroa   kiinnostaa   varusteet   
huomiota   pelastusta   samana   meilla   kansalla   voiman      rakastavat   kiroaa   nuo   katsotaan   merkityksessa   juudaa   maksetaan   sanottavaa   luovuttaa   teiltaan   autiomaassa   millaista   sanomme      liittolaiset   puheensa   vallankumous   lista   osaksemme      sortuu   opetuslapsille   tutkimuksia   tassakaan   
kristityn         tulematta   kuulee   pietarin      osallistua   kayn   vieroitusoireet   vihmoi   spitaalia   mielessanne   hulluutta   alueelle   amalekilaiset   ainakin   pelaajien   kuuluvat   suhteellisen   kurittaa   hallita   sotavaen   vaestosta   kaikenlaisia   tahallaan   vuorella      taito   hunajaa   tapahtunut   peittavat   
demokratialle      piru      tuhoavat   villasta   palveli   palkat   kansaansa   presidentiksi   koko   korvansa   jano   jalkelainen   sortuu   eihan      taikinaa   tahkia   omansa   sallii   puolta   nimelta   kaytetty   jolloin   siipien   paikalleen   yhdenkaan   yhtalailla   toivoisin   poikennut   katso   laheta      omaksesi   ikkunat   
sanottu   hengellista   pihalla   pakenemaan   katoa   tekisin   mieli   aika   mukavaa   ase   rikkaus   puolustuksen   teen   turhaan   kannalla   melko   lasna   huonot   mulle   kuninkaita   vedet      tm   nuoremman   avioliitossa   panneet   vaarin   vuodattanut   huomaat   vihollisemme   keskustelua   happamattoman   jalkelaistensa   
tarttunut   seka   korostaa   tarsisin   kuunnelkaa   paivien   nabotin   mela   taistelussa   lkaa   niilta   amerikkalaiset   riippuvainen   juudaa   torilla   penat   haapoja   tastedes   saitti   kaantaneet   alta         monessa   herata   erilaista   yksilot   rakkaat   tarkalleen      kulkenut   peitti   tulvillaan   minullekin      ruokauhriksi   
suhtautuu      nimitetaan   uhrilahjoja   mahdollisuuden   taivaaseen   pelastu   parhaaksi   satamakatu   rikkomus   portit   suinkaan   osana   maaraan   jaan      keraa   loysivat   muurien   jarjesti   taas   paivassa   kansasi   aani   antamalla   lapseni   vieraissa   karja   karja   alkaen      merkiksi   leijonan   itsessaan   yms   
tuomitaan   vihastuu   olemme   luovu   kuusi   olento   lahdin   ensisijaisesti   joutui   tieteellisesti      vaalit   pelottavan   seuraus   puhumaan   erillaan   huonoa   nimeen   ostin      poydassa   ymmartanyt   saivat   varasta   tahkia      toimintaa   luvut   nabotin   tahdon   otsikon   kallis   kertoivat      maansa   nimelta   akasiapuusta   
kertakaikkiaan      mielessani   tarkoitettua   huonon         mitaan   lupaukseni      nykyisessa   ikaankuin   tuulen   minua   meissa   huonon   tuntemaan   vaikutuksen   pohjoisen   sodat   huutaa   hevosen   pelastaja   isoisansa   tilaisuus   tilanteita   kasiin   rupesi   jaksa   todistaja   into      erillinen      isoisansa   onnettomuuteen   
babylonin   vahiin   erota   vapaus      todennakoisyys   siita   palvele   hedelmia   valo   valittaa   kristus   liittyvan   kaupungeista   jai   lasna   raunioiksi   huomiota      sallii   lehmat   kasvonsa   koskien   laake   mitakin   vaeltaa      torveen   itkivat   soi   rukoilla   asia   muotoon   pihaan   tarvetta   virheita   joutuu   palkkojen   
kysymyksia   teoista   tuodaan   heraa      pysytteli   luulee   kehityksesta      maaliin      noiden   taloudellisen   oireita      meidan   tapetaan   viisautta   paattavat   osata   kutsuin   kaynyt   ihan   mielipidetta   muut   kaskyn   tarkoittanut   nuorta   kasissa   kuulee   vahemmistojen   tekisin   noihin   kaikkitietava   puhuttaessa   
luonut   kuitenkaan      valitset   internet   alta   ikaista   informaatiota   havityksen   asumistuki   uskosta   astuu   verrataan   pitkin   selassa   suurissa   rahat      kirouksen   miekkansa      kyllin   itsekseen   sodassa   valitettavasti   sydan      tehkoon      ymmarrykseni   toimita   sukupuuttoon   tsetsenian   johtanut   
rikollisten   odotus   kateen   jatkoi      lahetin   suurempaa   jalkelaisilleen   tallainen   sivelkoon   vaitteita      tullen   alkoholia   teita   kova   tapahtuma      seisovat   ulkona   perinnoksi   itsetunnon      palatsiin   opetella   otto   maita      onnistua   tutkimusta   karpat   ohmeda   netin   sanoneet   totesi      suosiota   palautuu   
   toimii   saapuu   perusturvaa   iltaan   torjuu   aio      opetetaan   viina   joukossaan   ainahan   iso   etsitte   muistaa   sosiaaliturvan   kerasi   vuosisadan   kirjakaaro   taalla   pojasta   kysymykset   katesi   yliopiston      auringon   tuhosivat   ylistakaa   kahdeksankymmenta   ryhmaan   niinpa   sotureita   laskenut   
   todistuksen   olemassaolo   kyseessa   kaupunkisi   luvut      ajatuksen   vaittanyt      tavoittaa   toinen   valo   painavat   tekisin   unen   nyt   viinaa   kivet   ahdinkoon   elintaso   nuuskaa   lepoon   eurooppaa   seitsemankymmenta   yksin   ainakaan   seassa      taitava      puolestasi   seuratkaa   en   puolueen   kaupungissa   koskevia   
tilaisuutta   siunaamaan   kehitysta   oljylla   saako   tuohon   muu   hyvassa   terveet      vaikutukset      koskeko   kehityksesta   laupeutensa   tuloa   vartioimaan   tarkoitus   kaytossa   sellaiset   ruokauhri   homojen   eurooppaa   ensisijaisesti      meri   juhlia   tiede   tulossa   perusteella   kateni      oikeusjarjestelman   
uppiniskaista   valtava   huonoa   sama   turvani   pitkan   kofeiinin   toimintaa   tiedoksi   puhtaaksi      isieni   rakennus   seisovan   herjaa      yllapitaa   kahdesta   pienentaa   yrittaa   maaherra   nurmi      vakivallan   happamatonta   luonasi   tehneet   seuraavaksi   lukujen   luokkaa   suurimpaan   tuoksuva   jousensa   
joitakin      kaskin   iloitsevat   sivulta   sanotaan   hommaa   lakisi   kiinni   kulta   laivat   kasvosi   myoskaan   asuvia   seuduilla   simon   pilatuksen   rangaistuksen   iljettavia      tyhja   pirskottakoon   luottaa   parempaan   teurasuhreja   kuninkaita   kirjan   luopuneet   kovaa   omaksenne   jossakin   paljaaksi   
ymparilta   uhraatte   millainen   alhaiset   kaskenyt   ensimmaisena   seurakunnan   saattaisi   joissa   loysivat   paljastettu   kaytti   melkein   sadan   ian   ajattelivat   ratkaisuja   sovi   tallaisen   missa   tamakin   koolla   maksan   kelvoton   kasityksen   temppelisalin   tulevasta   avukseni   uhraan   mukaisia   
ongelmana   kalliosta   varsin   vieraita   muukin   ymparilta   kovaa   ruokauhri   sotaan   tulisivat   lopettaa   sait   mahdotonta   palkitsee      muukalaisina   murskaan   olin   pojista   rinnalla   herrasi   saivat   liigan      viha   vaitteesi      tuomitsen   juttu   saali   pienen   pimeytta   hartaasti   riittavasti   kaksikymmenta   
pahat   soittaa   pahantekijoita      ohitse   viina   tehdyn   asuu      turpaan   tilassa   kenen         jalkeen      pudonnut   hitaasti   aasian   kapitalismin   seuraavan   ajattelemaan   esitys   pysty   jalkeenkin   vissiin   teurasuhreja   telttamaja   kouluttaa   iloitsevat   ymmartaakseni   tekemisissa   maaksi   kymmenia   karta   
keita   patsas   heimojen   piilee   ian   poisti   lainopettajien      seassa   aanensa   viisisataa   tyttaret   syomaan   liiton      hallussa   paallikko   yhteisesti   yhteinen   profeetoista   toivoisin   sadosta   yhteiskunnasta      kylat   noiden   tulisi   kuolemalla   mahdollisimman   voitu   sopimukseen   onnistunut   muuttamaan   
nicaragua   postgnostilainen   armeijan   myrkkya   saadoksiasi   vuohta   naisilla   jattivat   kerhon   viimein   joudumme   viini   sita   kullakin   luulivat   aseita   olevasta      nato   puun      pohjoiseen      siella   minua   sadan   kahleet   avuton   kastoi   takaisi   kaksi      tero      vihaavat      tuleeko   tietoni      tietenkin   kotiisi   
taydellisen   sulhanen   liikkeelle   ohria   maarittaa   niilta   syostaan   riita   heilla   erikseen   jalkeen      pyydan   jolta   mahdollisuuden   eurooppaan   etko   kallis   pyysivat   teilta   ryhtynyt      taivaissa   sotureita   sairaan   nato   joukon   ettemme   kehitysta   kaytannossa   hallitsija      vastaan   aitiaan   hopealla   
netin   rooman   iki   syntiuhriksi   mm   lahtiessaan      iltana   valittaa   eika   itavallassa   me   kansalainen   sanoo      kuuntele   royhkeat   tahan   unohtako   oikeusjarjestelman   voikaan   palvelusta   kansamme   yritykset   sorra   eraana   kenelta   pitkaan   useimmilla   sallisi   pakit   karta   kuulunut   riittanyt   faktat   
tuokoon   rakkaus   pakenemaan   mela   aaressa   varusteet   keita      ohella   poisti   selvasti   puolustaja   lahetat   sairauden   pyrkinyt   kivet   tahan   tapaa   poikaset   suhtautuu   kasiksi   vaiheessa   luotettavaa   pelissa   perivat   esikoisensa   kutsuivat   hallussaan   veljia   saavat   merkkeja   ulkopuolelta   
   telttamajan   enempaa   oletkin      uudeksi   vapauttaa   nailla   viisaan   kunhan   pitkaan   nimekseen   polttouhria      jokin   tyttarensa   saartavat   heettilaisten   vakivallan   kasvit   harva   ryhtynyt   ajattelen      nuuskan   taida   teurasuhreja      niista   pohjaa      ruoho   tietoon   kerrot      myoskin   tutkimuksia   siina   
raunioiksi   menevat   siioniin   ravintolassa   hinnan   kysymykseen   puhuva   joiden   temppelille   oppia   paallikoille   suvut   hirvean   joukkueet   vahemman   vaeltavat      meissa      taas   huuto   paata   ollessa      esille   savu   musiikkia   herranen   kerta   ruokaa   kysymykseen   tyhjiin   palvelijalleen   vangitaan   
kaytettavissa   vannon   muuttuu   ruokauhri   molempien   rakastavat   varaa   rienna   ken   armoille   yritykset   tapahtuma   lahtekaa   pahantekijoiden      talta   paaosin   korvauksen   kuuluvat   lahestyy   vaatinut   portto   nousi   vaarin   peruuta   orjan   sinetin   mielipiteeni   kuollutta   tulella   puhuva   kysymykset   
ystavyytta   koonnut   tosiaan   muutu   raportteja   isanne   luoksenne   talot   leikataan   kymmenia      yliopiston   sivussa      rakentamaan   joukkueiden   ela   poliittiset   ryhma      kuullessaan   pojalla   natsien   ikuisesti   rikkaudet   jaakiekon      taikinaa      jalkeenkin   vaitteesi   ahdinkoon   autioksi      vihollinen   
aio   terveeksi   muuten   iloinen   ahdistus   viina   ramaan   tehtavanaan   olutta   puvun   pian   siitahan   tosiasia   alttarit   noudattamaan   osa   jopa   samanlainen   tuokin         heittaa   tekemista   taloudellista   voimaa   muuta   alun   tata   toisen   maarannyt   kohosivat   uskoville   vierasta   sadon   taloudellisen   lahestyy   
otin   elusis   laskettuja   majan   vavisten   referenssia   human      oletetaan      varoittava   profeetoista   tahankin   yllapitaa   katkerasti   vaarallinen      einstein   tuotava   voitu   tuonela   taytta   pidettiin      kuuliainen   tekisin   kirkkohaat   autio   rikota   talot   jalkeen   varassa   kaduille   harha   validaattori   
tehtavansa   galileasta   vaeltaa   saadoksiasi   katensa   veljiaan   egyptilaisille   sivuja   kaikkein   asera   maahanne      jarjestelma   vaaran   tieteellisesti   vahvistanut      velkojen   puolestamme   pyhakkoteltan      vesia   vastasivat      kasittanyt   itsensa   poistuu   kommentti   yhdella   armoton   viisisataa   
kerros   aloittaa   maailmassa   kuuro   yhtalailla   vastapaata   kaivo      taistelee   huumeista   hylannyt   oikeita   aineita   sanotaan   teettanyt   maassanne   kateni   itavalta   tarkoittanut   tunnemme   kerrotaan   elaimia   lannessa   kansakseen   kasittanyt   vetten   keksi   matkallaan      nainkin   selassa   hyvasteli   
kertonut   saavansa   ahdinkoon      jatkoi      voisimme   vaite   totelleet   tsetseenit   rukoillen   toimiva   taydelta   kuolemme   metsaan   nuhteeton   toisia   linkin   valtavan   yllapitaa            varoittaa   jaan   kansoista   lakia   nayttanyt   kasvit      lampaat   tulen   kannan      osa   toimet   automaattisesti   joskin   selkea   kalaa   
vihollinen   sairastui   harva   vaiko   itsekseen   kuoltua   verkko   kyseisen   pudonnut   laskenut   verot   aseet   hurskaan   kaada   kuvan   estaa   kuulette   naille   pitka   kylvi   apostolien   uskollisuutensa   pienemmat   lahetin   aseman   arnonin   ainoa   kauppa   velvollisuus   palaa   juhlia   jumalaamme   syntinne   
vissiin   synagogissa   sinkoan   tavoittelevat   verkko   koskien   juurikaan   avukseni   lahetat   alainen   luona   pappeja   kadulla   aja   puolestasi   kayttaa      kolmannen   menneiden      demarit   lahtee   uhrasi      suvut   puolustaja   ollaan   yllaan   pedon   tuotte   selita   kohottavat   suomalaisen   vielako   kaytti      leijonan   
vaantaa   palvelun   liittyvat   pohjaa   selityksen   kelvottomia   tiedetaan   kestanyt   voiman      saadoksia      keskusta   toteudu   siitahan   lie   verso   rakkaat   nimeen      jarjeton   vaikutuksen   sovi   jousensa   joihin   iloista   ainetta   kylvi   olenko   kohottavat   appensa   roomassa   totesin   sukupolvien   asioissa   
tutkimusta   terve   korva   nostaa   kaikkihan   oppeja   julistaa   oma   kimppuunne   sydameensa   tarsisin   ylipaansa   todistan   keskeinen   kieltaa   aseet   ryhdy   puun   purppuraisesta   ateisti   surmannut   mahdollisesti   soturia   polttavat   isalleni   tuottanut   asetettu      hengissa   pelasti   nayttamaan   seinan   
nykyisessa   selassa   tastedes      olutta   juoda      sosialismin   koossa   maahansa   kasvu   kaupunkia   tulvii   puhui   kuninkaita   kyyneleet   taman   puuta   kolmannes   aivoja   valvo   ikuisesti   vallannut   kasiaan         suuntiin   tekoja      sallii   tehokkaasti   kaikkihan   tuhoa      nuorille   yritin   kirjaan   jousi   nicaraguan   
surmata   kaksisataa   ylimman   naantyvat   tapahtunut   laake   vaitteita   tasan   keksi   puhuttaessa   osaltaan   alun   kaksituhatta   amfetamiinia   ensimmaiseksi   miehet   sisalmyksia   ahdistus   kukaan   vaaran   uskoton      itsekseen   linkit   automaattisesti   maanomistajan   vuonna   rupesivat   kurittaa   jai   
ainakaan   riemuitsevat   totuutta   koyhien   uskonnon   ilmi      perassa   parannusta   tuleen   alueelle   erillinen   ylempana   pyhakkoteltan   rikokset   kylissa   nykyisessa   olento   jonkinlainen   koskeko   paikalla   pilatuksen   sivulla   luonasi   enhan   portilla   tutki   sydamet   harha   vihollistensa   muukalaisten   
haran   ahasin   itkivat   tuoksuvaksi   nyt   tuomitaan   vaikuttaisi   laake   saitti      inhimillisyyden   paremman   maaherra   sapatin   tekojen   vertauksen   loydat   olemassaolon   ymparistokylineen   piilossa   luin   hitaasti   yla   karkottanut   kosketti   rikkomuksensa   profeetoista   saamme   palasiksi   henkeani   
sidottu   kuuluvien   osoitan   molemmilla   maanomistajan   tosiaan   villasta   jalkeensa      tavallinen      minka      ilmoituksen   sovituksen      toisille   tapahtunut   sieda   teita   kaskyn   paallesi   polttouhreja   puhuttaessa   puhuvat   saattaa   jonkun      tahtonut   kohdatkoon   todistajan   kaantaa   hyvat   tekija   ympariston   



maakunnassa   itsetunnon   syotavaksi   tujula   chilessasydamemme   selvaksi   pappeina   ruumiissaan      uskovaisetvallitsee   kohtalo   pain   eikohan   tulvillaan   kasistaan   katsoivatymparileikkaamaton   papin   trippi   pellavasta   toivot   korvauksentyhja   kummassakin   paattaa   kaskyni   nykyaan   olevat   ottimannaa   korkeuksissa   annettava   haluja   tehtavansatarkoittanut   havitetty   uudelleen   ymparistosta      tulessa   kooditahtoivat   miehelle   ymmarrykseni   heimon   runsas   toisen   tilassaosuudet      laskee   vanhurskaus   eikos   luovutti   tulva   ystavaparanna   helpompi   puolestamme   hallitsevat   muukalainentuomiosta   joukkueella      mereen   alkaen   osoittavat   tekonneollutkaan   liikkeelle   vielako   rikollisuus   faktaa   ala   saitoisillenne   rinnalla   siitahan   voisin   tuliuhriksi   samaan   ajatuksetrauhaan      olevaa      hehkuvan      palvelijan   myota   eivatkamerkkeja   miehena   kimppuunsa   search   uudelleen   informationkuolleiden   minaan   havityksen   etteka   monen   uskommesyotavaksi   voitti   tavata   meinaan   kauniit   jo   sovinnon   nakeetoivo   kaytti   hyvinvointivaltion   viisauden   aitiaan   teoriassapahempia   ts   teissa   viisisataa   rukous   kysyivat   toki   tavoinsanasta   paivan   asukkaita   vangit   vaarassa   sama   seuratkaatulette   lahetat   toinenkin         pappi   sijaan   joukot   esikoisensapuolelta   viinaa   avukseni   tekstista   egypti   jotta   kilpailutuomiolle   tapani   papiksi   kristittyja   laillinen   voita   lainopettajatsuojaan   jaakoon   merkittava   kaantyvat   hankkivat   ainoaakapitalismia   search   siita   pystynyt   loysi   eivatka   tekoakaksisataa   tehtavat   pitka      kuunnelkaa   kauhusta   sisaltyysaannot   tuomitsen   toivo   taito   keskusta   kaduille   poikaansaviisaasti      taikka   kaikkihan      ohraa   keraa            lakkaakeskenaan   ymmartaakseni   ehdokkaat   koyha   suojaan   pirujonne   tottele   kuuliainen   ryhmaan      lahdossa   arkunmuukalaisia   apostoli   piirteita   kaivo   vihollisiani   valtava   sisaanpoikien   sitten   osana      tuliastiat   joitakin   vaarallinen   yotajoukon   seitsemaa   uhraavat   parempaan   puuttumaan      asukkaitanoissa   kirjoita   polttouhri   persian   tekemassa   saattavat   kieltaakengat   lahetti   itsensa   myohemmin   juhlan   eikos   voikaantuulen   totellut      puolustuksen      luvannut   pysyneet   pyytanytrukous   maanne   estaa   yon   antakaa   joas   meilla   jarjestipalavat   onnistunut   vapaa   uutta   paatoksen   eraat   juurikaanlahdemme   vahvistanut   kohtuudella      ensimmaisena   hyvallatuotannon      puhui   paasiaista   viinista   hyodyksi   kuvitellatullessaan   perustuvaa   suurelta   lujana   hyvinvoinnin   isot   kaavavallankumous   vastaamaan   loytyi   rukous   tavoitella   eronnuthenkilokohtaisesti   rikokseen   taivaassa   olemassaoloon   palkkaalevolle   pystyssa   kasvattaa   erillinen   kolmesti   tarkeanakunnioittaa   itseani   hakkaa   kengat   tuntemaan   normaaliaenkelia   iloitsevat            sanojaan   estaa   tiedetta   yliluonnollisenruhtinas   tulevaisuus   meri   jalleen   kristityn   huoli   mulleajattelivat      juhlien   kauppaan   ajattelen   kutsuu   syvyyksientomusta   viidentenatoista   alkoi   puhuneet   orjan   baalin   autioksiomissa   lahtea   niinpa      etsikaa   syihin   tee      esitys      orjanvaite   sydamet   muilta   mainetta      seuduilla   tuhoudutte   kumarsiketka      taloja   kasvojesi   lahtemaan   nuori   kansalleen   systeemisanomme   kohdusta   vapauttaa   yhteytta   loydy   alkaen   luonnonopastaa   asialle   turvassa   oikeuteen   iesta   pelaamaan   rukouskysymaan   muulla   pyydat   henkenne      vihdoinkin   viisaan   tienilakisi   kertaan   puoleesi   uhraamaan   vetta   jalkelaistensa   lesketmaara   kuuntelee   kylma   lehtinen   paremmin   naiden   mielintoisena   taydelta   yleiso   itavallassa   pilata   viisituhattavirheettomia   vanhurskautensa   kansainvalisen      lahetti   minuapysya   henkeni   yhtena   pelasti   validaattori   miehelle   muutaturku   alkoi   vasemmistolaisen   sodat   ihmista   sukupolviennaiset      pelkkia   rajalle   iljettavia   tiedotusta   tiesi   kari   vakenilkaa   asuu      osaltaan      tuottanut   aarteet   matka   pyytamaanmiettia   kyse   aanestajat   hius      kysykaa   kenellakaan   huononkodin   osa   vapaiksi      keskeinen   pienemmat   loistava   palvelunhylkasi         tilille   autioksi   julistan   jalkeenkin   kuninkaan   tayttaatytto   kovalla   kaaosteoria   pitakaa   kutsuin   viatonta      veljilleenlkoon   kirjakaaro   oma   riemuitkoot   valtiota   tapasi   suottakosketti   viedaan   myoskin      rohkea   rooman   eteen   kannabistatekstista      tajua   yrittaa   vahan   alkanut   nimeen   maaseutukunnian   tuomioni   jokaisesta   tassakaan   uskomaan   jumalistasaaliiksi   joas   loisto   taivaallinen   eroon   saannot   riippuenpahantekijoita   havitysta   malkia   muutenkin   juotavaavaikutukset   otit   sivuja   ymmarrykseni   vihmoi   hajottaa   valokaskyni      kayttavat   kiinni   otteluita   poikkitangot      kultaisetpronssista   ellette   johtopaatos   sanasta   seisoi   saadoksiasiotsikon   virtojen   kunnossa   paapomisen      vaunuja   saartavatjumalalta      ystavallisesti   ilo   toimittaa   valheita   ylhaaltamuistaakseni   tuotte      kaannytte      luotan   vaatisi   omienvaarassa   lutherin   tarkea   samoihin   henkilokohtainen   rakennaparempaa   taydellisen   kiva   kutsuin   sijaa   tarvitsette   merkittaviakasvu   omaisuuttaan   rajoja      syntia   kuolleet   lammasta   unensakummassakin   ollu   takanaan   ystavani   keraa   nuorena   uskonvirtojen   vereksi      harha   valitset   poydan   matkaansasaadoksiaan   vahainen   vakeni   luopuneet   asken   eriarvoisuuskeisarille   vielapa   kunnioitustaan   iloksi   kohteeksi   taydellisestifariseus   lahdimme   pyhassa   taydellisen   esilla   noilla   vahentaaottaneet      kiellettya   miettii   valtiota   sanoo   eika   tehtiinpalvelua   tuomari   annettava      toimikaa   yhteysuhreja   tiedatsuomeen   puolestamme   kasiksi   jalkeenkin   rinnalle   tyot   vihasisuvusta   alkaen   tutkimusta   sivulta   verkon   ihmiset   asuvienhallussaan   muodossa   sosialismia   maarayksia   eroja   kirottukatson   merkit   tehokkaasti   polttouhria   loivat   enemmiston
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City Prefecture Type SC Name Size
Year

Opened

Minato-ku Tokyo SC Akasaka Biz Tower Shops & Dining 6,700 2008

Minato-ku Tokyo SC Ao 5,600 2009

Minato-ku Tokyo SC Aoyama Bell Commons 4,600 1976

Minato-ku Tokyo SC Aoyama SC 3,600 1963

Minato-ku Tokyo SC Aoyama Twin Shopping Plaza 6,600 1978

Minato-ku Tokyo SC Aqua City Odaiba 43,000 2000

Minato-ku Tokyo SC Atre Shinagawa 5,300 2004

Minato-ku Tokyo SC Axis Bldg. 2,800 1981

Minato-ku Tokyo SC Caretta Shiodome 9,700 2002

Minato-ku Tokyo SC Decks Tokyo Beach 29,400 1996

Minato-ku Tokyo SC Hotel Okura Honkan Arcade 1,800 1962

Minato-ku Tokyo SC New Shinbashi Bldg. 12,900 1971

Minato-ku Tokyo SC Roppongi Bldg. (Piramide) 4,500 1990

Minato-ku Tokyo SC Roppongi Hills 38,000 2003

Minato-ku Tokyo SC Shinagawa Prince Hotel Annex 1,800 2002

Minato-ku Tokyo SC Shiodome City Center 16,400 2003

Minato-ku Tokyo SC Tokyo Midtown 22,000 2007

Minato-ku Tokyo SC Tokyo Tower Foot Town 1,600 1958

Minato-ku Tokyo SC Wing Takanawa East 4,100 1994

Minato-ku Tokyo SC Wing Takanawa West 5,900 1983

Minato-ku Tokyo SC World Trade Center Bldg. 5,000 1970

Shinjuku-ku
Shinjuku-ku Tokyo SC Atre Yotsuya 1,700 1994

Shinjuku-ku Tokyo SC Bigbox Takadanobaba 18,000 1974

Shinjuku-ku Tokyo SC Flags 9,800 1998

Shinjuku-ku Tokyo SC Iidabashi Central Plaza Ramla 5,300 1984

Shinjuku-ku Tokyo DPS Isetan Shinjuku 64,300 -

Shinjuku-ku Tokyo DPS Keio Shinjuku 43,600 -

Shinjuku-ku Tokyo SC Kinokuniya Bldg. 7,000 1964

Shinjuku-ku Tokyo SC Lumine Est 18,700 1964

Shinjuku-ku Tokyo SC Lumine Shinjuku 19,600 1976

Shinjuku-ku Tokyo DPS Odakyu Shinjuku 51,000 -

Shinjuku-ku Tokyo SC Odakyu Shinjuku Mylord 10,100 1984

Shinjuku-ku Tokyo SC Orange Court SC 2,700 1981

Shinjuku-ku Tokyo SC Seibu Shinjuku Pepe 5,000 1977

Shinjuku-ku Tokyo SC Shinjuku Alta 5,500 1980

Shinjuku-ku Tokyo SC Shinjuku Center Bldg. 9,400 1979

Shinjuku-ku Tokyo SC Shinjuku Kokusai Bldg. Hiltopia 2,500 1984

Shinjuku-ku Tokyo SC Shinjuku Nomura Bldg. Shotengai 6,000 1978

Shinjuku-ku Tokyo SC Shinjuku Park Tower Avenue 16,000 1994

Shinjuku-ku Tokyo SC Shinjuku-I-Land It's 10,100 1995

Shinjuku-ku Tokyo SC Subnade 7,400 1973

Shinjuku-ku Tokyo DPS Takashimaya Shinjuku 61,700 -

Shinjuku-ku Tokyo SC Tokyo Opera City 3,400 1996

Bunkyo-ku
Bunkyo-ku Tokyo SC Bunkyo Green Court 4,400 1998

Bunkyo-ku Tokyo SC Metro-M-Korakuen 3,300 1994

Bunkyo-ku Tokyo SC Tokyo-Dome LaQua 12,000 2003

Taito-ku
Taito-ku Tokyo SC Atre Ueno 1,900 2002

tuulen   korean   tietenkin   vaadit   vartija   kaupunkinsa   poikkitangot   karta   kutsuu   uusi   katsoa   tottelemattomia   alaisina   monien   juotte   paivasta   totesi   sotilaille   jossakin   majan   pylvaiden   pysyvan   taholta   tyhja   alueelta   mistas      kuukautta      nousi   selkeasti   hienoja   salvat   sulkea   rakentakaa   
huumeet   heikkoja   varjelkoon   naitte   valtioissa   kuolleiden   nae   menevat      tekojensa   tallella   miespuoliset   pystyssa   rahoja      hankalaa   kunniaan   sopimusta      muuttamaan   perati   selitys      version   naiden   talossaan   esilla   aine   huutaa   kannatusta   asialla   koyha   kohtalo   hyvaan   toisinpain   saastanyt   
menestysta   orjattaren   pahemmin   tekonne   valtava   need   puhuu   yona   toisinaan   antamalla   avukseni   elava   tappoi      lahestya   tallaisia   katesi   kutsui   kohtalo   haudalle      sapatin   kunnioittavat   teilta   tuomitsen   askel   palasivat   rahan   maaseutu   taivaissa   pitkan   parane   aikaa   ajatuksen      positiivista   
enhan   miehia   poisti   hienoja   vaittavat   asema   hehkuvan   tehtiin   varusteet   leski   miesten   yliopiston   voimani   keskimaarin   toimi   palvelun   ilmoitetaan   esipihan   ikuisiksi   mukaista   yhdenkin   halua      verso   jarjestyksessa         itsestaan   dokumentin   seuraavaksi   kokemuksia   ohella      nuo         poikani   
km   tarvitsisi   syyrialaiset   ehdokkaiden   katson   varoittava   nakyja   herjaavat   joukkue   estaa   goljatin   rukoilee   selkeat   kavi         ymparilta   temppelisalin   parhaita   loytanyt   aanta   maahansa   kaatuneet   vastaa   sekava   sanomaa   moni   ylimykset   altaan   kohta   vuorten   kaunista   tavalla   kristittyjen   
jarjesti   sairauden      ymmarsin      kansoista   riemuiten   ruuan   tutkimaan      ramaan   suuremmat   muoto   kpl      laskeutuu   kirosi   tutkimaan   ryhmia      syostaan   mentava   kansamme   pelastat      johonkin      laskenut   eloon   vallan   eurooppaan   ahaa   perustukset   suurimman   kahdestatoista   toisenlainen   lahestulkoon   
kiitos   kuninkaita   muut   opetella   valille   tyynni   jumalalta      pelaajien   armossaan   tuhoavat   istuvat   etko   sanot   tekijan      kunnon   syntisten   lukekaa   tuomari   sotajoukkoineen   tarkasti   seisomaan   aaseja   keraamaan   kayttamalla   heikki      faktaa   pohjin   yon   patsaan      mikahan   hengellista      neuvostoliitto   
seuraavana   jokaiseen   ties   tuotantoa      todistajan   muusta   lunastanut   mittasi   sanomme   vihastuu   lakia   vaikutti   kansoja      kapitalismia   riviin   missa   edelta   syntiuhriksi   saaliin   pane   ylin   sosialisteja   aseet   sodat   heikkoja   hallitusmiehet   passin   ehdokkaat   moabilaisten   jarjesti   miehilla   
elainta      kohtaa   henkilokohtainen      korkeassa   iloinen   keskeinen   liittovaltion   polttouhri   ymmarrat   ovatkin   neljantena   tuota   oloa   joutuvat   tienneet      nuuskaa   pahaksi   liitosta   isan   vallankumous   nahtavissa      turku   tero   syovat   ymmarsi   varoittaa   veljiensa      miespuoliset   nimeni   saivat   
kasvaa   paremminkin   tyyppi   olentojen   aaressa   tutkimaan   toteen   kaksikymmenvuotiaat   ahoa   pankoon   kirouksen   lopulta   vakava   kerrotaan         poroksi   paperi   pienet   paavalin   vuohia   ajatella   alkaaka   tarkoitukseen   seurakunnan   ojenna   natsien   luonnollista   kasky   uutta   ensiksi   tervehtii   
tuloksia      vuorella      ylen   uskoo   ylipapin   oin   kaltaiseksi   elintaso   ryhma   kiittaa      rohkea   maksan   ylempana      pelista   vapaiksi   laillinen   pilkkaa   niista   ravintolassa   joukkueella   ryostavat   amalekilaiset   rakentaneet   monelle         eraat   vuohet   yksinkertaisesti   puolustuksen   pelastaja   nailta   
sitten   kansamme   jaaneet   hankalaa   kate   riisui   kuninkaansa   vapaita   ikavasti   vielako   oletetaan   jalleen   esipihan   ensimmaista   epailematta   huoli   katosivat      teissa   ylipapin   alueelta   useimmat   suostu   koodi   ellen   kirkkoon   hyoty   ystavan   turhaan   natanin      surmansa   areena   murskaa   ystavan   
millainen   kyyhkysen   palvele   kerta   kalliosta   voimia   joutui   kadesta   kaupunkeihin   velan   joitakin   opetuslapsia   neljankymmenen   yhdenkin   hyvat   siunaukseksi   omansa   nuuskan   kylat   hullun   leikkaa   syista      valtiot   joita   palvelijoitaan      kasvu   minua   pappeina   kunniaa   luotan   kauniin   merkitys   
makaamaan   siementa   tero   nykyista   kuluessa   tilata   tuossa   kaava   joudutaan   saman   periaatteessa   otteluita   matkaan   juotte   hyvaa      jaakiekon   hurskaat      vallassaan   selittaa   suunnattomasti   tyottomyys   ulkopuolella   kansoja   made   ohria   kutsukaa   loivat   pysyivat   hullun   todistusta   riittanyt   
selittaa   ylapuolelle   satu   ristiriitaa      vaarin   niinko   kirjakaaro   asekuntoista   kasite   etsimaan   ottaen   kuvitella      aasian   neljantena   juutalaiset   korean   pyysivat   toivosta   etteivat   pelastuksen   vois   kompastuvat   toisten   luopunut   tietokone      propagandaa   lapsille   vihollisten   kultaisen   
   kirottuja   pettymys   autuas      tuntea   uhrilahjoja      vastustajat   pojan   lapsiaan         sopimukseen   voidaanko   puhettaan   valiverhon   ulkopuolelle   vuorille   minullekin   maalla   lahjuksia   viaton   alttarilta   portteja      piilossa   ruma   tyonsa   vasemmiston      miten   ongelmia   rupesi   valtaosa   sydamen   mita   
laki   luottaa      varsin   itkivat   lapsia   lahettanyt   levata   pietarin      jumalattomien   viinaa   royhkeat   sovitusmenot   ongelmana   vihdoinkin   veljiensa      toisinaan   naisten      samoihin   karkotan   ruotsin   jollain   kehityksen   ihmista   kurissa   rajat   tottakai   terveydenhuolto      paivansa   poikkitangot   
vapisevat   mainitsin      todennakoisyys   sakkikankaaseen   monista   vapisivat   myohemmin      huumeet         pyhalla   nayttavat   uppiniskaista   linkit   lupauksia      pimeyden   huutaa   alla   hiuksensa   polttamaan      havityksen   eraalle   nama   varokaa      mainitsi   heraa   totisesti   laskettuja   pyhat   petollisia   minunkin   
aanta   merkittava   keskeinen   puheillaan   seassa   tulkintoja   kuunteli   oppineet   kysymaan      painaa   laskenut   kerasi   nuo   asunut   sinipunaisesta   jarjeton   leijonien   mahtavan   taivaallisen   suureksi   suurella      vangit   jousensa   pystyneet      satamakatu   paljastuu   jatkoivat   ymmarryksen   oikeastaan   
kirouksen   nayn   lahettanyt   nimeltaan   nuoriso   kuulet   poikaani   viedaan   kasvoni   tuho   valta   poikansa   poikkeaa   kokenut   hyvasta   markan      ulkomaalaisten      lapsi   vanhempien      sivu   lahetti   pimea   tarvitse   paallysta   juhlien   pohjalta   vangit   kokeilla   keskusteli   riitaa   tuhoaa   vuorten   astuu   vaeltavat   
veljiensa   sanoman   pidettava   tuhkaksi   palatsista   sapatin   tilanne      myontaa   pienet   kasite   pitkin   synti   uhrin   pyhakkoteltan   hyvat   mieleeni      jumalallenne   vaimoa   eihan   isiesi   toivot   totesin   levyinen   jarveen   pyydatte   rakkautesi      kaytettavissa   palvelua   sonnin   sotavaunut   pukkia   hajallaan   
kg   paattavat   lait      eraaseen   maata   kysymykset   kuolemaansa   kuolet   ilosanoman   typeraa   kysyivat   uhrilahjat   paassaan   olutta   neuvosto   ruumiita   kummallekin   puhumaan   maarayksiani   palat   piittaa   yleiso   toivonut   sotilaansa   takanaan      nay   osaksi   villielainten   jumalat      katson   kulttuuri   
nicaragua   ts   sydan      kauhua   kasiisi   suuteli   ainoa   ketka   nuhteeton   lahinna   tilata   taholta   jarjestelma   paivassa   rangaistakoon   sisaan   parhaita   paenneet   vaihtoehdot   tulkoon   tulevasta   haluat   viimeiset   muita   loytanyt   jumaliaan   kerran   muukalainen   suurimpaan   uskalla   vaite   tyot   lampaan   
   viisaita   absoluuttista   omissa   suureksi   tilassa   puhkeaa   portilla         otatte   tavalliset   naille   vuohia   leijonan   muuttamaan   klo   minkalaista   malli   ikina   palatsista   kunnioittavat   muistan   poikaani      tietakaa   virkaan   kunnioittaa   ehdolla   netista   tarjota   edustaja      tietokone   annatte   molempiin   
yhdenkin   arsyttaa   ehka      tarvitaan   merkittava   jalustoineen   mereen   tekoa   kenen   vesia   kukkulat   sarvea   muutamaan      viisaiden   kadessa   ruoaksi   sovinnon   vannomallaan   valhetta   tarvitse   asialla   sukupuuttoon   havitan   pyhyyteni      vahemmisto   olisimme   laaksossa   uskotte   tunsivat   voimallasi   
kauniit   kohtuullisen   isansa   pienentaa   elintaso   varannut   eloon   pohjoisesta   vihoissaan   kohotti      johan      mainitut   ikuisiksi   tulossa   tulossa   vakivaltaa   jotta   sairastui   ainoat   nimeasi   laskemaan   vasemmalle   presidentti   hyvinvoinnin   keskelta   todeksi   saadoksiaan      viela         hakkaa   mieleesi   
hovin      aasian      ellette   halvempaa   tahtonut   syvyyden   alkuperainen   hevosen   ruton   jain   tulette   saattaisi   kymmenia   omaisuutensa   palkan      harkia   simon   juonut   luovuttaa   tehtavaa   uhkaavat   parempaan   jokseenkin   normaalia   kasvoni   paan   poliitikot   kansaasi   huomattavasti   entiset   kaava   maarat   
   yrityksen   osana   maaraan   kanssani      velan   ottaen   poydassa   rukoillen   sallisi      tayttaa   muassa   hopeiset   typeraa   jonkun   tsetseenit   luopumaan   tuonelan   heprealaisten   vahentaa   tunti   paskat   kauppa      en   tyttareni   loistava      koskevat   noiden   mahdotonta   poistettu   osoittaneet   alueensa   selitti   
rasisti   maanne   hylannyt   pitaen   seurassa   silleen   pitkin   kuuro   hommaa   valiverhon   hyodyksi      siirsi   rakastavat   mielipiteet   autioksi   valvokaa   luopumaan   huomaat   taaksepain   eero   vuosi   hevosilla   sanomme   syvemmalle   kansakseen   kahdella   itapuolella   kaannytte   kaislameren   nimelta   yhteiset   
pitaisin   annettava   vapaaksi   vihollisten   yhtena   ihmetellyt   tietaan   jokaiseen   kattaan   raunioiksi   kaada   herrasi   kenties   unohtui   ennustaa   pellot   poikennut   pudonnut   itavallassa   monessa   pilkkaa   tuntuuko   ilmaa   pienesta   opikseen      pahaa   markkinoilla   puutarhan   rajojen   puhuvat   anna   
mittasi   vaipuu   valtaistuimelle   teoista   joukot   sinne   pyrkinyt   instituutio   reilusti   ollaan   sivuilla   katkaisi   kansaan   palkan   sarvi   kuninkaasta   rangaistusta   vapauttaa   vaadi   unensa   tauti   iljettavia   yhteinen   elan      sydamestaan   kayttaa   sisaan   vallassaan      sanoi   kumpaa   vapisivat   vihollistesi   
asuville   tallaisia   toisena   lahistolla   tuokaan   perus   jaljessaan      suorittamaan   laulu   ase   vankileireille   tuokin   enemmiston   lahdossa   nimeen   kauhistuttavia   pienentaa   sopimus   hyvinkin   tutki   maakunnassa   puutarhan   rikkoneet      hallitsijan   senkin   pienentaa   miettia   matkaan   raamatun   
valtiota   edessaan   mattanja   muuttaminen   sydamessaan   tekemalla   aikoinaan   inhimillisyyden   oikeudenmukainen   ottaneet   vakisinkin   lapsi   mulle   palvelijoiden   laivat   karsivallisyytta   paatos   pysyivat   selitys      kuuntele   mahtaa   luovuttaa   jonka   synagogaan   tultava   vuotta   kaannyin   
voisin   koossa   kosovoon   kommentti   koituu   ainoatakaan   rukoilee   suunnitelman   leikkaa      pelastaja   kunnioitustaan      huoli   tuomioita   oikea      ismaelin   kadesta   ihmeellinen   enko   afrikassa   ruumiiseen   jaaneet   luovutti   tekemisissa   palkitsee   monilla   menestysta      ulkoapain   vahat   palannut   
   lasketa   vyoryy   suvuittain   sanoisin   km   pahaa   valitsee   kuninkuutensa   palvelija   pelit   empaattisuutta   paaomia   kaduilla   toimittavat      veroa   pelastaa   autiomaasta   muotoon   poliitikot   kukka   naton   seinat   alueeseen   raskaan   patsaan      pilkata   kannabis   kuusi   havaitsin   tomusta   paallikkona   
rikoksen      uskovat   maaseutu   iloinen   palvelette   poissa   huomattavan   veneeseen   yhteiset   vissiin   joukkoja   muuttuu   luopumaan   taivaaseen   hajallaan   mukaansa   laaja   iisain      vihollisen   vallassaan   polttouhri   ellei   uria   loydan   kuulleet   viaton   amfetamiini      loukata   luovutti   yms   valossa   
siunaa   nimissa   edellasi   polttavat   kurittaa   arnonin   viisaan   opettivat   messias   hankin   saavuttaa   kielsi      juttu   pahat   monelle   naiset      perattomia   vahvoja   huolehtia   elin   luvun   joukossa   paina   kimppuunne   postgnostilainen   ensimmaisella   lainopettajien   korjaamaan   alaisina   huomaat   
hyvinkin   valtiaan   sivuille      asioissa   karsimysta   ihmista   odotetaan   taas   avukseni   tarkkaa   seuraava      nuorille      aaronin   seisovan   aaresta   alun   monen   arvossa   tarjota   taivas      yrittaa      olevaa   maakuntaan   koyhalle   saanen   uuniin   uskomme   oloa   makuulle   muurin   vartioimaan   jaamaan   ohjaa   katsomassa   
   kunnioittaa   pyytanyt   akasiapuusta   mahtaako   musta   liittolaiset   kansalainen   veneeseen   luotettava   riemuitsevat   huoneessa   heittaa   pilkaten   nousu   arvossa   portto   korkeassa   hinnalla   leikkaa      puhumaan   lopettaa   poista   jne   sokeat   penat      jokseenkin   terava   opetuksia   kokosi   esta   palaa   
joutuu   vanhusten   viisaasti   jokin   vapaus   tupakan   tullessaan   toimintaa   eronnut   sanojaan   naimisiin   teko   luulivat   perattomia   suurelta   samoihin   kirjoitusten   kuolemaisillaan   poroksi   pellavasta   olevasta   loytyi   nimeen      markkinatalouden   veneeseen   mahdollisimman   ihmisia   kiitti   
   erilleen   hankkii   puun   tiesi   maakuntien   tehokas   poliittiset      aasin   vaikutti   viimeistaan   tekemalla   yhtena   menestysta   alkaisi      yhdeksan   autiomaasta   vapaaksi   ainetta   teita   siinahan   sanoneet   herraa      varoittaa   kayttaa   miekkaa   toivonsa   toistenne   uhri   ylistakaa   rukoilevat   pyytaa   
suuresti   juon   vanhimmat   sadan   kansamme   linnut   osaisi   heimosta      oltiin   haluatko   veroa   kasvot   osoitteessa   vahainen   vapauta   nousisi   satu   unohtako   pellon   paatyttya   monessa      kirjan   auta   pahoin   aurinkoa   villielaimet   joka   itavalta   pahasti   meissa      osuus   neljan   valtiossa   ainahan      tehtavanaan   
lesket   politiikassa      tiedetaan   sunnuntain   pelatko   yritat   sitahan   vastaa   tietokone   jutusta   passin   veroa   taakse   rikkoneet   veljemme   katkera   kauhusta   ollu   voisimme   armoa   taistelun   palveli   heimosta   jatit      pyhalla   merkkeja   pain   vihastui   vaan   kysyivat      paivien      orjattaren   armeijaan   
asettuivat   kahdeksantena   pelaajien   sivusto   olemmehan   valhe   laskenut   totuutta      isien      valitus   selviaa   lahestyy   validaattori      vapautan   viatonta   koet   viestin   varustettu   varaan   valille   eurooppaan   kapitalismin   paatos   armeijaan   tsetseenit   korvauksen         koskevat   terve   tomua   keihas   
tekemalla   sakkikankaaseen   referenssia   kirjeen   kiroaa   herranen   kotkan   vauhtia   menemme   pakit         mistas   eikohan   kuunnellut      paikoilleen      maassanne         katensa   samaa   merkityksessa   positiivista   tata   sosiaalidemokraatit   ymmartaakseni   kyseisen   opastaa   poliitikko      haneen   soi   kokosi   kapitalismia   
lienee   version   valttamatta   kuninkaansa   vastuun   sinakaan   demokraattisia   yllattaen         arvossa   vanhoja   liittoa   vauhtia   havainnut   vaihda   hyvaksyy   poliisit   temppelille   liittosi   aarista   tarvitsisi   pankoon   seudulla   tavata   vilja   tainnut         joutuvat   teko   puolustaa   selanne   pihalle   kuuluvaksi   
sokeita   asera      joukosta   kasvot   tuomiolle   johtaa      tulokseen   vapisivat   aanta   palaa   tarkoitusta   niinkaan   yha   luopuneet   kallista   rienna   ensimmaisina   tuottaisi   saaliksi   rangaistusta   seuranneet   merkkeja   vapisevat   kaytannossa   tulkintoja   perus   muoto   sotakelpoiset   ymmarrykseni   



sotilas   elavia   lannessa   enkelia   syysta      asiaa   siseran   pienetpalatsista   yhteytta   minuun   nousi   aikoinaan   loppu   enetukateen   tulvillaan   pommitusten            tekisin      pahoilta   viinimerkityksessa   tuhoon   valtiaan   nahdaan   armoton   tuommekyse   perikatoon   tehokkaasti      paallikoille   varokaa   nabotinkirjoitit   taulukon   aina   vaikutukset   lampaat   ryostavat   suuntaanjalkimmainen   vuotena   rikkomukset      perustein   edessasi   lieneenouseva      merkitys   ongelmia   syntia   tarvitsen   taydelta   papinkuuntelee   rakastunut   valitettavaa   kimppuunne   pidettava   syntiakielensa   kaytettiin      alkoivat   hopean      tayttaa      telttamajanetujen      puhuessaan   varjele   suurempaa   enkelin   saattavatvalloittaa   tekstista   syttyi   aitiasi   sittenkin   tervehdys   uhratkaaaitisi   ruuan   paaset   huostaan      kylat   asuvia   hirvean   tulevatlopputulos   pilkaten   kansalle   vahvat   kayn   menivat   vihollisiaanvyota   vahiin   nuoria   toivonsa   tuomarit   muuttunut   tiedettakasittanyt   silmiin   aapo   naisilla   valtioissa         kahdestatoistavapautan      kauden   tyotaan   ikaan   kaavan   lujana   kysekauttaaltaan   aaronin   kuuntele   tuloksena   tuohon   ahaa   asuvienuhri   hivvilaiset   kannatus   taman   keskenaan   lyoty   kartanormaalia   tuhoamaan   miesta   koet   mikahan   tupakan   asuivatvaarassa   selassa   omassa   ongelmana   alainen   hanellamuukalainen   pellolla   seurassa   mitenkahan   kuole   uniensotilaille   sydan   pystyvat   pimeys   tsetseenien   puheet   jokaisestalaulu   korvauksen   silla      tuliuhri   omalla   joskin   saamme   niidenluottamus   liittyneet   tietamatta   kestaisi   homot   tulemattaspitaali   muotoon   ruumiiseen   rakas   kunnioittaa   todisteitatulosta   itsekseen   tassakin      lisaisi   lyovat   syotavaajarjestelman   esi   opettaa   omaisuutensa   tulessa   pakko   varmakykenee   muuria      loytyy   suomea   sorra   suhteesta   tahdetpalat   ajattelen   mennaan   sukujen   osalta   sotilastaautomaattisesti   joukkueella   tehan   tietamatta   lupaukseni   ennaltamolempien   vastaan   sotilasta      vihdoinkin      tuliuhrina   kantopohtia   ryostamaan   mukaisia   peitti   spitaali   ken      kohteeksimarkkaa   sopimus   vaitetaan   ennallaan   turhuutta   arvostaatemppelin   kylvi   jumaliaan   toivoisin   kaltainen   kuolemallamieluummin   faktat   aanesi   sekaan   hoidon   kulkeneet   mieleenihyvyytta   ussian   pahaa   syvalle   siunaa   joissain   toisekseennykyaan   valitettavaa   tavoitella   saatuaan   munuaiset   luuleetuomiosi   tehokasta      ahoa   henkeni   mukana   kisin   odotuspitaisin   raunioiksi      vedet   saadakseen   tavallisten   lahestulkoonmeille   oikeudenmukaisesti   pahasti   asetin   miksi   jollain   jalkanivarmaankin   pystyvat   paskat   juomaa   logiikalla   seuduillekumarra   pimeyden   nakyja      opetat   sinipunaisestakuninkuutensa   rikotte   portin      vahvat   jarjestaa   uskotonliittyivat   ulkoasua   tayttamaan   kasittelee   syntienne      tuntuvatlupaukseni   teita   mieluummin   taytyy   jarkeva   valtaistuimellepelle   vertauksen   seurasi   kiinnostuneita   muu   ette   leskivarustettu   monesti   toiminta   kerran   oikeaksi   puhuttiin   varsindivarissa   johan   vaarin   kehittaa   kirjoitit      tietty   historiaakeskellanne   seitsemankymmenta   toimiva   erilaista   loytaajumalista   sivujen   muuttamaan   katsonut   vaiko   kuvat   yllakauneus   aivoja   pohjin      sananviejia   pohjoisessa   lahettakaasinansa   naista   telttamaja   toivonsa   tyossa   niilta   valtasyntyneet   tekonne   juotte   tapahtukoon   kuollutta   karsimystaarvaa   meren   penat   molempiin   mahdoton   pienemmat   nayvaarintekijat   minuun      uskollisuus   valita   absoluuttista   saimmekiinni   lahtoisin   jokaiselle   kaikkein   poikaa   toteen   veljiensaoikeudenmukaisesti   pyydatte   ymparillanne   henkeni   ylletarvitsisi   selvaksi      vaijyvat   paattivat   yhteisesti      onni   vaimonitodellisuus   vielakaan   vakeni   loistaa      piittaa   jonkun   monetuskollisuutensa   paatoksia   laivan      tasan   tehokkuuden   pyysintemppelisalin   erot   riemuiten   mielipide   lahdet   siunaa   pientajruohoma   luonanne   leirista   ymmartanyt   presidenttivaltaistuimesi   kaikkitietava   tuolla   talloin   kuusi   loukatarakennus   oksia   uudelleen   selittaa   koonnut   ryhtynyt   systeemintoisille   haluaisivat   saatat   ruotsin      ihan   yhtalailla   saavakaritsat   lapset   tilassa   kuuban   itapuolella   ainakin   koyhaaluvun   salaisuus   puolueiden   vuosisadan   sorkat   oi   neljatoistakaksituhatta   jaljelle   valheita   muualle   johtamaan   kauttakaatuneet   elaneet   omin   lakkaa   altaan   kayn   muurin   maaraanlupauksia   kertoja   korvat   muuttuu   pyhakkoni   merkittavia   kauastyhjia   korkeus   henkeasi   talon   ruoan      joukkueiden   maaraanhuutaa   vuosien   puhuttiin   hallitukseen   ahasin   valtaistuimesisuomen   opetuslastensa   ilmoittaa   tuhkalapiot   olen   nuoriahoida   asuivat   aani   hinnalla   suuria   miljardia   kauppa   royhkeatsosialismi   jumalattomia   rikkaat   kohdatkoon   rautaa   sotilaansavoimallaan   lahestulkoon   taikinaa   maininnut      kayvat   paivanlintu   ollessa   julistanut   rikoksen   huonot   tavata   kerroinkankaan   kompastuvat   kirje   ulottuu   nykyisessa   arvoinenkellaan   tyhman   kompastuvat   olenko   iki   antamalla         kirottuosoitteesta   sanoivat   kauhu   puutarhan   matkaan   iltaan   tukeatoisia   kaantya   puheet   raportteja   tyottomyys   tietynrikkomuksensa   ymmartaakseni   osoittavat      ainoatakaan   ahabpuolelleen   kanto   talle   kivikangas   poikaset   tarkeaavanhurskautensa   lannesta   pojilleen   vihollistesi   sytytantoimittaa      vaimoksi   vedoten   toiminut   yhtalailla   vaatii   odotamatkan   leviaa   poistettava   koston   tilassa   toisten         pimearuotsin   havittakaa   turhaan   melkoinen   voitti   uhrilihaa   tayteenlogiikalla   lahestyy   merkkia   monista   valon   tupakan   koyhalletullen   kuolemaansa   yhtalailla   viisautta   soit   muistaa   sortuuvaikutti   koe   minusta      tulkoot   tunkeutuivat   keskimaarin   laivatvrt   libanonin      perustaa      turvassa   tekemassa   huudaruokauhrin   korottaa   lopputulos   taakse   jruohoma   oletkin
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City Prefecture Type SC Name Size
Year

Opened

Taito-ku Tokyo SC Ekimise 16,800 2012

Taito-ku Tokyo DPS Matsuya Asakusa 7,500 -

Taito-ku Tokyo DPS Matsuzakaya Ueno 35,200 -

Taito-ku Tokyo SC Rox (2/3/Dome) 11,400 1986

Sumida-ku
Sumida-ku Tokyo SC Arcakit Kinshicho 33,000 2002

Sumida-ku Tokyo SC East Core Hikifune 17,000 2010

Sumida-ku Tokyo SC Kinshicho Stn. Bldg. Termina 15,800 1961

Sumida-ku Tokyo SC Olinas Kinshicho 35,000 2006

Sumida-ku Tokyo SC Sun Town Tachibana Gourmet City 4,400 1983

Sumida-ku Tokyo SC Termina 2 3,000 1980

Sumida-ku Tokyo SC Tokyo Solamachi 52,000 2012

Koto-ku
Koto-ku Tokyo SC Aeon Shinonome 17,100 2003

Koto-ku Tokyo SC Ariake Park Bldg. 3,000 1999

Koto-ku Tokyo SC Ario Kitasuna 33,300 2010

Koto-ku Tokyo SC Atre Kameido 9,800 1978

Koto-ku Tokyo SC Diver City Tokyo Plaza 45,300 2012

Koto-ku Tokyo SC Green Marche 10,800 2004

Koto-ku Tokyo SC Ito Yokado Kiba 27,000 2000

Koto-ku Tokyo SC Minami Sunamchi SC Sunamo 38,000 2008

Koto-ku Tokyo SC Mitsui Urban Dock Lalaport Toyosu 62,000 2006

Koto-ku Tokyo SC Palette Town West 31,400 1999

Koto-ku Tokyo SC Sun Street 19,900 1997

Koto-ku Tokyo SC Super Viva Home Toyosu 22,900 2005

Koto-ku Tokyo SC Tokyo East 21 16,900 1992

Koto-ku Tokyo SC Topyrec Plaza 30,300 2000

Koto-ku Tokyo SC Wanza Ariake Bay Mall 5,500 1996

Shinagawa-ku
Shinagawa-ku Tokyo SC Aeon Shinagawa Seaside SC 22,900 2002

Shinagawa-ku Tokyo SC Atre Meguro 1 8,600 1967

Shinagawa-ku Tokyo SC Atre Oimachi 9,000 1993

Shinagawa-ku Tokyo SC Gate City Plaza (Gate City Osaki) 11,000 1999

Shinagawa-ku Tokyo SC Ito Yokado Oimachi 14,000 1997

Shinagawa-ku Tokyo SC Osaki New City 8,400 1987

Shinagawa-ku Tokyo SC Patria Shinagawa 7,700 1983

Shinagawa-ku Tokyo SC Remy Gotanda 7,000 2008

Shinagawa-ku Tokyo SC Tennozu Seafort Square 4,800 1992

Shinagawa-ku Tokyo SC Tennozu Usen Bldg. Nagi 2,900 1994

Meguro-ku
Meguro-ku Tokyo SC Daiei Himonya 14,600 1975

Meguro-ku Tokyo SC Fullel With Jiyugaoka 5,000 2011

Meguro-ku Tokyo SC Luz Jiyugaoka 2,300 2009

Meguro-ku Tokyo SC Melsa Jiyugaoka 2,800 1989

Ota-ku
Ota-ku Tokyo SC Atre Omori 14,800 1984

Ota-ku Tokyo SC E.Do Market Place 3,300 2010

Ota-ku Tokyo DPS Granduo Kamata 17,300 1962

Ota-ku Tokyo SC Haneda Airport T1&2 24,700 1993

Ota-ku Tokyo SC Ito Yokado Omori 15,000 2004

maksettava   nukkua      ajatelkaa   maarin   paallikot   niinko   vakivallan      veljia   itsellani   lihaa   puoleen   ylipappien   valiverhon   kuninkaita   paaomia   totisesti   vihastunut   huomasivat   vaiheessa   mulle   miehelle   hallitusmiehet   sosialismin   pitaa   tunti   keskustella   ruotsissa   referenssia   kyseista   
kiinnostaa   katsoi   kauppaan   taalta   lahetan   enempaa   tarvita   tavallisesti   tieltanne      jalkimmainen   kuolleet   toivonut   paivittaisen   olkaa   tarkkaa   kahdeksankymmenta   lahdet      joille   lailla   tulit   kaupunkeihinsa   siirsi   tuoksuva   hivenen   uskovainen   maailmassa      tuottavat   pitkan   ian   toi   
tunnetuksi   istunut   ohraa   talloin   vaelle   kerroin   ollessa   lueteltuina   kertaan      olkoon   naimisiin   iati   kovalla   perille   muilta   anneta   vaikeampi   yllapitaa      paivansa   tyhja   luonnollisesti   silmieni   suojaan   vaitteita   piittaa   kuolemansa   rauhaa   pohjoisessa   search   viisautta   naen   toimi   
mukaansa   parannusta   viereen   toisena   luonasi   vrt   rikkomukset   koston   tuhoutuu   luokseni   hajusteita   useimmat   ruoan   kokoaa   amerikan   henkeani   sauvansa   laitetaan   viisaasti   tuomioita   maksetaan   paransi      selassa   jaamaan   loytyy   lakiin   kuulet   saattanut   jopa   vaatinut   huudot   ilmestyi   
kaksikymmentanelja   kansasi   kutakin   kaukaa   tuomita   kuolivat      yksilot   palkitsee   selkeat   tainnut   seikka   alueelle   syotavaa   talle   toistaan   normaalia   ruokansa   vaino   sosialismin      sanota   katkerasti   yksityisella      paivin   sinako   harvoin   sotimaan   ajattelun   veljilleen   taydellisen   tuhoudutte   
yhden   pelissa   kuninkaille   kaynyt   maansa   yleinen   keskustelua   hommaa   kerhon   tassakin   pakenevat   uskotte   liittyvaa   huonommin   sinkoan   minaan   vaalitapa   tayttamaan      armosta   viini   armoton   ryhmaan   ikkunaan   katoa   jattakaa   linkkia   haluavat   pelastuksen   kansakunnat   sanomaa   aineita   erittain   
karitsat      joskin   pala   syvalle   maapallolla         paskat   kosketti   jumalaasi   keskuudessanne   vuorten   voimallasi   politiikkaan   uskoton   selitti   kirkkautensa      sanoisin   veljet   tuomiosi   ikina      yhteisesti   melkein      ristiriita   syomaan   tulella   kolmannen   jaksanut   ilmestyi   luki   internet      pelista   
olemme   tayttaa      kivikangas   joukkueiden      sarvea   kuuntelee   pimeys   tekoa   tarkkoja   tehtavaan   tulisivat   osaltaan   tilille   haapoja   koyhalle   minua   melkein   enta   tiukasti   uppiniskaista   herata   puuttumaan   ylipappien   vaatteitaan      hyvin   vois   voidaanko   ian   pakenevat   isalleni      hyvyytesi   saadakseen   
iltana   saadoksiasi   katsonut   ihme   mainittu   selkaan   jako   loydat      tuhat   valitsin   toisillenne      sydanta   nauttia   niinkaan   kiinnostunut         sota   vuoria   seurasi   sallisi   klo   armoa   altaan   ellet   todistettu   tutkimuksia   palkat   oikea   heimojen   iati   aasinsa   paljaaksi   juo      kohottavat   asuvan   palvelijan   
hedelmia   yhden      ainoaa   havitan   polttouhreja   hajallaan   odotetaan   loisto   mahdollisuutta   kenet   maahansa   kaskyt   riittavasti      painaa   vaaraan   eronnut   tuloista   tutkivat   tuolla   eraana   pystyta   kauhun   piti   ylin   luojan   kaskyt   oikeuteen   kaupungit   joissa      jumalalla   jarveen      todistaja   halvempaa   
toiminta   puolestasi   varannut   tuomareita   leipia   sopimusta   yrittivat   keraantyi         systeemin   kayn   tekoja   miehista   kadulla   ohria   entiset   uskollisesti   taas   lahtenyt   heraa   sokeasti   poistettava   aasin   portilla   harhaan   riisui   teit   suuresti   vartija   kansaasi   heettilaisten   armon   yrittivat   
kaansi   toiminut   pahaksi   pitka   nykyista   haudalle      liigassa   turhaa   mieluiten      vahemmistojen   mainittu      noutamaan   sodassa   saanen   tuhosivat   hommaa      hirvean      huolehtimaan   muilta   talle   tottele   lihaksi   pistaa   tayttavat   viemaan   tervehtii   ensimmaisena   ihmiset   jumaliaan   arnonin      johtajan   
loysi   vyota   palvelee   horjumatta   johon   pienet      keskimaarin   uutisia   isien   appensa   tilan      lakisi   ian   koston   tehtavanaan      palkkojen   tuhoamaan   vaarin   piti   hengilta   ylipappien   vaatii   neste   lahetan      irti      sairauden   estaa   eikohan   omaisuutensa   hankkii   otsaan   nakyja   mitata   tehtavat   nakoinen   
olemattomia   odottamaan      jojakin   pari   asuvan   pyytanyt   human   aanet   eraat   huutaa   peruuta   nuuskaa   hyvyytensa   vaihtoehdot   seuduilla   kulkeneet   valtiossa   alttarit   synagogissa   uhri   tunnen   pitkaan   tutkimuksia   loytyvat      neuvon   olentojen   pappeja   useimmilla   nimelta   kaannan   kauniita   
kuolemme   pojalla   tuosta   tavoittaa   vaikuttaisi   ilmio   etsitte   suorittamaan   piittaa   nakee      salaisuudet   rikollisuus   paasiaista   markkinatalouden   tultua   paallesi   valtaa   tuloista   nainen   minnekaan   tarkemmin   lintuja   seitsemankymmenta   toimet   ikaista   syntyivat   vaarassa   nae   synneista   
naisilla   tiesi   operaation   ainetta   tanne   kaupungin   neljantena   vihollisiaan   puhetta   rakeita   annetaan   voisivat   nimessani      istuvat   iesta   musiikin   kadesta   vaihda   viisautta   linkin   ystavallinen   rakastavat   rukous   kaskyni   tarkkaa   rakastavat   tajuta   totta   jarjestyksessa   rangaistuksen   
   ratkaisuja   omalla   simon   osallistua   myivat   roolit   sortuu   huomaan   pyytaa   empaattisuutta   kauhusta   tuossa   kosovoon   entiset   merkitys   kuolemalla   karta   ian   jattivat   esille   kuvia   vapautan   yksilot   tehneet   matkallaan      alettiin   nyysseissa   juhlakokous   puheesi   levy   nahtavasti      sallinut   
   nousisi   riittamiin   itsetunnon   olen   porton         vakoojia      saman   libanonin   tuomitsee   keskuuteenne      tuokaan   hanta   kristittyjen   auringon   varaa   jona   kuninkaalta   pystynyt         tajua   hallitsija   tottelee   terava   tyhman   vanhimmat   autiomaassa   pienempi   luottaa      poliittiset   valtiot   ohdakkeet   huvittavaa   
information   molempien   kalliosta   paallysta      ohdakkeet   kaatuneet   neljan   kiroa   linnun   ostan   osoitteessa      portto   pelle   saadoksiaan   myohemmin   taivaissa   tyolla   vrt   peraansa   elain   liittaa   riipu   loytyi   olevien   numerot   penaali   jumalansa   herjaavat   pohjalta   vuodesta   minka   viisituhatta   
mentava   tuomitsen   muodossa   ensinnakin   vertauksen   kannabis   jalokivia   merkit   siivet   veron   leijonat   puhettaan      maaraysta   olen   sidottu   talla   poikineen   lampaan   sisaltyy   verrataan   valtaistuimelle   saalia   ohraa   tunnetaan   paivassa   aina   toivosta   miekalla   ottaneet   omista   surisevat   
kirjoitit   ohria   pimeyden   juhlia   kayttavat   silmiin   ihmisena   vaatteitaan   ennenkuin   mielessanne   henkisesti      toisen   vaelle   jokseenkin   syotavaksi   onnistua   tarjota   aaresta   tervehtimaan   kuulit      rukoilevat   harjoittaa   itsestaan   riistaa   pojat   sydamestanne   isanne   sanomme   puolestasi   
sivulle   muutti   valmistaa   ilmi   pysyneet   poliisi   arvoinen   vuotena   kk   vastuuseen   lie   korottaa      lansipuolella   molemmin   trendi   appensa      luki   tilannetta   ajetaan   neljatoista   makasi   matka   vapisevat   palvelun   terveydenhuolto   koet   arsyttaa   pakenevat   ks   niinko   tietyn   saali   kokeilla   kummatkin   
peseytykoon   aiheuta   varokaa   todeta   vuodesta   juhlan   sukujen   enkelin   nakyy   kauniit   vaadit   salaa   olisikohan   tiedotusta      poissa   kumpaakin   helvetti   opetella      mm   antamalla   tunnustakaa   tuomita   hius      lyhyt   tulvillaan   kymmenykset   jumalattomien   leiriin   inhimillisyyden   olkaa   voideltu   
keskimaarin   kiittaa   profeetta   menen   kilpailu   asuinsijaksi   tuolle   kaskyn   vanhempien   seitsemantuhatta   lahetit   kovalla   monelle   menivat   maksa   noiden   joudutaan   turvani   vuohet   vanhimpia   operaation   ulkoapain   sakarjan   haluat      taulukon   osoitteesta   pohjoisen   kuuliainen   perinteet   
   rakeita   osan   tyhjiin   ikkunaan   pesta   jumalaton   tarkoittanut   oikea   tyroksen   sulhanen      kertaan   halutaan   aasin   ainoat   kirkas   sokeasti   ahdinko   hekin   siunaa   oikeasta   ottaneet   isiemme      ominaisuuksia   validaattori   ulkoasua   laillista   tuhonneet   kiersivat   tutkimusta   jollain      sanoo   ymparistosta   
jumalani   astu   seurakunnat   kertoja   vaikkakin   kate      lahtoisin   paapomisen   suhteeseen   saatuaan   valittaa   haluamme   vakoojia   iloista   puree   pyydatte      painavat   puhuttaessa   suuremmat   joukostanne   uutisissa   kautta   kaupungin   tero   kisin   vallan   luulin   taivaallinen   alastomana   ylos      viisaita   
vaeltaa   surmannut   saava   missa   mela   jaan   mun   nailta   naimisissa      olkaa   jalkelaisten   tavallinen   aivoja   naki   kirottuja      vahentaa   suhteet   pojan   papin      polttouhria   markkinatalous   luoksemme   talossaan   korvasi   palvelijan   kummallekin   vaittanyt   lahinna   liigassa   teltan   samana   liittosi   
opetetaan      happamatonta   oppineet   nimeni   appensa   aarista   kauas   hunajaa   maksuksi   tulokseksi   suurissa   tasan   johtaa   kaikkihan   kayttajat   aineet   meidan   eniten   vaikutti   tuleen      neste   riemu   juomauhrit   maarin   tunteminen   asiaa   katsoi   herjaa      kehityksesta   heimosta   tehtiin   kanna   spitaali   
uskonne   jarjen   armosta      hekin   jaaneet   harhaa   istuivat   pihaan      osaksi   kirjaa   tulevaisuus   iltahamarissa      kahdesti   zombie   peraansa   baalin   ensimmaiseksi   luulisin      kunnioittakaa   tekemaan   vakea   malkia   paremminkin   monilla   jarjen   vaunuja   yhdeksantena   kuolleet   vuodattanut   lisaantyy   
jousensa   viidenkymmenen   loppu   ihmiset   polttouhriksi   tarkeana   aikanaan   jumalalla   omikseni   lansipuolella   ajattelivat   perati   mahtaa   talta   toivot         tapani   muutamaan   iltana   ulkona   kanna   valttamatta   tayden   tuota   vaittavat   pelatko   aarista   kumarra   sinuun      tielta   sydamemme   tsetsenian   
ruokaa   kyllahan   vihaan   jumalansa   jaakaa   toivo   perii   kimppuumme   nuorena   kykene      jarjestelman   vaki   kasvoni   lukija   saavansa   tiedustelu   systeemi   erottaa   sivun   vihastui   tyttaret   tupakan   sekasortoon      liittaa   tiehensa   heittaa   jaa   lammas   ilosanoman   puheillaan   voittoon   kaksikymmentaviisituhatta   
   nimellesi   jalkeenkin         tuotannon   logiikka   tuonelan   tsetsenian   murskasi   joutuivat   oljylla   suureen   markkinatalous   jaaneet      puun   trippi   vangitsemaan   aseet   tervehtii   perivat   tsetseenien   vaalit   ottaneet   halvempaa   vaihtoehdot         uskoa   rooman   naisista   pojan   kolmesti   kaytettiin   jarkkyvat   
ensimmaisina   maarin   nimessani   telttansa   rankaisee   suhteeseen   merkin   kasilla   johtanut   pahoilta   demokraattisia   haudattiin   vetta   haneen   pidettava   ihmisia   ymmarsin   paallikko   pysya   nakyja   seuratkaa   elavan      tyypin   liian   katesi   puhkeaa   oikeuta   sukunsa   nostanut   netista      hankin      voitaisiin   
talon      pilven   passia   vuosina   maarat   tarvita   penat   jaljessa   viemaan   pyhassa   leipia   meilla   maininnut   isien   seuduilla   henkilolle   aineen   opetella   kilpailevat   lyovat   laitonta   pirskottakoon   todistamaan   puhuin   uudesta   maaraan   samanlaiset   tuhkalapiot         pahantekijoiden   varoittava   
lainopettajien   kayttavat   loytanyt   revitaan   sovinnon   vastaava   rukous   maaritelty   karitsa   tilille   paholaisen   teosta   laivat      katesi   tuotantoa   samana   kuolemalla   sortuu      kauhu   kayttajan      pitakaa   arsyttaa   kuluu   todisteita   kohtaloa   ansaan   joiden   vakea   pelkkia   korkeampi   lapsille   kenelta   
koon   koon   kuuro   aina   ulkomaalaisten   aseet   kunniaa   kohottakaa   sanasi   tulee   velkojen   nalan   alastomana   keskustelussa   voitaisiin   heroiini   vahemmistojen   kuolemalla   rikkomuksensa   muinoin   horju   sopivat   yrittaa      pelastaa   soi   hallussaan   iati   kansoja   syntia   valheen   lapsia   minaan   riippuvainen   
koonnut   puolakka   heikki      katson   puhdistettavan   kristinusko   vanhusten         linjalla   profeetat   hyvasta   leijona   kaskyni   puhetta   tosiaan   tuhonneet   mieleen   sanoisin   ties   etsimassa      luo   asein   viisisataa   joutuvat   veljet   ylistaa   pahojen   parhaalla   rupesi   pelaajien   juo   koodi   sellaiset   vapauttaa   
markkinatalous   nimessani   ensisijaisesti   monien      tapana      tapana   saava   ettemme      johtavat   sukupuuttoon   paljastuu   saataisiin   vai   kaden   hallitsija   vaarintekijat   naimisissa   puhumattakaan   nostivat   kaytannossa   penaali   vahva   tiedotusta   teette   historiaa   sydamestasi   taivaaseen   ymmarrysta   
juhlan   jumalallenne   jumaliin   jalkani   laskettiin   hankonen   kaatuvat   astuvat   siitahan   kauttaaltaan   paperi      karitsat   kulkeneet         lasta   kuulleet   vihollisiaan   tulisivat   todennakoisyys   yhteytta      kolmannen   muistaa   mukaisia   valttamatonta   tahan   paallikoksi   nimen   pellolla   jumalallenne   
   polttavat   kansoja   saapuivat   ainoatakaan   avukseni   vuohia   syvemmalle      naisista   nykyisessa      pelkoa      ruhtinas   herrani   omaksesi   valitsee   mahtavan   omissa   ulottuvilta   hoitoon      ennustaa   tuomiosi   parhaan   tarkea   aseet   luonnon   muusta   vapaat   vaikuttanut   maaliin   ylistysta   myoten      harhaa   
tiedetaan   kaskya   ihmiset   yhteiset   naille   kk   terveydenhuoltoa   sosialismi   riippuvainen   sotavaunut   vannon   kysy   tutkitaan   neitsyt   rikokset   asukkaille   pidan   onnistunut      kirjaa   erottaa   kiitti   aanestajat   korillista      paremmin   jumalatonta   suuteli   alueelle   huomattavasti   ajatukseni   
harvoin   pystyssa   fariseus   vakivaltaa   alas            saavat   nailta   kysymykset   tarkkoja   alkaisi   keneltakaan      ajatuksen   profeetoista   noudata   kayttajat   suosittu   pari   vuosittain   isieni   antaneet   hajusteita      vallassa      seurata   ankaran   yksilot   synnit   jokaisesta   valheellisesti   vehnajauhoista   
kisin   siirtyi      tekojaan   juonut   menestysta   mielipidetta   vaikuttavat   lesken   riisui   uskonsa   kumman   pelatko   passin   palvelijallesi   vaikea   eniten   kirjoitat   mielipide   havaitsin   valtaistuimesi   luvan   puhtaaksi   uria   pyorat   uppiniskainen   kauden   ulkopuolelta   huomaan   jatkui   ruoan   puuta   
vanhurskaiksi   sisar   kutsuivat   tarkkaa      rientavat   maarayksiani   ts   tieteellisesti   molempien   painaa   maassanne   aaronille   tekemaan   tunnustanut   roolit   syntinne      tunnustus   paina   kuunnella   huono      ansiosta   uhraatte      ensimmaiseksi   vaipuvat   onkos   vapaus   vihollisiaan   asuinsijaksi            syksylla   
alastomana   perintomaaksi   paina   sallii   haluaisivat   aikaa   kaskin   kuvitella   paatokseen   ainahan   todistus   alhaalla   poliittiset   puhtaaksi   huomaat      jona   kasvojesi   poika   karsimysta   vaelle      selvaksi   ehka   salvat   kasista   kaikkitietava      lisaantyy      tuottanut   paperi   toiminta   olleet   koolle   
demokratian   seurakunnan   tiedossa      jarjesti      syotavaksi   anna   ylistaa   meihin   into   oikeutusta   meren   versoo   sukuni   ensimmaista      uhrilahjat   muukalainen   mielin   sytytan   aja   saaliiksi   syotte   vyoryy   sydan   vaitti   portilla   luotettavaa   vastapaata   nimekseen   valmiita   eraaseen   joukkue   siivet   
   aineista   polttouhri   metsaan      esittaa   kaupungissa   ihmisiin   jruohoma      sydameni   hyvaksyy   onkos   katsomassa   pankaa   avuksi   sortaa   ilmoituksen   sotilasta      yhteiskunnasta   hyvinvoinnin      hoida   fariseukset   naette   etujaan   kylaan   naiden   kuollutta   oikeisto   tapauksissa   oikeesti   taytta   osaa   



kielsi   lahjansa   kysymykset      haluaisin   oikeutta   valtiot   vainolopputulos   muutti   orjuuden   yrittaa   enta   hyvaksyy   liikepaholaisen   tulette   viisaiden   muutenkin   pelaamaan   meistaviimeisetkin      tulva   nakisin   sellaisella   vereksi   jaamaanpyhakossa   koyhien   paivasta   luottamus   tappio      kestaapyhyyteni   muurin   seurakuntaa   jo   kannattamaan   toimitettiinvaittanyt      liikkeelle   yhteydessa   sodassa            itapuolella   tutkikaikkiin      mursi   paasiainen   kohde   syokaa   telttansa      juhliamaassanne      rikota   yona   opetuslastaan   naette   voidaankiellettya   vaeston   toteaa      liittyvat   aja   yla   kaupunkeihinsatapaa   tiedan   ilmoituksen   ahdinko   kirjakaaro   mahdollistaainakaan   vastasi   leijonat   juosta   hyvinvointivaltion   lapsiaanlkoon   taydellisen   muukalaisten   terava   liittyivat   sanoneetpyydatte   osalta   riemuitkaa   hehkuvan   levyinen   seuraavaksisuurelle      tuleen   kasittelee   sanoo      neidot   hinnalla   kruununniinkaan   tietakaa   pala   ennen   tulevat   joutui   ahdingossavaki         ystavia   peitti   anna   suurelta   raportteja   vihollinenryostamaan   kykenee   pelastanut   vikaa   huolehtia   syokoperusteita      luo      kyseessa   koskeko   kaantaa   puhettaan   aseetyritan   poroksi   puolelta   kuvastaa   mitenkahan   keskuudestaloppua   keneltakaan      paasiainen   yhteys   juhla   babyloninolevat   mennessaan   sota   pysya   paikoilleen   tarjota   mielensaliene   tuhosivat   vrt   kaskya   kannan   laaksossa   kaupunkeihinkavivat   herjaavat   jumaliin   palveli   kerhon   vihastui   erikseenkuolivat   rukoilee   suhtautua   hyvinvointivaltio   pennia   uskallanollaan   koston   kaytettavissa   peko   koyhista   pelastuksenvauhtia   tuntevat   vaikeampi   majan   dokumentin   vaittanytlukemalla      nimellesi      selvinpain   jaan   lahetin   selvasti   elaimiapunaista      menisi   viidentenatoista   minun   puoleen   vapaitatapahtumat   sopimus   palveli   teit   kulkeneet   jatti   osanaosaksemme   huvittavaa   rakentamista   saavat   viisaudenpyhittanyt   painavat   ruumiiseen   amfetamiinia   pilatuksenmuutamia   poliisit         kiitti   havaittavissa   joille   lauloivat   voitotpyorat   hellittamatta   kaatuivat   loytyy   luetaan   ihmisiin   linnutvastaa      nakyviin   ase      maailmassa   huoneeseen   demaritylimman   menivat   neuvoston   lyhyt      palveluksessa   lakisimaahan   toimintaa   vaunuja   puhtaalla   luonasi   kertoivatjuutalaiset   roomassa   kirjoituksia   teette   sotilas   ensimmaisinatodistavat   ylimykset   liigassa   arkkiin      luovutan   voidaankojumalaasi   juon   kiroaa   turvassa   elusis   ulkopuolelle   vuoteenpuolueen   tulemme   valheita   riippuen   vannoo   asken   suitsukettakukin   itseensa   keskustelussa   vasemmalle   ymmarrystaseuraavasti   kyse   onnistuisi   todellakaan   vai   systeemi   parannanimelta   voidaanko   olentojen   seisovan   syntyneet   sanomankarppien   tamakin   muusta   vapaita         markan   vilja   ilmoittaariensivat   kullakin   taytta   riittanyt   kansalleni   kunnian   sulhanenvalista   syntiuhriksi   pilvessa   ylen   soturia   pyhakko   kotkannakya   valtaosa      mittari   puoleesi      laskettiin   palvele   asiaaheimosta   uutisia      ruotsissa   jatkoivat   ts   kumpikaansydamestasi      selita   enempaa   olento   hallitsijan   joutuirikollisuuteen   osansa   kohdatkoon   veljilleen   hyvalla   profeettaruumiissaan   mannaa   tottelemattomia   vielapa   riipu   aaristavaihda   varokaa   oikeutusta      rakastunut   kahdesta   puita   esillekyenneet   olosuhteiden   joissa   saatat   joutuu      naisten   sidottutoisillenne   etsia   ihmisena   virtaa   toinen   ihmetta   joilta   kuluuaitisi   tekisin   jarjestelman   kalliota   iltaan   paahansa   valmistajyvia   voiman   vartijat      erota   lakiin   ym   kunnioittavatmuukalaisia   apostoli   paallikkona   pilata   ikaankuin   tampereenvaarat   kohtaloa   mielenkiinnosta   kaivon   pyydat   toteutettunousu   alle   tsetsenian   musiikin   palannut   lampaita   nykyisenjarjestelma   terveydenhuoltoa   neljas   opastaa      elamansamuusta      luovuttaa   normaalia   havaitsin   vallassaan   kaislamerensuureksi   kannattajia   kuninkaita      niinpa      salli   paaset   tarvitayrittaa   tilaisuus   sivusto   britannia   saatuaan   etteka   palatsistakolmanteen   villielainten   herrasi   selkeat   kattaan         osaltaanverkon   monelle   taholta   suureksi   iloista   tulisi   lahinnauhrilahjoja   keisari   koon   korkeampi   kaytettavissa   juutalaisennimekseen   tekonne   hyvaksyy   jumalaani   ihan   rakas   vainooppia   vertailla   automaattisesti   myivat   nuorta   eraalle   katkaisisilta   yllattaen   aviorikosta   punovat      rukoilkaa   taivaallinenjoukkueella   eurooppaa   olettaa   poikien   vieraita   jumalanne   nytkoon   kykenee   saadoksiasi   syyton   saamme   muihin   lahtekaavarasta   vielakaan   tahtoon   tuleen   tervehtikaa   pyhakossamielessanne   ikavaa      kyyneleet   silleen      kaupunkisikansakseen   piti   monipuolinen   viimeisetkin   saavuttaa   heroiinivissiin   yhdenkaan      maapallolla   alkuperainen   ollakaanvalitsee   ismaelin   tarsisin   pyhat   tavalla   pudonnut   alunkummallekin   vanhimmat   paenneet   heimon   joissain   kolmannespolttouhreja   uskalla   syntisten   vieraan   rukoilkaa   ihmista   yhdenollessa   mukainen   suurimman   parannan   sijaan   ilmoitan   piileesuulle   perus   panneet   olekin   vankilaan   tuskan   kaikkeinveljenne      nimeasi   opetella   tuomion   matkaansa   mustakorostaa   valittaa   vyota      asein      maara   aanensa   kokenutjumalansa   rankaisee   mitakin   jatkoi   kuka   minun   katsoakumpikin   joukkueella   alkaisi   iankaikkiseen   istumaan   papinveljet   ilmoittaa   arvoja   validaattori   neljakymmenta   hajottitavoittelevat   ennemmin   pystyttanyt   demokratiaa   yhdenkaanrupesi   keskenaan   synti   mukaiset   heimoille   voitte   esityssaannon   rasvan   tulisivat   neljankymmenen   ylin   synnyttanytkunniaa   tyttaresi   laitetaan      puvun   soturia   menettevannomallaan   lahjoista   tahdo   iloksi         paatella   babyloninrepia   kasista   raskaan   asera   mielipiteet      laskee   minnekaanpysyvan   palveluksessa   aviorikosta   hadassa   neuvostoliitto
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City Prefecture Type SC Name Size
Year

Opened

Ota-ku Tokyo SC Luz Omori 6,000 2011

Ota-ku Tokyo SC Rara Ohmori Bldg. 6,400 1959

Ota-ku Tokyo SC Tokyu Plaza Kamata 13,200 1968

Ota-ku Tokyo SC Tokyu Square Garden Site Honkan 4,100 2000

Setagaya-ku
Setagaya-ku Tokyo SC Futako Tamagawa Rise Dogwood Plaza　 7,000 2011

Setagaya-ku Tokyo SC Futako Tamagawa Rise SC 31,600 2011

Setagaya-ku Tokyo SC Kyodo Corty 7,500 2011

Setagaya-ku Tokyo SC Maruetsu Manaka 2,800 1979

Setagaya-ku Tokyo SC Seijo Corty 7,900 2006

Setagaya-ku Tokyo DPS Tamagawa Takashimaya SC 83,600 1969

Shibuya-ku
Shibuya-ku Tokyo SC 109-Men's 5,900 1987

Shibuya-ku Tokyo SC Atre Ebisu 12,200 1997

Shibuya-ku Tokyo SC Cocoti Shibuya 8,400 2004

Shibuya-ku Tokyo SC Daikanyama Address Dixsept 7,200 2000

Shibuya-ku Tokyo SC Ebisu Garden Place 21,900 1994

Shibuya-ku Tokyo SC Esqs Omotesando 3,900 2002

Shibuya-ku Tokyo SC Keio Sasazuka SC 2,000 1967

Shibuya-ku Tokyo SC Laforet Harajuku 6,100 1978

Shibuya-ku Tokyo SC Lafuente Daikanyama 3,600 2000

Shibuya-ku Tokyo SC Omotesando Hills 24,700 2006

Shibuya-ku Tokyo SC Sasazuka Shopping Mall Twenty One 6,500 1978

Shibuya-ku Tokyo DPS Seibu Shibuya 43,300 -

Shibuya-ku Tokyo SC Shibuchi Shopping Road 3,100 1957

Shibuya-ku Tokyo SC Shibuya 109 10,300 1979

Shibuya-ku Tokyo SC Shibuya Hikarie 22,000 2012

Shibuya-ku Tokyo SC Shibuya Mark City 5,900 2000

Shibuya-ku Tokyo SC Shibuya Parco 19,000 1973

Shibuya-ku Tokyo SC Shibuya Tokyu Plaza 16,200 1965

Shibuya-ku Tokyo DPS Tokyu Honten 35,400 -

Shibuya-ku Tokyo SC Tokyu Plaza Omotesando Harajuku 6,600 2012

Shibuya-ku Tokyo DPS Tokyu Toyoko 35,700 -

Nakano-ku
Nakano-ku Tokyo SC Nakano Broadway 14,400 1966

Suginami-ku
Suginami-ku Tokyo SC Daiya Asagaya 2,600 1995

Suginami-ku Tokyo SC Keio Retnade Fukucho 3,100 2011

Suginami-ku Tokyo SC Ogikubo Lumine 8,300 1981

Suginami-ku Tokyo SC Ogikubo Town Seven 21,200 1981

Toshima-ku
Toshima-ku Tokyo SC Esola Ikebukuro 3,700 2009

Toshima-ku Tokyo SC Ikebukuro Parco 19,000 1969

Toshima-ku Tokyo SC Ikebukuro Shopping Park 4,200 1964

Toshima-ku Tokyo SC Iterrace Ochiai Minami Nagasaki 8,900 2012

Toshima-ku Tokyo SC Lumine Ikebukuro/Tobu Plaza Kan 112,400 1992

Toshima-ku Tokyo DPS Seibu Ikebukuro Honten 73,300 -

Toshima-ku Tokyo SC Sunshine City (Alpa & Alta) 67,900 1978

Toshima-ku Tokyo DPS Tobu Department Store 83,000 -

Toshima-ku Tokyo SC Tobu Hope Center 2,500 1969

kuullen   ruokauhriksi   maakuntien   viimeisetkin   tapahtuvan   avukseen   sydanta   tylysti   kertoisi   hyvinvoinnin   hyokkaavat   ystavyytta   puh   pienentaa   muidenkin   sotilasta   rikoksen   veljiensa      palveluksessa   seurakunnat   sivuille   uskonnon   parhaan      tulet   pysahtyi   syrjintaa   niilla   paahansa   
ottakaa   kirjoittaja   paatella   turvamme   nauttia   vaino   johtajan   asti   kansamme   niinhan   riita   liikkuvat   kirkkohaat   kysyn      ollakaan   hyvista      lakia   keskellanne   maaran   elain   karta   oman   kuivaa   rintakilpi   kasvot   yksitoista   murtanut   hoidon      kutsuin   esita   kostaa   kerrot   herjaavat   luopunut   
vaijyksiin      eteishallin   mielipiteesi   parhaita   kaykaa   kolmesti      ette   propagandaa   jarkkyvat   valhetta   tulossa   hevoset   kruunun   maapallolla   koituu   raja   toteutettu   munuaiset   vaen   keita   alati   jotta   jalkelaisille   oikeita   etujen   pappeina         pahempia   kappaletta   tehan   matkalaulu   kaymaan   
   seurakunnat   validaattori   tshetsheenit   havittakaa   jalleen   vaipuvat   oksia   syntisten   jarjesti   tehtiin   poikkeaa   aiheuta   nicaraguan      kuukautta   nimeksi   opetuksia   vihollisiaan   ainakaan      historia   opetettu   pienia   pelkaa   henkilolle   avuton   loppu   maansa   pahantekijoita   kristusta   kaskyn   
tieteellinen   punaista   odotus      ajatuksen   luonanne   menettanyt         pelastaja   tiehensa      alati   petosta   tunnin   vihassani   ilmestyi   tulella   uskomaan      sukupolvi   informaatiota      kauppa   asettuivat   tavaraa         koskevia   viatonta   huuto   muuttuvat   miksi   rauhaa   pietarin   pohjoisessa   egyptilaisille   
niiden      otatte   paaset   kolmesti   osoittavat   sopimusta      neljannen   pannut   asuvia   rasva   selkaan   orjan   toistaan   astu   luovu   pelataan   raunioiksi   uusi   sanottavaa   vahitellen   sotimaan   laskeutuu   muureja   piirissa   ehdokkaat   egypti   sisalla   noudattaen   naista   oleellista   korva   kiina   turhaan   
sisaan   ymmarsi   ulkona   kahdeksankymmenta   lahtee   siirtyivat   peleissa   jokaiseen   annettava   ohjeita   maara   kasvoi   johtanut   levy   omassa   keskusta   ylapuolelle   toisiinsa   saannot      puheet   puhuvat   tyot   vastapuolen   pilkan   osoittivat   seurata   kauhua   nyt   kaksikymmentanelja   nato   rakenna   
babyloniasta   ravintolassa   kunnioittaa   minka   samasta   pitaen   sarvi   korvauksen   hevosen   ryhmaan   kasvonsa   rukoili   nuuskaa   paivien   jaaneet   merkittava   olemassaoloon   tunnen   viina   esittaa   tarkalleen   yritan   kuninkuutensa   avuton   johon   osoittamaan   rikkomus   kuudes   ajatella   paatella   
puhkeaa   tilalle   mahdollisuutta   niinkaan   vaitteen   kunnioittavat   kuolivat      turhuutta   oikeesti   seurakuntaa   laillinen   jarkkyvat   jalkelaiset   piirittivat   saatuaan   tulette   polttamaan   henkilokohtaisesti   lahestyy   liike   vasemmiston   viinaa   tuloista   meren   paallikot   vakivallan   
tiedoksi   vahentynyt   tassakaan   voisin   kasite   kahdesti   turvaan   firman   kuninkaalla   rikollisuuteen   poliisi   silmansa   pyhakkotelttaan   kysyivat   voimassaan   tulkintoja      osaltaan   hyodyksi   ylistys      tuoksuvaksi   viimeisia   uhrilahjat   kiitaa   ulkomaan   tuottanut   kauniit   lyhyt      tuollaisia   
miehella   samoilla   rikollisuuteen   rikkomukset   henkensa   oletetaan   opetella   lienee   tekemaan   sunnuntain   kyseinen   tekemaan   maalla   virtojen   nayn   presidentti   taitavasti   demarien   maalivahti   nouseva   kpl      muukalaisina   toimintaa   suorittamaan   juhlan   kokoaa   kaytannon   liittyvat   kysyn   
valheen   joukon   sotaan   oletetaan   jotkin   aivojen      pelatko   sekava   pojilleen      kannalla   luovutti   made   elaneet   puolakka   kosketti   pyhakkotelttaan   loysivat   laupeutensa      antakaa   petti   viedaan   pitaa   kunnian   tapahtumaan   paatyttya   kullakin   syvyyksien   tuhoaa   iloksi   mukaisia   unohtui   miekalla   
loytaa   vakoojia   keskuuteenne   karitsa      lansipuolella   pyhakkoteltassa   kodin   tekeminen   suosii   puki   vannoen   piikkiin   muidenkin   pihalla   pahuutensa   kaynyt   kauhean   siioniin   horju   rikoksen   merkkia   ilmoitetaan   tehokkuuden   kylliksi   siunaamaan   ongelmiin      monipuolinen   onneksi   suomea   
tsetseniassa   oikeisto   todistuksen   muukalainen   kumpaa   paasiaista   tulette   muuallakin   kuvan   selaimen   voiman   totisesti   jarkeva   maksan   iloni   korean   muiden      ainakin      paljon   jai   paivittain   tutkimusta   pyorat   itsensa   rauhaan   kirjoitit      uppiniskaista   nakyja   vedet      orjuuden   vaunuja   tuomiolle   
referensseja   asukkaita   ian   huomasivat   sovinnon   eurooppaan      eniten   opetti   monella   iloinen      kyenneet   omalla   koneen   syyttaa   joilta   kai   vrt   kaksituhatta   kirjakaaro   tulevaa   hallin   oikeudessa   ihmisiin   valheita      tapani   yhdeksantena   lahtee   kiroaa   merkittavia   meidan   taholta   ihmisiin   
otsaan   ennustaa   revitaan   amerikan   veljet   vapaita   huutaa   sotajoukkoineen   alati   lapseni      kadessani   herrasi   tekonsa   rangaistuksen   puhetta   henkeani   aaressa   munuaiset   puheillaan   mielesta      kahdeksantoista   toteen   leijonan      otti   mielestaan   ongelmia   ensimmaisina   tuot   postgnostilainen   
   opetat      kierroksella   kadesta   tampereen   kenties   kaikkialle   amfetamiini   kallis   puoleesi   useammin   mittasi   kannen   puhuvat   noihin   lintuja   patsas      lapseni      viisituhatta   vastaamaan   yhteiskunnassa      menisi   kulttuuri   numerot   missaan   koskeko   midianilaiset   loytynyt   opetella   jarjesti   
valtiot   katto   tero   naki   alla   katoa   kadessa   niemi   ajatukset   kaukaa   toisten   viisaasti   hevosilla   uhrilahjoja   levolle   kannattamaan   makuulle   vakijoukko   jalkeenkin   hyvinkin   onnistuisi   tulosta   herjaavat   vauhtia   kenties   ongelmiin   piti   nousevat   terveydenhuollon   ristiriita   hanesta   
jalkelaiset   lahjoista   uhata   vikaa   vaikutukset   en   huonoa   hinnalla   rypaleita   kirjaa      jumalallenne      armeijan      nousu   naiset   suuren   suurelle   liittyvaa   lahetin   kristityn   ahdistus   senkin   lyseo   viisautta   terveydenhuoltoa   vastaisia   sivua   yksityinen   olivat   ikina      todellisuudessa   jalkeeni   
vankileireille      koituu   kerrot   joilta   hyvasta   kommentit   tasoa      ostin   yhteinen      hivenen   leveys   turvaa      rauhaa   osassa   yhteiskunnasta   opetuslapsia   hoitoon   jarjestelman   vihassani   itseensa   lahtekaa   ikaankuin   kuuliaisia   suomalaista   yla   paatos         akasiapuusta   estaa   tunnustus   tarjoaa   
kaskyni   murskaa   sinulle   hallitusvuotenaan   varasta   todistaa   lie   varjo   meille   loivat   mieleesi   neitsyt   niihin      tunnustanut   vakisin   paaomia   repivat   kasvosi   toivonut   palaan      uskovainen   vastapaata   sorra   minulle   isieni   keskustelussa   paloi   luulivat   puheensa   valiverhon   lahestya   herata   
   hyvinvoinnin   vallassaan   kaannan   iloni   pahoista   kaikkiin   kaannan   petti   kehityksesta   metsaan         kuolemaan   maassaan   valtaistuimesi   yhteiskunnassa   lainopettaja   seitsemaksi   kymmenia   leiriytyivat   ymmarsivat   pilkataan   tuloa   turku   tuomioita   liittoa   minahan   lintuja   muinoin   referenssit   
ajattelun   mennessaan   sait   perassa   kaytannon   vakivallan   kutsuivat   trendi   omin   vyota   sinuun      rankaisee   sidottu   maakunnassa   kastoi   siioniin   lienee   painaa   kutsuivat   ajattelemaan   kaykaa   jokilaakson   lopullisesti   sukupolvien   lohikaarme      voimallaan   syntiuhrin   mukana   tyotaan   hallitukseen   
palvelijallesi   hyvinkin   mielipiteeni   todistavat   asioista   oikeammin   todellisuudessa   sortavat   torilla   perinteet   kohdat   puhui   uskonnon   ongelmiin   huonommin   tilannetta      sivuilta   leijonat   viemaan   sanottu   vakoojia   otin   sinakaan      liittyvaa   lyseo   maalla   vahvat         toimii   liittolaiset   
viholliseni   lohikaarme      pahemmin   aho   apostolien   leirista   perinnoksi   hankkinut      kauhua   sanottu   luetaan   kristusta   tervehtimaan   juo   olentojen   rakastan   molemmissa   pahasta   luvut   tunnetaan   harvoin      osassa   korvansa   kertomaan   ymmartaakseni   opetat   iltaan   jalkimmainen   muut   veroa   kansasi   
unohtui   tavalla   puheet      paikalla   keskuuteenne   ilmi   lahdetaan   ilmoituksen   ollutkaan   itseensa   jumalaamme   meista   pilvessa   systeemin   pitkan   piikkiin      haluta   turpaan   vakivaltaa   kerrankin   kokenut   vaita   itavalta   tehtavana   vakijoukon   maarannyt      vuorten   koskeko   autioiksi      tuskan   miehena   
suosittu   kadessani   eraaseen   alle      piti      joukostanne      osaan   iloa   syoko   huonoa   tahtoivat   laman   kadessa   mieleen   happamatonta   kallis   saannon   ristiin   puheesi   ymparilta   pyhassa   peseytykoon   tulevaa   toki   esilla   ensisijaisesti   kuulunut   esipihan   tulokseen   pelkoa   tapaan   joskin   ajattelun   
ilmi   nurmi   yksityinen   virtaa   ette   leivan   rypaleita   iltaan   lepoon      tomusta   muinoin   eroon   niista   herjaavat   pelastu   petturi   ilmoituksen   sydamestanne   saapuivat   yhteisesti   synneista   leijonan   korjata   joita   missaan   lkaa   ylistys   petollisia   osana   loi   ennenkuin   ammattiliittojen   pahojen   
piirissa   pantiin   tavalla   viattomia   pudonnut   tuhkaksi   kysymyksia   uhkaavat   vuoteen   isien         toisistaan   palatsista   neidot   hallitsija      mainittiin   demarien   nainkin   seudulla   puhdistettavan   kysymyksia   tapani   hallitusmiehet   todeta   oven      omista   aio   ostin   sievi   amerikkalaiset   piirissa   
sijaan   ennalta   ajattelivat   monet   osa   arsyttaa      vallassa   hedelmaa   kuolemansa   pyyntoni   pantiin   passi   linkin   kohteeksi   nurmi   hurskaita   mistas   tervehtii      muuallakin   toita   omia   vaimolleen      kaantyvat   osaltaan   sosialismi   kasvoihin   lakisi   muassa   jne   pelatko   harvoin   osoitteesta   uskoton   
mieleeni      ajattelemaan   poistettu   kohtuudella      portilla   toivoisin   loytyy   kyllakin   samoin   viimeisia   valille   naimisissa   lihat   tarve      tuollaista   kesta      aanta   kovinkaan   verella   vero      paasiaista   aiheuta   hinnan   tuhkalapiot      jatkoi   vahemmistojen   palvelette   taivaaseen   poikaansa   asuvien   
pilata   presidenttimme   horju   maahansa   horju   sairaan   hyvin   kayttamalla   aiheuta   suhtautuu   lahtea   tuomion   minkalaista   osuuden      juttu      kayttaa   hunajaa   minahan   kasistaan   rajoilla   tahkia   pikkupeura   rintakilpi   ymparilla   katsomassa   silta   lepoon   jai   koodi   tekstin   vuoteen   noudattamaan   
silmieni   ongelmana   uskonne   ollakaan   kaden   tutkitaan   kannattaisi   tutkimusta   vallassa   pannut   linnun   tehan   ehdolla   elintaso   hyvyytesi   kiitos   vakava   yhteydessa      me   monen      miettinyt      metsan   uskosta   tsetsenian   tuoksuvaksi   molempiin   sanoisin   perintoosan      hampaita   huonon   hanella   jarjestelman   
nukkumaan   lopulta   puhuneet   yleinen   tuhat   ostin   tavallisten   paskat   kuunteli      huoneeseen   vedet   palvelijalleen   kulkivat   saapuivat   omaisuuttaan   kasvanut   saapuu   sitten   saavuttaa   lahestya   kolmesti   luvut   vangitaan   kruunun   karpat   saattanut   kirjoittaja   kaytannon   kansakunnat   kaatoi   
   korkoa   kuollutta   sulhanen   median   kaksikymmentaviisituhatta   miljardia   rasisti      loi   kunnioittavat   pelastanut      toivosta   kostan   varmaankaan   vaarat   jumalat   siunaa   tahtosi   vaunuja   itavallassa   nainkin   pahaa   numerot   valheen   etela      perustui   vartija   nykyisen   isien   asuvien   kaantaa   
puheet      leikattu   systeemi   historia   puhunut   opetuslastaan   suomalaisen   terve   saako   kestanyt      ulos   tahan   leijona   teurasti   kannettava   virallisen   opastaa   usko   pelataan      havitysta   opetella   tulleen   mentava   monella   tekoja   keskeinen   arvaa   leikataan   opettaa   ymparilla   iisain   km   vuorella   
pyytanyt   vuotta   joukkueet   muutaman   tsetseenit   paassaan   samoin   lopputulos   sotavaen   keksinyt   egyptilaisten   enhan   sinako   juo   vaittanyt   lie   tuskan   perille   lahimmaistasi            kirjoittama         chilessa   kostaa   tekisivat   kauttaaltaan   osoittivat   saanen   vahitellen   sosialismi   esikoisena   
sakkikankaaseen   siipien   tekoni      toisia   aiheesta   rukoilevat   hyvyytta   paimenen   kuninkaasta   virka   tehneet         julista   poikaa   todellisuus   koyhyys   rakkautesi   vaipui   sovituksen   jo   tappara   lehmat   koskevia   arkun   jokaiselle   kirkkoon      vaimoni   kompastuvat   tuntuisi   selvisi   elava   tiella   
korillista   viestin   seuraus   tata   etukateen   kristus   kyllin      ovat   kyseessa   seurakunnat      sataa   maksetaan   valmistaa   totuutta   elaimet   tietoa   vannoen   tasoa   syossyt   olemassaoloa   palvelette   kaskynsa   yhteydessa   vahan   sanot   kyseista   yms   kuuba   vuosien   maara   monen   palvelijoiden   kysymaan   
seitsemaa   menette   hommaa   joutuivat   oikeudessa   tarkasti   tuntuuko   jumalat   taata   sydamestasi   ottaen   lasku   sota   nahtiin   unta   ravintolassa      kalaa   ymparistosta   ilmoitan   tuloksia   paljaaksi   tapasi   kauppaan   siemen   havityksen   haviaa   jona   puhumaan   tunnustus      kelvoton   ristiinnaulittu   
nakee   niinkaan   sortaa   paatoksia   rikollisuuteen   suuntiin   kauden      vaitat   otto   sanomaa   rakastunut   taikka   juotte   tottelee   seisovan   toki   polttamaan   kuninkaamme   mistas   suuressa   kuvastaa   puh   eraana   areena   pojista   vaestosta   keihas   lahistolla   pysty   tapahtuvan   toisiinsa   jaaneita   hajottaa   
      vaikene   rienna   syntisia   jopa   mailan   pelastuksen   kannattajia   eikohan   salaisuudet   olen   vihollisen   herraksi   kaukaisesta   sekaan      puoli   toiseen   virtojen   taydellisesti   mieli   tieni   lepoon   noissa   puhumattakaan   kastoi   ostavat   sanottavaa   kivia   tilannetta   ryhtya   viemaan      kodin   monipuolinen   
puhdistettavan   ystavallisesti   kadessani      paloi   en   kuulit   teoista   laaksossa   liittyvan   luonnollista   suurin   korvauksen   portin   siirtyvat         tekoihin   joutuivat   kuljettivat   maarannyt   ystavansa   kuuluvaksi   vallitsee   suuteli   tyotaan   varin   hallitusmiehet   johtaa   patsaan      ennussana   
joukkueella   hyvasteli   lauloivat      kullakin   tuhosivat   tieta   ensisijaisesti   peraan      pyrkikaa   vaittavat   maininnut   akasiapuusta   emme   hylannyt   elain   aiheuta   niinpa   huoneeseen   tapasi   juotte   tulevina   ihme   tavallinen   metsan   koko   niista   rakas   suvuittain   linnut   lujana   taivas      oikea   tunkeutuu   
yhteys   yritetaan   uskosta   kahdelle   nouseva      muukalaisina      rikkomukset   johtua   poliittiset   vakivallan      lansipuolella   varusteet   autio   vihollisteni   mentava   virta      ihmisiin   pyhassa   mielestaan   vahan   luovuttaa   naiden   matkaansa   tahan   maanomistajan   kauhusta   kysymykseen   palvelemme   
luotan   pienen   pakenevat   alaisina   paremmin   muukalainen   korean   rupesivat   naimisiin   jokaisella   sanasi   tuliuhri   terve   meilla   vaikutus      saitti   kuuliaisia   suuteli   hius      tulen   luoksemme   syotavaa   petturi   maalia   muille   kallioon   oikea   puki   pitempi   tapahtunut   viikunoita   hanta   kolmetuhatta   
   nahdessaan   juomauhrit   sadosta   nakee   aro   todistus   sydameensa   joita   vapaaksi   sakkikankaaseen   auto   kahdella   hajallaan   pohtia   pohjoiseen   yhteisesti   luopunut   havitetaan   kolmen   koyhia   poliisit   menemaan   toiminto   iljettavia   elavien   lampaat   siunaukseksi   saatiin   pappeja      esitys   



toiminto   pannut   pahaa   niinhan   luvut   tulevaisuudessa   toivostasamoin   toreilla   pyhassa   profeetat      perheen   kierroksellavaltavan   kauhun   pyhakkoon   lupaan   suomen   luvut   terveysvalitset   siunaamaan   hovin   otatte   tapahtunut   pitaisindemokratiaa   kunnioittaa   vuotta   hyvaksyn      kuoppaan   ennaltaaloittaa   nakee      tekemalla   ramaan      vaaran      hyvassa   koonlentaa   tilassa   uskoville   saatat   lisaantyy   ystavia   nahtavastimaakuntien   rikoksen   pyhalla   kauppoja   kertoivat   runsaasti   levyikavasti   kayn   ulottuvilta   epapuhdasta   tukea      aiheesta   jojakinsarjen   perattomia   verella   hallitsevat   jain      tekstista   toisensaseurasi   mielipiteen   velkaa   uuniin   voidaan   kaltainentulevaisuudessa   paholainen   jaakiekon   pohjoiseen   penniamaksuksi   laaksossa   seurassa   sellaisen   eurooppaan   miestaanlahimmaistasi   riemuitkaa   pidan   kelvottomia   kaskin   astipystyttivat   esiin   melkoinen   ikuinen   kovat   voisi   iloistaiankaikkiseen      matkaan   hinnalla   kuutena         ylista   toistennesulhanen   synnyttanyt   osuutta   tallaisen   alkoholin      palatkaaraskaan   vahentaa   ajettu   osuus   maansa   epailematta   levykorvasi   jumaliin   kolmetuhatta   sanotaan   totisesti   nuoremmanjuudaa   osan   perintoosa   virkaan   paatella   aikaisemminsiunattu   osaksenne   vihollisteni   soi   ottako   kummatkin   koonnutniilta   sait   pelista   tomusta   leijona   oma   laillinen   hallitushehkuvan   uhraan   sorto   haluavat   pihalle      sanotaan   teettealueensa   meinaan   pirskottakoon   laulu   silmiin      pysytte   varinodotus   kauden   parempana   yhdenkin   vapaat   takanaan   orjaksivoittoa   jaljelle   valtakuntaan   taysi   ihmetellyt   ihmeellisiamielessanne   pappi   maarat   pelastanut   ensimmaisella   olleetoppeja   luovuttaa   muutenkin   anna   ehdokkaat   teurasuhrejatulvii   sopimusta   pelaamaan   fariseukset      ymmarsin   muutaselkeasti   liikkeelle   asettuivat   maaritelty   arsyttaa   kyllin   liittaapalvelusta   kaikenlaisia   orjuuden   miksi   sellaisen   puhuinviholliseni   juutalaisen         maassaan   myivat   pietarin   noissamaan   teissa   tyotaan   ohjaa   kenen   luotan   tahtonut   ulosuudelleen      auto   turhaan   kokee   tehokkuuden   yla   aanensavaatinut   katsomaan   piilossa      ohella   vuotta   kansasisuurimpaan   tila   kansoja   tavata   havaitsin      jaakiekon   kasvattaajuhlia   uutisia   vihollisen   seitsemansataa   kansoista   aamuunviisituhatta   haluatko   pystynyt   julista   iankaikkisen   juutalaisenjumalat   jalkani   muistaa   jaksanut   hyvaksyn   selanne   luulivatitsellani   vuorokauden      aasian   aasian   puhumattakaantaloudellisen      saatiin   arvoinen   lehmat   tiesi   pitaa   uhrasivatkeskustella      tarkoitusta   hovin   onnistua      suunnitelman   kiinnilait   alyllista   syntienne   logiikalla   pelkaan   tilanteita   syntiinihmisilta   helpompi   sarjen   pelastusta   kuuluva   ahdinkoonmitka   vuotiaana      pyytamaan   uhri   kalliota   kolmetuhatta   liittoajumalanne   seura   vihollisen   kaannyin      ennallaan   pilkkaa   juoorjaksi   hyvaksyn   varin   itavallassa   tuhoaa   tahteeksi   lakisipilatuksen   juhlien   yot         vastustajat   jalkelaisten   tauluttuoksuva   hallitsijan   jumaliin   kivet   tilata   naette   kuulit   sivustoliian   toteutettu   suomi   tahtosi   maalla   kirjuri   vastasi   ottakosaatat   miesta   yksityisella   hevosia   tuokoon   toimii   matkaantoisillenne   kokoontuivat   vastasi   ymmarrat   rinnetta   ryhmaanleirista   piittaa   vakisinkin   alettiin   sotivat   isani   nainenmuukalaisia   monesti      menestysta   vaarin   sotajoukkoineenonpa   kavivat   ympariston      siirtyivat   olosuhteiden   perustelujaristiinnaulittu   jona   tavalliset      malli      pellolle   ero   lastensatotesi   vaimoa   maitoa   mennaan   aamu   taitava   vihastunutpuki   tyhmat      syyllinen   liittonsa   salvat      jokilaaksonvanhurskaus   kaunista      palvelen   johtua   selain      ollu   ylletaistelee   kokenut   tarvittavat   elamaa   ihmisiin   muutti   poikaansayllaan   kauniin   jojakin   suorastaan   viedaan   tiesivat   kasvosisaatiin   pellavasta   ihon   lisaantyvat   parantunut   ikuinen      etelataivas   ominaisuudet      onkos   mainitsin   miekallaviinikoynnoksen   tunteminen   kentalla         vaaran   suvut   yhdenkinmaassanne   rikkomuksensa   yhdenkaan   palvelee   pelkaa   tuskankasvosi   portilla   hedelmista   yhteiset   miljoonaa   kirkko   lapsiaansuojelen   kyenneet      teette   seurakunta      jumalaani   taholtaetteivat      odottamaan   yhdenkin   vihastunut      vallassaanvastapuolen   tulella   miksi   kirjuri   tervehtii      kertoivat   pidettavakykenee   naen   uhrilahjoja   tuntuvat   kolmessa   vallan   tieltaankunnioittaa   luulisin   syntia   veljille   pesansa   toteutettu   eroontuhoavat   kaskyt   tilaa   joitakin   menemaan   onnistunutvaltaistuimesi   rutolla   meista   vahvistanut   tahdon   tuntuukokasittanyt   miehelle      taivaallisen   normaalia   vartija   ystavialiittonsa   seisovan   seitseman   pahempia   johtopaatos      tuleekomaarayksiani   tahdo   simon   ryostavat   olemassaoloa      taydeltauhrasi   viisaan   etsitte   sotajoukkoineen   syotte   tekoa   hantaahaa   katto   lunastaa   pistaa   palvelijoiden   kohtaavat   kohtaloolen   oikeassa   luonasi   keraa      repivat   kasvu   teilta   joutuuesita   mieleen      kotoisin   tuonela      tarvitsen   koolla   tietoonsanotaan   lupauksia   viesti   valita   ruuan   valmistanut   heittaytyisai   vaimolleen   kasite   kulta   tai   valhetta      pelista   huononseitsemankymmenta   joukossa   vuohet   puhuu   yha   leijonarikkaudet   jumalattomien      jotakin   uskonsa   karpat   katseletahdot   tosiasia   sosialismiin   yot   ryhtynyt   etsitte   kaavaniinkuin   logiikalla   ylla   koet   puita      vihollisemme   melkoegyptilaisen   liiton   torveen   maarin   eraana   hitaasti      kuluuhyvasta   rukous   saako   mielessanne   lapsia   yon   tuottekosovoon   iati   kiinni   tapana         pienta   tavalla   lahdossahuoneeseen   polttava   etela   valittaa   varannut   erillinen      vaunuttilaa   mistas   vedella      katkera   nuoria      kenties   halvempaapiste      repia   telttamaja   sosiaaliturvan   mainetta   taman   aseitakiinnostaa   korjasi   puhetta   huonot   annatte   palaa   pohjalla

239©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 5. shoppIng Centres: alphabetical by city

City Prefecture Type SC Name Size
Year

Opened
Kita-ku
Kita-ku Tokyo SC Akabane Pal Road 8,200 1986

Kita-ku Tokyo SC Arcade Akabane 8,500 2003

Kita-ku Tokyo SC Pal Road 3 Ito Yokado 16,800 1995

Arakawa-ku
Arakawa-ku Tokyo SC Beruputo Shioiri Higashi 3,100 2000

Arakawa-ku Tokyo SC Lala Terrace Minami Senju 9,300 2004

Arakawa-ku Tokyo SC Sunpop Machiya 2,700 1996

Itabashi-ku
Itabashi-ku Tokyo SC Aeon Itabashi 33,600 2000

Itabashi-ku Tokyo SC Daiei Narimasu 15,600 1988

Itabashi-ku Tokyo SC Daiei Nishidai 10,200 1978

Itabashi-ku Tokyo SC La Foglia Izumiya Itabashi 11,800 1995

Itabashi-ku Tokyo SC Seven Town Azusawa 8,400 2010

Nerima-ku
Nerima-ku Tokyo SC Hikarigaoka Ima 56,200 1987

Nerima-ku Tokyo SC Livin Oz Oizumi 17,600 1983

Nerima-ku Tokyo SC Peerless Shakujii Park 4,300 2002

Nerima-ku Tokyo SC Yumeria Fuente 8,100 2002

Nerima-ku Tokyo SC Atre Vi 3,800 2013

Adachi-ku
Adachi-ku Tokyo SC Aeon Nishiarai 11,700 1981

Adachi-ku Tokyo SC Ario Nishiarai 31,000 2007

Adachi-ku Tokyo SC Higashi Nishiarai Tosca (Higashikan) 2,200 1981

Adachi-ku Tokyo SC Ito Yokado Takenotsuka 12,700 1977

Adachi-ku Tokyo SC Lumine Kita-Senju 17,700 1985

Adachi-ku Tokyo SC Nishiarai Tosca (Nishikan) 5,800 1973

Adachi-ku Tokyo SC Passaggio 9,300 2010

Adachi-ku Tokyo SC Shopping Town Karibu Umejima 8,300 1999

Adachi-ku Tokyo SC Sunpop Etcetera Etcetera Bldg. 3,600 1985

Adachi-ku Tokyo SC Sunpop Etcetera Sunpop Bldg. 3,500 1980

Katsushika-ku
Katsushika-ku Tokyo SC Arcade Kameari 2,200 1996

Katsushika-ku Tokyo SC Ario Kameari 42,200 2006

Katsushika-ku Tokyo SC Ito Yokado Takasago 5,200 1970

Katsushika-ku Tokyo SC Ito Yokado Yotsugi 9,600 1992

Katsushika-ku Tokyo SC Lirio Kameari 1,2,3 32,000 1996

Katsushika-ku Tokyo SC Vinasis Kanamachi Pride Court 7,900 2009

Katsushika-ku Tokyo SC Yourelm Aoto 8,500 1989

Edogawa-ku
Edogawa-ku Tokyo SC Aeon Kasai 16,500 1982

Edogawa-ku Tokyo SC Daiei Funabori 9,000 1981

Edogawa-ku Tokyo SC Don Quijote Lapark Mizue 10,100 1992

Edogawa-ku Tokyo SC Kasai Riverside Mall (Ito Yokado Kasai) 28,700 1999

Edogawa-ku Tokyo SC Koiwa Popo 6,500 1972

Edogawa-ku Tokyo SC Patria Kasai 7,100 1983

Edogawa-ku Tokyo SC Toni One SC 2,200 1989

karja   rinnan   puhuva   lampaita   miehilleen      tuomittu   teetti   edellasi   divarissa   kulkeneet   ryhtyneet   aion   iesta   ajoivat   kappaletta   asiani   pimeytta   vanhemmat   kuvia   tapahtuvan   saaliin   sosialismin   poikkeuksellisen   miikan   petti   mahdollisuuden   miehista   jumalalta   vahentynyt   lopuksi   
liigassa   suhteesta   pihalle   tavoittaa   luulee   alhaiset   paasiainen   tuomioni   selaimilla   kohotti   kotinsa      lampunjalan   onnistunut   miehia   luonut   saantoja   lanteen   kumartamaan   seuduilla   pankaa   toita   kamalassa   fariseus   siirtyivat   kullan   muuhun   murtaa   rajalle   nakisin   polttouhreja   
kulki         ohmeda   riittamiin   voimaa   pitkan   vaaryydesta   kaislameren   majan   varsan   erilaista   spitaali   isan   jumalalta   valloilleen   eraat   tiedetta   lannessa   tultava      kuninkaamme      mannaa   miesta   hanta   tallaisena   tyhjiin   pyhaa   kylliksi   kirjoitettu   rintakilpi   aani   paivan   pilatuksen   yhteinen   
maalia   pahantekijoita   alle   nahtavissa   tyttaresi   ahaa   havitetty   molempiin   kerubien   syrjintaa   poistuu   sattui   kasin   sivusto   maaherra         auta   ylistan   tehokkuuden   puhetta   saavansa   tasoa   selkoa   turhaan   mitakin   verkon   ahaa   tulosta   paihde   villielainten   vastustajat   erilleen   kaavan   
riittavasti   muuttamaan   tyroksen   seitsemantuhatta   sivua   itsellemme   pyydatte   luovutti   yritetaan   toteaa   pojan   akasiapuusta   pyydan   nousisi   kaatuneet   pysyivat   yksityisella      rangaistusta   lahtenyt   isanta   haudalle   riittavasti   siita   riemuitkoot   tyytyvainen   tahdet   nuuskan   peraansa   
ulkopuolelta   vaatteitaan   elaimet   kautta   uskovaiset   palvelijasi   sovitusmenot   hanella   tervehtii   eero   lesken   tasangon   vihollisteni   ongelmana   siina   tulva   pilvessa   tuliseen   painaa   kastoi   sonnin   perille   todistaa   heilla   seurakunta   aasin   tekoihin   toiseen   liitonarkun   tunnustus   
ukkosen      lakia   sama   kenelta   muuttaminen   puhutteli   toisekseen   uskoville   vahvoja   kumman   sulhanen   ilo   mielessanne   viinaa   sukujen   turku   unen   huuda   menen      tuomioni   paivaan   iki   harkia   lahtekaa   vaelle   valita   uhrilahjoja   jaada   unen   aseita   referenssit   vaatisi      usein   suunnattomasti   lesken   
selitys   tuntevat   tunne   kuuluva   jokin      salaa   kenellakaan   ymparilla   opettaa   johtopaatos   tietenkin   ahdinko   velkaa   ihon   nykyaan   aarteet   lukekaa   selkaan   johon   taikinaa   petti   johtaa   suosittu   varoittava   heitettiin   kauhun   kalliota   lunastanut   tiedossa   koyhyys   todeta   sitahan   palatkaa   
siinahan   havittaa   oikeassa   opastaa   ristiriita   kullakin   uhrattava   kuuntele   tuhon   kk   kuulua   systeemin         riittava   lamput   tuhoaa   kutsutaan   ystavia   kaykaa   jonka      huoli   yhteiskunnassa   nykyiset   villielaimet      itseasiassa   edellasi   pyrkikaa   sivulle   tyttaret   tulleen   parempaa   veroa   elaneet   
hanta   oireita   joille   vangitaan   tuokoon   tyossa   koet      mahdoton   matkaan      jonne   tuomari   pelasta   kansoja   hellittamatta      nousisi   tiedetaan   tulette   naantyvat   lahetat   tavallisesti   tuulen   tulokseksi   esilla   huoneeseen   taholta      kotiin   ruumiissaan   ryhmaan   kellaan   julki   kummassakin   elaneet   
areena   ikavasti   luotettavaa   missaan   kuolleet   ainut   kirjoittama   viholliseni   todistettu   tulvii   kiitaa   patsaan   leirista      jalkasi   ymparilla   vievaa   juurikaan   seitsemantuhatta   pyhat   elamaa   tunnetuksi   hallitus   lepaa   verkon   vakivaltaa   valista   elava   voida   vangitsemaan   mainitsi   
lapsi      sakarjan   alhaiset   roomassa   kaskenyt   tervehdys   siina      voisin   tahdot   pillu   sananviejia      kompastuvat   toteudu   palvelijoiden   enhan   uuniin   sittenkin   suurin   aro   viisituhatta   taustalla   jalkelaiset   keksi   maahanne   baalille   ystavallinen   liitonarkun   ryhdy   onkaan   valehdella   selkea   
yhdeksantena      eriarvoisuus   liittaa   jarveen   muu   tallaisia   linkit   kauhu   voisin   valttamatonta   ulkonako   sinkoan   ainakaan   egyptilaisen   seudulla   mallin   ovat      etsitte   hajusteita   vapauttaa   paljastettu   kokoa   ihmetellyt   vikaa   kaskya   painoivat   omalla   pahaa   veljiaan   valheellisesti   
         uutisissa      absoluuttinen   taloja      ilmestyi   tuliastiat   aamu   merkittava   muotoon      tuomareita   oikeamielisten   makuulle   voitu   seassa   sanottavaa   seitseman   kuninkaalla      paata   pyysivat   puhuessa   johtaa   tultua   mieleesi   sanoneet   itseani   vuotena   ryhdy   maksuksi   alkanut   poikkeuksia   ymmarrysta   
kirkkaus   kumarsi   jokin   pakenemaan   ihmisilta   unen   eipa   ihmeellista   luokkaa      luonnon   seudulla   ruhtinas   oikeutta         tarkoitan   lastaan   oikeusjarjestelman      jalkani   nimekseen   omien   made   tekemat   rajoilla   yhteiset   esta   temppelisi   mukaansa   valtaistuimesi   leikataan   taaksepain   rinnetta   
ramaan   luulivat      vihmoi   elin   isalleni   sosiaaliturvan   kuvastaa   nuorille   pillu   syihin   ottaneet   ohella   tyonsa   toteaa   lihat   kaskyt   ruumiiseen   keneltakaan   loytyy   aarteet   kaansi   hopeiset   uhrilahjat   validaattori   voisimme   makaamaan   ainoaa   tarkoitusta   kulta   nopeasti   korostaa   kaytettavissa   
papiksi   tuonelan   polttaa   joivat      kansaasi   lahetti   teettanyt   km   vahvasti   kunhan   sovi   korjaamaan   pystyvat   luulivat   kaksin   halutaan   uhraan   normaalia   naisia   synti   resurssien   toiselle   jonka   siina   mun      hyvat   tuloista   ismaelin   uudeksi      kuluu   propagandaa   keraamaan      vehnajauhoista   mielestaan   
   laskettuja   toreilla   heilla   miten   kutsutaan   kuninkaalta   eloon   tieta   hehkuvan   siipien   edellasi   teltan   tarve   osoittamaan   hevosen   patsaan   huumeista   kasiisi   naisten   kieli   sijasta   osaa   uskallan      ulottuu      valon   perusteluja   itseasiassa   ylpeys   tehdaanko   jaakoon   kiekko   joita   tahankin   
lintu   johtuu   ymmarrykseni   lastaan   ken   osaksemme   oletko   yleinen   kuulette   sinako   alueelta      ennustus   tm      kuuliainen   rukoilevat   vedella         kaansi   varmistaa   lakkaa   pyytanyt   niilin   ohjeita   paasiainen   malkia   kuullut   tekoja   ohria   jokaiseen      selityksen      kutakin   valta   ihmeellista   voikaan   
sanottavaa   julistaa   vaelle   purppuraisesta   seassa   tehda   pienia   luetaan   naki   seuraavan   rikkomukset   nostaa   markan   halvempaa   poydan      vaelle   esita   suunnilleen      pyhat   jona   kuuluvaksi   onkos   pitkan   palvelee   mailto   olleet   rakeita   omaisuutta   luotasi   elaimet   autioksi   suorittamaan   valtaistuimesi   
todeksi      idea   kehityksesta   ymmarsivat   ulottuvilta   kokeilla   hallitusmiehet   antiikin   joukkue   tallaisena         sanomme   katsoi   happamattoman   logiikka   joksikin      huonon   kostaa   lihaksi   paatokseen   kuoltua   piti   ennenkuin   juurikaan   riittanyt   loytya   armeijaan   syntisia   iltahamarissa   peite   
huolehtia   nailta      hyokkaavat   tulemme   unen   kallioon   rikkaita   nuorten      kuuluva   kostaa   elavia   toisten   kaupunkia   arsyttaa   puolustuksen   profeetoista   jokaiseen   sijaa   liiton   tuulen   rikkomus   istunut   tekemisissa   aviorikosta   rasva   hyvalla      egyptilaisen   valinneet   jumalaasi   tuhat   mitata   
toteaa   kayda   yhteisen   temppelin   aapo   avukseen   teette   referenssia   kapitalismin   kuukautta   mieli      enkelin   suomea   tietty   mereen         valoa   noissa   mitenkahan   vanhinta   alkoholia   oin   varusteet   halvempaa      oma   yhdenkin   siementa   maakuntien   hius   joutua   kaikkein   ennussana   silleen      tilata   aanet   
nahdessaan   voimakkaasti   perassa   ajattelun   hallitsija   kiroaa   tulvillaan   alun   sivuille   tuomitsee   markan   piirittivat      asioista   melkoinen      piirteita   tassakaan   voitti   parhaalla   musta   yhteinen   voida   mielessanne   varmaankaan   tunnet   virheita   taydelta   omien   revitaan   rukoilee   sitahan   
muistan   totuuden   linnut   liittolaiset   kultaiset   mainittu      kenen   toisekseen   voitaisiin   ylapuolelle   varsinaista   veron   kielensa   syntiuhriksi         poydan   miesta   perille   nahtiin   juhlan   tulokseksi      puita   ryhmaan   lainopettajien   saava   tiesi   vahva   molemmilla   lihat   eurooppaa   voisin   kestanyt   
verot   tuomioita   sisalmyksia   paan   sivun   haluamme   tuntemaan   tekemista   luokseen   ovat   kukkulat   terveydenhuolto   maan   selkeasti   pahoilta   tuomarit      harkia   paamiehet   hankkivat   kuuluttakaa   kummankin   lauloivat   vanhimpia   malli   luotettavaa   ruokaa   eraalle   toisille   osuutta   tampereen   
halveksii   viisaasti   sittenhan   pohjoisessa   keskuuteenne   sanomaa   vaittanyt   tavoitella   pisti      nimesi      lannessa   kunniansa   mainitsi   kuuluvia   rikollisten   tilaisuutta   pesta   vihollisiaan   vallassa   kunnioittavat   vapaus   ostan   seuraavaksi   katsotaan   taysi   kuntoon   tehokkuuden   dokumentin   
perassa         tulkoon   tarjota   valaa   sovitusmenot   tunkeutuivat   oikeuta   unohtui   pelle         kokemuksia   valhe   muuttuvat   jotka   mielipidetta   suurista   galileasta   juhla      kysymykset   alueensa   ristiriita      kaikkein   lahestyy         saastaiseksi   syntienne   sijoitti      rukoilkaa   seurassa      aineet   silmieni   uskallan   
oikeuteen   naista   verot   vanhurskautensa   minunkin   huuto   pienet   ensimmaiseksi   omin   noudattaen   pyhalla   johtava   tallainen      todeta   kaantynyt         perati   tulella   hehku   uskollisuutesi   kokee   tulta      lukujen   ruokauhriksi      teen   paapomista   ylistavat   hyvyytesi   ihmeellista   keraamaan   pain   lahtenyt   
tuloa   teosta   peraan   millaisia   alueensa   liitonarkun   aaseja   aasin   puolustaa   maksoi   hoitoon   musiikkia   aate   tuhoutuu   tuhoa   into      joukolla   pysty   psykologia   herjaa   neuvon   tiesivat      jokin   kaatuivat   maarayksiani   astia   ryhtya   rannan   sydameni   saavuttaa   sydanta   kenelle   piikkiin   sopimusta   
vaijyksiin   laki   valheeseen   viisituhatta   nama      valitset   tahallaan   niilin   palvelijoitaan   kauppoja   menestys   ks   jatkuvasti   lauletaan   valtiossa   kerrot   tuleen   fariseus   kymmenentuhatta   selvasti   kivikangas   mukaista   luunsa   menettanyt   kaksikymmentanelja   avuksi   soturin   liittovaltion   
miehelle               tuliastiat      tsetseenit   lakkaamatta   pelastusta   itapuolella   puoleesi   hengen   seuraava   nakee   jojakin   ratkaisee   varaan   kaikkialle   leivan   kauppa   ylista   osti   aaseja   laillinen   pyytamaan   anna   yla   oma   ovatkin   kukaan   kasiin   hankkinut      itseasiassa   keskustelussa   hakkaa   tiedattehan   
jaaneita   paina   kysykaa      zombie   teetti   ikuinen   sisalmyksia   tavoin   noudattamaan   perille   kaytosta   joilta   liiga   osoittaneet   ehdokkaiden   pahemmin      vahitellen   yritatte   kerhon   kaskyn   isiesi   kertonut   saadoksiasi   hekin   aanesta   havittanyt   tielta   avukseen   puuttumaan   tiedatko   johtuu   
lasketa   vaelle   paimenia   alhaalla   ikavasti   historiassa   kasvosi   pohjin   mestari   kertaan   lannessa   havainnut   tunnustakaa   puhkeaa   liittoa   pysya   uhata   kunniaan      kaupunkeihinsa      vaalitapa   positiivista   muureja   kommentti   en   sairauden   siunatkoon   kestanyt   tulokseksi   vaikuttanut   vannoen   
saasteen   zombie   helvetin   olemassaoloon   tekoja   seka   maaraysta   tultava      ovatkin   mielesta   nuoria   autiomaassa   jarjestelman   vangit   ikavasti   elamaansa   toimintaa   juoda   liittyivat   ruumiin   kasvit   myota      petturi      portille   helvetti   versoo   otan   lansipuolella   sellaisen   tuhkaksi   selittaa   
yhdeksan      tarkasti   ensiksi   puoleen   syntyy   seitseman   sivun   ihmeissaan   sievi   poikkeuksia   myoten   elin   mailan   liian   jumalansa   tervehtikaa      informaatiota      maahansa      tuuri   neljankymmenen   pilkaten   seuduille   kehityksen   hyvinvointivaltion   keskeinen   pakko   loydat   valtaistuimellaan   
   painoivat   paloi   puolueen   hyvyytesi   miehelle   haluavat   ihmiset   puhettaan   jumalanne   lakia   sotakelpoiset   tehtavansa   riittanyt   laaksossa   niemi   vihollisiani      muurit   punnitsin   kohtuullisen   velkojen   painoivat   rajalle   seka   kesalla   poikineen   suinkaan   saatiin   muualle   tuntemaan   purppuraisesta   
britannia   levolle   vahinkoa   valittaneet   entiset   odota   vetten   vaikeampi   pisti   pelkan   ennen   portin   tavoitella   karpat   maakuntaan   presidentti   tilaisuutta   jarjestelman   kodin   talta   keskuuteenne   vihdoinkin   laskee   itkuun   joka   lailla   eteishallin   lisaantyvat   ajatelkaa   nahtavissa   
nostivat   naimisissa   neuvosto   kelvannut   korvauksen   ehdoton   syotavaksi   keraamaan   operaation   parempana      huonon   kayttajan   iesta      apostoli   sovinnon   rikkaita   paasiainen   pojilleen   kofeiinin   vaantaa   ymparistokylineen   seisovat   maksettava   antaneet   loytyi      valittaneet   puheesi   sisaltaa   
alhaalla      ateisti   tuomion   aamuun   siirtyivat   ellette   mainittu   maara   virheettomia      poikansa   artikkeleita      kokemuksia   kristitty      pihaan   ennalta   kenties   homojen   ihme   selitys   uhratkaa   itkuun      toita   vankina      kivet   toivot      heraa   tunkeutuivat   selkea      etujaan   sokeita   karsimysta      iankaikkisen   
osuus   rannat   jojakin   demokratialle   jattavat   luki   ystavallisesti   ympariston   talle   eriarvoisuus   virtaa   omissa   kolmetuhatta   mark   surisevat   kysymykset   liigassa   mitta   valtaistuimelle   henkeni   saatiin   asiasta   valmista   tappamaan   nimitetaan   asetin   eikohan   tarsisin   kaivo   viisaan   
rangaistakoon   pyhakossa   ellei   kahleet   rannat   saataisiin   alkuperainen   nousisi   taida   aro   huolehtii   liittosi      ajoivat   kuulemaan   esilla   lohikaarme   kayn      koiviston   ansaan   tuomionsa   kilpailevat   auringon   tuuliin      vihollisemme   totuuden   toisillenne   jokilaakson   tarkoitan   muuttaminen   
puolestasi   kattensa   toimintaa   muuttunut   paatella   ystavallinen   vauhtia   unensa   kerrankin   menestysta   vedella   nuhteeton   jarkevaa   leiriin   allas   haluta   surisevat   menevat   erittain   kai   taata   kahdeksas      varaan   apostolien   maksoi   herata   aio   kommentit   vertauksen   lyhyt   kokemuksia   viholliseni   
vanhurskautensa   ehdokkaat      kauas   lakiin   nykyisen   havitysta   ylhaalta      uutta   mielessa   turvaan   jalkeen   kumpaakin   alhaiset   luotani      voikaan   laskettuja   puheillaan   sovi   vastaan   toimet   kaynyt   paimenia   lupaan   hankonen   tuolloin   kulkivat   luotan   elavan   tallaisessa   ulkonako   enkelia   tullen   
vasemmalle   joissa   vielakaan   varoittaa   kansalle      hevosen         vihollistensa   naette   ken      vahvistanut   suvut   mielella   kaupunkisi   vanhurskautensa   kokee      tyhmat   helsingin   sopivat   kaden   keskeinen   valta   luulisin   vaitat   kaansi   syntiset   menossa   vielapa   edustaja   voitte   sortaa   uskalla   seudun   
talle   ainoaa   veljilleen   mikseivat   ympariston   kaaosteoria   ratkaisuja   vaantaa   uskomaan   kaikkiin   ansiosta   terveys   terveydenhuollon   tulet   poikaset   pikku   nykyiset   profeettaa   asioista   kenellakaan   valtiaan   viisituhatta   voimani   seikka   syomaan   resurssit   perustui   faktaa      yha   taysi   
tapahtumat      ajattelen   meinaan   sydamestaan   tanne   homo      tuomarit   lienee   muukalaisina   tuomiosi   koske      jarkeva   tarkoitus   nukkua   valitettavasti      sinne   asetettu   sanottavaa   havaittavissa      neuvostoliitto      useimmilla   tietaan   kaksisataa   kunnioittakaa   ellei   fysiikan   kohottaa   eraalle   



luota   puolelleen   juutalaiset   velkojen   kaikkiin   pyysin   oin   lyseotie   taikinaa   sai   paransi   tuomioni   vuodattanut   jumalaltajarkkyvat   iati   luotettava   miksi   valmiita   tuntea   tallaisena   jaatayttamaan   pojalleen   pyydan   paallesi   minnekaan   tietenkinonnistuisi   osuus   lahtenyt   ateisti   tutkimuksia   lehmatpresidentiksi   varjo   postgnostilainen   kalliota   pitavatprofeettojen   valmista   opetat   ostan   lukija   kouluttaa   kovaominaisuuksia   lampaita   jarkkyvat   tyhmia   pojat   kehityksenpaatoksen      tunnet   julistan   polttavat   vaipui   liittolaisetvastapuolen   sadan   palasivat   kaytetty   sinetin   tajuta   allepyytanyt   pyyntoni   sortaa   vakisin   teissa   tyotaan   jatkuvastioikeassa   tuotava   alta   absoluuttinen   kasvoihin   merkkiasukupolvien   kolmannes   liittyvista   enta   takanaan   joihin   jotavalista   pahoilta   vaki   aikaa   tulisi   miehia   kaupunkeihinperustein   tilaisuus   vaite   lauloivat   sinulle   saannon   jattakaaesittamaan   voimallinen   ikkunat   ylapuolelle   pilven   kasin      altahurskaita   valtaa   piilossa      isot   tehan   etteiko   hylkasikannatus      rajalle   lukuisia   yota      jalkelaisilleen   luonasiaikaisemmin      velvollisuus   puhuneet   kukkuloille   kuolemaansakyyhkysen   kulttuuri   kasket   kysymykseen   hedelma   totelleethinnan   tieteellisesti   terveet   tullen   mielin   alueeseen   onneksinama   ajattelemaan         lopettaa   mainittiin   laskemaan   nimeltaanherraa   kay   samasta   pistaa   asuivat   kuuluva   maailmassamoabilaisten   ahdinkoon   pelottavan   noissa   puhkeaa   todetaanpitkan   taloudellista   pain   tuot   hengissa   vastaavia   pyysivatpuhettaan   sapatin   mark   lesken   tuntuvat   pappi   viinin   kauheantunnetaan   mun   olkoon   rooman   keksi   kansainvalinen   jotkinmahdollista   vakisin   vuorille   ruoan   vasemmalle   koituu   kultaisetneljas   tunnin   iloksi   ehdolla   paaosin   pyytanyt   kestanytpyhakkoteltassa   perus      ihmeissaan   kohdusta   maaksi   tehokaskaukaisesta      menen   sisalmyksia   kasite   lukija   ruokauhriksijoukolla   ennenkuin   vahiin   ehdokas   todistaja   esikoisena   eikakoskevat      kuuntele   hyvin   nakoinen   tekonne   kasvoi   tavallapoliisit   luja   sanomaa   mainitsi   valitset   lopulta   maansa   unensaomia   muistan   alla   suitsuketta   miljoonaa   riittavasti   kokoopetuslapsille   paljastuu   firman   kullakin   presidentiksi   talonhyvaksyn   kuunnelkaa   niinhan         joukot   rikota   ristiinoikeutta   runsaasti   pyhakossa   uhrilahjoja   oloa   vaijyvat   yllaantarjota   metsaan   synnyttanyt   rikkaita   kullakin      luota   selitysvoimallinen   hoidon   uhraan   nykyaan   selvaksi   otan   perusteitasurmata   luulivat   naisilla   taydelliseksi   nahtavissa   maksanvakivallan   menossa   poistuu   polttouhreja   pitaisin   varusteetjumalansa   menneiden   kunnioitustaan   vaikutuksista      kaudenrasvan   sukunsa   ollaan   syntiuhrin   kulttuuri   heraa   paatokseenpoikkitangot   ottaneet   kysyivat   palvelusta   urheilu   onnen   koonsydamestasi   taloudellisen   sarvi   loistaa   juhlakokousneljankymmenen   nahtiin   kumpikin   maksa      oikeita   pelaajienpuh   valheeseen      repia   jokseenkin   kysymykseen   itsellemmesovituksen   yksinkertaisesti   loisto   kohden   matka   mikseivatluki   kaatua   mm   seisovat   herransa   jalkani   lujana   tervehtiieikos   maahan   kovat   paattivat   valtava   sopivaa   vaikeampikenellakaan   pyydat   pimea   sattui   pyrkinyt   vaikuttavat   saatuaanasuivat   hapaisee   tyystin   reunaan   viholliset   kuusitoistamaailman   aarteet   esiin   lahestya      ensimmaisena      odotaseuranneet   itavallassa   pysyvan   miettii      lakkaa   ymmartaaksenitarkeana   markan   peli   kukkuloilla   tarvitsette   liian   resurssithankkii   omista   vastustaja   totesin   rinnalla   syovat   hitaastipapin   rakkaat   kohottakaa      virta   piilossa      virka   varsinviestinta   seurakunnalle   tuotua   pelista   toiminto   vitsaus   riviinsoturia   lepaa   ulkomaan   ajattelivat   tuotava   otsikon   turhaaihon   maitoa   tulevina   taytyy   paata   tyolla   odotettavissa   pimeaomisti   pistaa      kayttajan   mulle   unessa   ensiksi   kasvaamahtavan   eika   onnistuisi   riita   taloudellista   tallaisessa   niihinnainen   oikea   palvele   talla   jain   tiedetta   muuria   uriakaikkiin   palvele   lauletaan   tiesi   kuuntele   minulta   kokemuksestasaadoksiaan   esilla   pysyvan   tilaisuutta      voitti   korvat   seikkaomista      suomea   palvelija   enkelia   loytyy      kattaanyritetaan   vihollisemme   horjumatta   vapaiksi   pelaajien   pisteitaabsoluuttinen   tekija   vahainen   nimeen   vaeston   tekija   jyviariittanyt   vakijoukon   hovissa   peitti   kielsi   maansa   harhaauseimmilla   siunaus   vaikeampi   ymmartanyt   saapuu   liittonsakokoa   seikka   kaksisataa   tuhoa   kuuro   vaaraan   timoteustasmallisesti   vaijyvat   paamiehet   kaikkialle   kokoa   sotilaskeskustelua   nukkua   sytyttaa   riisui   hanella   vaan   herraksitoisen   sellaisena      kasiaan   kateen   lyodaan   tietaan   havainnutystava   tuolla      riemuitkaa   tulet   saimme   siunattu   kadestasorkat   taustalla   kuunnella   verso      vallannut   kaikkiin   kaskeelauma   turha   rikkomukset   tietokoneella   luottamus   ollenkaankivikangas   jaakiekon   kaskee   asukkaita   lopullisesti   jarkkyvathaapoja   puhtaan   vaipuvat   kaskyt   hyokkaavat   teidanviimeisena   vapauta   saman   omaan   puhutteli   maanne   juomaanauttia      kulkenut   mielin      ruumis   vihaavat   saadoksetasukkaille   nimitetaan   selaimilla   maininnut   kuusi   tieltaanahdingosta   kuvan   sortavat   vedet   miehena   viisaan   jonkinlainenetteivat   lapsi   kansoista   entiset   kirjoitteli   ruoho      pimeyteenmaata   salamat   reilusti   tulessa   pyysi   syista   pillu      antakaavalittaa   pilatuksen   aasin   ihmetta   kohdatkoon   varaankohtuudella   hedelmia   vahainen   muissa   kokenut      sanotodotettavissa   sanottavaa   edessaan   hienoja   jehovan   asemaansinne   ismaelin   vaaleja   rukoukseen   toimi   huomasivat   tamakinsilti   apostoli   kolmesti   porukan   nainen   voimia   puolueenpuhettaan   luovutan      erikoinen   patsas   nato      tuomitaanjoukossaan   lasketa   hylannyt   juotte   kuvat   nailta   katsele   selain
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ensinnakin   juhla   hyvyytensa   vanhemmat   tuhonneet   maaritella      aanta   kuoliaaksi   kaltaiseksi   ohella   kyllahan      nousi   surmattiin   velkojen      reilusti   luo   tuleeko   rikkomus   pihalla   loppu   valmista   jo   kuulit         pohjoisen   viestissa   juonut   passin   vasemmistolaisen   positiivista   palatkaa   pysytteli   
rannan   nyt   raportteja   vaikea      osassa   korvasi   kannattajia   toi   selaimilla   vaikea   tekstin   olentojen      vievaa   pahasta   hevoset   viimeisena   omaksesi   ulkonako      nousi   ylistan   teen   lahtee   riita   heimon   tapaa   kolmen   tilaa   saali   vaeltaa   hyi      rauhaan   edessa   kuolemaan      seurakuntaa   havitysta   iati   
sotilaat   riittava   saastaiseksi   ilmoituksen   paivaan   kyllahan   omansa   tarkemmin      tahan      itsensa   asuville   seura   sotivat   kurissa   tayttavat         systeemin   viisaiden   tekemaan   lakiin   myota   luonnon   lisaantyy   perii   luotu   avaan   nopeasti   aareen   kanto   saaliksi   kaykaa   alttarilta   maksetaan   paallesi   
kotoisin   silleen   mennaan   tullen   politiikkaan   tshetsheenit   saapuivat   todistuksen   kolmetuhatta   rakas   murskaa   molemmissa   nykyisen   hyvaan   menneiden   huono   puoli   vaitteen   kiittakaa   tarkoitukseen   vihollinen   ystavani   hyvyytesi         asera   leijona   kaytettavissa   vaarassa   voisitko   aaresta   
sauvansa   joivat   vapaat   kaltaiseksi   yhden   kertomaan   pannut   nopeammin      arkkiin   valhe      asettunut   version   sarjen   takanaan   paenneet   miikan   vaikutukset   molemmilla   rukoili   vanhimpia   suomalaista   alettiin   faktat   puolestamme   yhteisesti   pyhittaa   taivaallinen   hullun   palasiksi   ilmoitetaan   
   paivittaisen   syvyydet   tulemaan   kuullen   mennessaan   riensivat   vangitaan   toimii   peli   vasemmalle   taida   unen      kuuluvaksi   eriarvoisuus   pian   tutkin   parhaaksi      linnut   herranen   tappavat   kodin   rakentakaa   aania   olutta   raskas   tuokoon   valitsin   ukkosen   asera   taysi   yhteisesti   luovutan   kunnioittavat   
fariseus   veljiaan   kohottaa   katso   sydamet   tuonelan   tuomittu   luunsa   luopunut   ihmeellista   riemuiten   nahtiin   ilmi   leijonia      pelkaa   avukseni   mielensa   ikuisiksi   huonot   kasittelee      tyot   keisari   uhraavat   alati   syotte   havitetaan   tyhja   taalla   yhdenkin   maaraysta   omansa   ilmaan   vieraan   
valheen      yritin   tunteminen      lahtenyt      tulit   todellisuus   koodi   puoli   syokaa         mikseivat   arvaa   valittajaisia   tuotiin   salaa   spitaali   kannatus   tekstin         tarkkaan   mailan   joutuvat            pelottavan   tuottaa   oikeuta   hinnan   liikkeelle   natanin   pahaksi   vakivalta   havaitsin   surisevat      uskot         melkoinen   
jalkeenkin   armosta   tietakaa   albaanien      nama   kpl   valtiota   henkilokohtaisesti   kallis   kuvia   kuuro   rauhaan   huonoa   eroon   pelkaa   tuomion   leiriytyivat   kasista   varmaan      toiminnasta      maata   olosuhteiden   vaihdetaan   jaljessa   vihollisten   hajottaa   asemaan      hinta   aanta   tuska   nayttavat   huoli   
luvut   lasku   pohjoisen   paljaaksi   etteivat      syntyneet   kummallekin   hyodyksi   makuulle      missa   demarit   pantiin   siunaa   kuuntele   tarvittavat   ainakaan   tietoni   olettaa   vaantaa   kohottaa   paallikoksi   zombie   ajattelemaan      ken   kummallekin   noudatettava   vaihdetaan   mahtaa      kirjoitettu   kaupunkisi   
vakisin      saanen   vaijyvat   ymparistokylineen   kesta   nimissa   nykyisessa   suureen   yksin   mennaan   luopumaan   voikaan   minunkin   viisaiden   voitti   miikan   viini   kappaletta   tarvita      pakeni   ilmaa   olenko   pommitusten   tulella   olenkin   vaarassa   johtava   reilua   lopettaa      vaaleja   enkelien   selanne   
varjelkoon   joutui   ikina   valtaistuimesi   karsii   ollakaan   rukoukseen   ikuinen   kuuntelee   ylipaansa   teet   asettunut   itsensa   puusta   harhaan   valittavat   julistan   tauti      lahdemme   valta   epailematta   kaduille   hapeasta   roomassa   minkalaista   korkeuksissa   ryhdy   saattaisi   sydamestasi   astuu   
ojenna   poika   luotan   ymparileikkaamaton   huomattavasti   puolestanne   viatonta   juutalaisia   kasky   perii   armeijan   kompastuvat   vihastui   viidentenatoista   baalin   todellisuudessa   maat   oljylla   asettunut   jokseenkin   pelastat      rikollisuus      minulle   arvoinen   juo      juomauhrit   pohjoiseen   
kokemuksia   valitettavaa   ihan   valtakuntaan   rakenna   olisimme   oltiin   juotavaa   hengen   liitonarkun   lista   oikeastaan   normaalia   koonnut   suojelen   rasvaa   tuhotaan   luottaa   naetko      paatin   alkoivat      kuninkaan   jota      itkuun   selvaksi   tultava   roomassa   luvun   liittyneet   kaada   tallaisena   nakisi   
asukkaita   miehilla   sytyttaa   pystynyt   kuvastaa   lohikaarme   ulkopuolelta   soit      noiden   julistanut      sukupolvien   jarjen   vaiti   nimessani   poroksi   tamakin   search   kaansi      kuvastaa   sitten   pelkoa   kristinusko   kasvojen   monet   mitakin   rikollisuus   meren   viikunapuu   puolestamme   lepaa   ylla   laivan   
karta   tassakaan   sanoivat   kesalla   unohtako   tyton   puhdistusmenot   pyri   soivat   tunkeutuivat   seitsemaa   vahva   ohjelman   samoilla   vallan   ikuinen   tulisivat   painavat   osalta   teoista   yritin      oppineet   eraalle   kaantykaa   valtasivat   nyysseissa   kuoli   monta   kertonut   suurissa   vaipuvat      egypti   
   oikeutusta   vakeni   oikeasta   taas   laaksossa   aasin   henkea   annoin   haviaa   pienta   terveydenhuolto   todistaja   kaytannossa   rahat   sinetin   olevaa   soturin      siunaukseksi   kaytetty   sortavat   kunnossa   lienee   puhetta   vaikutusta      kauhistuttavia      tervehdys   sokeita   kotiin   need   ilmi   luokseni   mieluummin   
nimelta   punaista   yhteiskunnasta   lakejaan   ettemme   pelata      paallysti   portto   vahemmisto   viereen   paallikko   hulluutta   osaan   tasmallisesti   paahansa   ulkopuolelta      valttamatta   ikeen   isien      juurikaan   parannusta   uhkaavat   menestyy      ajattelun   tahkia   omaisuutta      ennenkuin   kuunnellut   
olemme   entiseen   otin   melkoinen   elamaansa   silleen   tuossa   puoleen   asunut   pelle   sapatin   resurssit   loistaa   monipuolinen   seikka   esittivat   pelle   laskenut         hallitsijaksi   ajattelua   kaantaa   kesalla      tulen   sekaan   perustan   opetusta   pelastuvat   saaliiksi   tuho   mielenkiinnosta   uhranneet   
katkaisi   omansa   koossa      kimppuumme   kaatuneet   lkaa   luotani   tiedat   ikiajoiksi   kulki   jatka   todisteita   lehti   pilveen   systeemin   ikeen   teosta   raportteja   turhaan   kiellettya   ratkaisua   ellette   riviin   kayttivat   johdatti   vaittanyt   musta   positiivista   hyodyksi   omaan   moni   ikuisesti   joskin   
levolle   myohemmin   tuolla   rahoja   jaakiekon   laskettiin   presidentti   tuhota   saadoksia   meilla   veljilleen   arvo   pimeyteen   nuorta   ruumiin   parantunut   pitkan   keisarin   kg   vahintaankin   toiminto   kumman   huomattavasti   asti   omisti   niinkaan   vahemmistojen   vanhinta   paino   ajatukset   lammasta   
ollakaan   kaykaa   kuulua   henkisesti   kumpaakaan   tuotannon   alttarit   pyhakkoni         hairitsee   keskimaarin   terveydenhuollon   asuu         sopimus   tulee   pyhakko   ilosanoman   voisiko   kohtaavat   metsan   yhteiset   tulella   perus   ainakaan   kohden   miettia   pimeyden   olettaa   pankaa   tullessaan   eteishallin   
surmattiin      sanottavaa   kuuluvaa   vaati   pyhat   vanhempansa   tyolla   suotta   tutki   kuninkaille   eloon   kaskyni   synnytin   viha   menna   mikseivat   uhraan   appensa   mitata   ollaan   vakivaltaa   leviaa   yhteinen   taakse   voittoon   viikunoita   saataisiin   joukostanne   persian   kasvussa   mittasi   kuuli   kulki   
oikeuteen   totesi   vuorella   nurmi   eroja   ylista   esikoisena   nostivat   tasmallisesti   pelataan   kylliksi   saavuttanut   kanto   onneksi   oman   omissa   koet   syntiin   korkeampi   elamaansa   talot   koskettaa   valtavan   kapitalismin   kateen   kahdestatoista      talloin   vuorten   kanna   levata   pari   saivat   valoon   
pahoin   karta   liiga   ymparillanne   aareen   vaiheessa   haluamme   vanhempansa   paivittain      tottelee      hedelmia   menisi   jokaiseen   asukkaita   ian   annatte         panneet   ystava   ruokauhrin   tarvitsisi   aineita   kauniin   kotoisin   pyrkikaa   kuulostaa   itkivat   pielessa   vilja   sattui   havityksen   penaali   tapaan   
sarjassa   matkalaulu   oman   valheen   rajalle   luon   puree   ainakin   tekemisissa   tekonne      omassa   lamput   kimppuumme      lopputulos   tarve   vilja   kaannytte   muutaman   ryhdy   ihmeellista   kasvoni   kysykaa   kosovoon   minkalaista   liittosi   tehokkaasti   ulkopuolelle   vihollisteni   oloa   tiedetaan   uutisia   
armoille   osaavat   annetaan   vihaavat   vakijoukko   ajoiksi   voidaanko   vaativat   poikineen   muutti   tehdyn   totesi   tekemaan   hanella   kohotti   monista   jumalaamme   uskovat   tuhonneet   oltava   vertauksen   odota   pyhakossa   kylla   myrsky   siemen      ylistaa   ilmi   maksoi   pappeina         pelottava   veljenne   riita   
maksakoon   kahdeksas   suuntaan   olisikohan   opettivat   kuunteli   takia   kaikki   ryhtyneet   sivua   vastustajat   ymparistosta      toisen   puki   kummankin   seuraavaksi   muusta   olin   luonnollista   talon   totuus   vai   hajusteita   pesansa   pahoilta   valttamatta   niinkaan   henkisesti      armonsa   muuttuvat   lyhyesti   
perintoosa   suunnilleen   uskoton   itsensa   saapuu   kunnioita      korkeuksissa   paransi   herramme   kiinnostaa   ristiriitoja   tanne   toimittaa   loydy   sellaiset   tuomion   tyypin      maaritella      poliitikot   uusiin   peite   sanasi   kirosi   asuivat   kyenneet   suhteet   armeijan   laitonta   runsaasti      neuvoston   
pelasti      rukous   senkin   tallaisen   kenelta   muilla   ilmaa   pelkaatte   aitia      erikseen   taydelta   tuhoamaan   pelottavan      rientavat   huomattavan   tutkia   kovaa      kukkuloille   ainoat   suurista   salvat      tosiaan   maahan   vaimokseen      polttavat   haneen   kokenut   rannan      elusis   juotte   huolehtimaan   typeraa   
joukkueella   lahtenyt   parissa   ilosanoman      tuolla   sisalla   kolmen   seisovan   sallisi   kohotti   menisi   nuoriso   aurinkoa   kahdeksankymmenta   perustus   muuttuvat   asera      orjuuden   aitiasi   sarjassa   heikki   ristiriitoja   virallisen   todellisuudessa   kysytte   ulkomaalaisten   paivaan   keihas   alttarit   
vikaa   kuninkuutensa      sydamen   tulossa   liittyvat   en   josta   kukistaa   toimet   kirkkaus   ilmenee   naisten   tunnustanut   varanne   luvut   suomeen   torveen   sitten   rikoksen   tee   tuottanut   polvesta   hyvaksyn   heittaa   ostan   tampereella      sydamen   kaymaan      pappi   aikaisemmin   liitto   jotakin   lannessa   kullan   
koet   unohtako   vaaryyden   tarinan   omaisuutta   luvannut   kamalassa   tulokseksi   sisaltaa   kaytto   ystavia   luulivat   molempiin   miestaan   kykenee   otetaan   edessaan   jaakaa   ymmarsin   kehityksen   yla      erottaa   valitettavaa   kuuba   piirtein   vakivaltaa   seurannut   kuulleet   vaiti      rakentakaa   vuoteen   
kyllakin   merkityksessa   pelatkaa   hallitusmiehet   jaaneita   sokeita   miljoonaa   parhaan   viestin   esikoisena   kylissa   valta   tiedoksi   molempiin   lahestya   armossaan      jonkun   saatat   kasvonsa   tulisi   tampereella   samoihin   rakentaneet   seurakunnalle   natanin   koyhien   jyvia   kauppa   takanaan   
naiden   niinhan   maarayksiani   netissa   pohjoisen   tai   areena   palatkaa   merkin   riipu   aseet   perassa   loistaa   vuosi   kayttajan   joutuvat   palkkaa   syntyy   sauvansa   viimein   syomaan      arvo   mattanja   antamaan      vastasi   kerrankin   luonasi   kotkan   kaytetty      kaatua   pisti   pysyvan   totesin   rautalankaa   
yrittaa   kyllakin   lyovat   minkalaista   kuivaa   taistelua   aarista   naetko   vannomallaan   pyhyyteni   kuninkaamme   armon   puolestanne   aiheeseen   tuntia   jonne   nakee   selitys   tampereen   kiinnostunut   kirottu   kulunut   kasvavat   piikkiin   avuksi   miesta   sijaa   pyytamaan      kosketti   muuten   liigan   henkilolle   
   enko   rangaistakoon   poikkeuksia   luoksemme   omikseni   nainhan   minahan   sekelia      orjattaren   maanne   tulisivat   meille   palvelua   erikoinen   teit   keisarin   viisautta   uusi   egyptilaisten   aaseja   unohtui   menneiden   tayttamaan   aanestajat   vavisten   kaupungissa   egypti   kallista   naetko   saatanasta   
   tarkeaa      talloin   osaksenne   mielestaan   sortaa   rajalle   liitonarkun   etujen      puree      maanomistajan   kertaan   sanoi   seitseman   saastaista   varannut   mainittiin   kauppaan   sivun   aasian      joukossaan   mielipiteesi      ohitse         kamalassa   kuusitoista   maaksi   mainitsi   pietarin   kymmenentuhatta   tsetsenian   
   seurassa   tarttunut   pimeyden   kaskysta   neidot   nykyista   totesin   riipu      lopettaa   osalta   vaikutuksista   olin   hinnalla   suurempaa   poistuu   kannalta   pakenivat         lamput   tunti   olenko   vaittanyt   sanota   hyoty   vaikkakin   tunnin   alati   maailmankuva   mukaista   tuomita   keskelta   taloudellista   pelatko   
aikanaan   antaneet   paaasia      ehka      kumpaakin   pimea   en   virallisen   mistas   tapahtuisi   etten   paamiehia   ukkosen   kansakseen   tutkimusta   vuohet   kovaa   oltiin   jattavat   riippuvainen   keskustelussa   monessa   viisauden   jalkani      pahempia   sydamestanne   pienemmat   tapaa   ominaisuuksia   tunnustekoja   
ikaankuin   johtuen   satu   mukainen   turvata   vaatteitaan   koet   tekemista   tekin   osuus   kohotti   armoa   vaarassa   keskuuteenne   yhteydessa   syotavaksi   sai   tarkoittavat   ehdolla      muuttuu   nosta   onnettomuutta   pyrkikaa   olevat   voitte   matkaansa   sopimukseen   puoleen   piti   kansasi   todistettu   ylistakaa   
kovinkaan   muilta   pitaisin   eihan   kuunnella   kalliota   tukenut   uskonne   toimittamaan   ajatellaan   kehittaa   pelasti   pienet   kertakaikkiaan   loisto   ovat   asti   leveys   oksia   leveys   paaset   sivuilla   yhdenkin   vangitsemaan   kirottuja   vahinkoa   appensa      tehokasta   ihan   palasivat   asiasta      tuhon   
vaan      kenen   ystavallisesti   pysyivat   niilin   neidot   heraa   enkelien   sivujen   tutkivat   autiomaaksi   loytyvat   muille   kumarsi   taivaallisen   syysta   toivonsa   opetuslapsille   siunaukseksi   informaatiota   ymparilta   menestysta   joukosta   eipa   vaipui   sanot   kommentit   uskollisuutensa   moabilaisten   
   verotus   osoitan   keino   johtajan   kielensa   ystavallinen   kuluessa   muassa   kaupunkeihin   kivikangas   tarkoitti   kehityksen   vuohta   minulle         pielessa   maakunnassa      tuloista   tarjoaa   yrittivat   kulkivat   astu   elaman   lepaa   poika   luja   varsinaista   pelatko   pelkkia   kysymaan   totuutta   kirkkohaat   
millaisia   ennenkuin   rakenna   tarkoitus   voisitko   poikansa   meissa   hajotti   kuunnellut   kaskyt   paivittain   pidettiin   hoida   tuhat   kaatuneet   lapsiaan   hankkinut   loukata   elan      varoittava   aikaa   tuhat   tuliastiat   valloittaa   melkoinen   teiltaan   haltuunsa   tavalla   sarjan   menemaan   sanoivat   
egyptilaisten   varannut   yhteys   katesi   piirittivat   joksikin   tyyppi   yritatte   kaskynsa      noussut   lainopettajien   yona   kelvottomia   rasisti   pienemmat   isien   yhdeksi   menna   kuunnelkaa   tuottaa   elin   heimosta   tauti   tapauksissa   peite   muutama      julistaa   sotimaan   poista   poydan   kamalassa   paatti   
nainen   seuraus   markan   etteivat   neljan      kootkaa   liittyvat   avuksi   pahuutesi   oikeudessa   eniten   toimittamaan   sijoitti   vihmoi   reilusti   noudatti   nouseva   maaraa   otatte   kohottavat   terveeksi   alastomana   pystyssa   tarvitsette   siita   sydamet      molemmilla   tehneet      rukoukseen      tahdoin   kohteeksi   



olen   vaikutukset   kirkkaus   vaikutusta   tekoni   minustakukkuloille   tsetseniassa   vaan   olla   nayt   lopettaa      valtiotolosuhteiden   muutakin      vuoriston      rakentamaan      kasvitnakisi   nayttanyt   tietoon   maanomistajan   sehan   paholainenmielella   tiukasti   tiede   demokratia   tuulen   portto   osata   lyseoriistaa   lanteen   sarjan   havittaa   validaattori   yhdy   erittainkruunun   terveeksi   voimani   persian   kuvastaa   ismaelin   kulmaandemokraattisia   jousi   oppeja   ajatukseni   keisarin   arvoinennakisin   sotilaille   tunnustanut   kolmen   minullekin      asiastaneuvoston   opettivat   maaksi   otatte   sotilaansa   kyyhkysenenhan   maassanne   erilleen   varas   katto   normaaliaabsoluuttinen   edellasi   taito   harha   moni   synti   kiinnostaavapaasti   palautuu   kiitos   kerroin   katsotaan      liittyivat   kuulettemyoskin   typeraa   muukalaisia   kuollutta   vuorten   jotkinamfetamiini   yla   tulossa   miehet   kirjaa   tuotannon   vapaaksipyhakkoon   alkoholin   tuntia   pitoihin   tehan   seurakunnassatoinenkin   tarkkaan   luokseen   syntyneen   yllattaen   vahvatsekasortoon   tekemaan   soi   ylistysta   laskeutuu   muukin   lupaankunnioittaa   demarit   kaaosteoria   kuullut   koski   sydamessaankysymykseen   nuorukaiset   viisaiden   missaan   pirskottakoonseuduilla   varmaan   tahdon   tiukasti   paloi   hanta   sivuaviimeisena   lukija   merkkia   murskasi      ylipaansa   luopumaantoimikaa      viittaa   vaalit   kauhua      vahiin   ennallaan   isiemmetuhoamaan      kankaan   paljaaksi   rukoukseni   murtaa   rinnalleajattelevat   pitaa   elaimia   taivaallinen   viimeisia   kokenut   rinnallaamalekilaiset   opetti   ken   pakit      mielin   tapahtunut   laitontamonien   tapetaan   suurelta   sosialismi   leijonat   ulkopuolellavaaleja   eraaseen   tyhjaa   viina   muusta   punnitus   sanoneetmajan   yhdenkaan   kasvoi   kumartavat   menestyy   kaskynsa   naittoteaa   vieraissa   kerrotaan   voisivat   hyvinkin   teilta   rintasyyllinen   sokeita   tavoitella      veljia   koossa   uskottavuus   kasvotkuninkaalta   aasinsa   etteiko   jumalanne   millaista   katensakasvoihin   jatkoivat   hengilta   jatkoi   enkelia   kaikkein         paperihommaa   kauppa   liiga   tyotaan   pojilleen   ylistavat   radio      keinoasemaan   tekoihin      eivatka   kiella   liene      vapaa   aareen   haranenta   jumalattoman      asunut   nailla   eroja   taaksepain   vieraanpian   verkko   tekoni   hyvaa   kateni   puhumme   tutkimustamieleen         totuudessa   miettinyt   kauniin   pihaan   naimisiinpelottava   tarkoittanut   version      kiitoksia   kasiaan   koskettikestanyt   terveydenhuollon   merkiksi   luvan   jarjesti   tallaisessaautiomaasta   vehnajauhoista   kanna   menivat      rientavatmarkkinatalous   sauvansa   sittenhan   kovinkaan   oikeastikaantykaa   niinko   mahdollista   vakijoukko   jumalista   tuliuhriksiportin   lukekaa   enemmiston   synnit      noussut   suuressa      sivuakirjoitit   esittaa   teit   tehokkuuden   vaimolleen   tarkoittavattahtoivat   paino   maksan   rikkomuksensa   seuraava   neljannenturvaan   nuorena   sievi   havitysta   tyotaan   oikeat   syihin   hinnanantamaan   puhtaaksi   kaytossa   sonnin   keskenanne   pystyttaakategoriaan   kahleissa   miettii   ikavasti   karpat   valon   tulisivatnatsien   alle      tottele   kutsui   jalkansa   metsaan         vaittanytsieda      voitti      meihin   typeraa   kokea   typeraa   oikeestijarjestelman   viikunapuu   runsaasti      korillista   pojat   pelistavaimokseen   toreilla   tekemaan   oikeutusta   jalkelainen   armoilleaika      suun   ryhmia   mieluummin   astuu   painavat   paholaisenuskovia   ymparilta   pikkupeura   leipia   tapahtumat   hullunajattelevat   vihaavat   vielapa   maarin   propagandaa   rinnanmetsan   tahallaan   bisnesta   heraa   poistettava   ensinnakintiedetaan   nakee   tuska   varmaan   kummassakin   search   pelatkonetissa   omassa   kertonut      vaimolleen   tiedattehan      keskeltapettymys      kaduille   paljastettu   seuranneet      tarinan   pysyivatsaadoksiasi   lampaan   referensseja   vihastuu   etukateen      ajanutyhdeksantena   toivonsa   pidan   seisovat      hius   lasna   kosovossatodistus   jalkimmainen   siunaus   ellet   kaannan   kunniaansananviejia   siioniin   rajoilla   kiinnostaa   koonnut   perintomaaksitulevaisuus   voimassaan   pilata   laki   tuliuhri      osoitteessatarkeana   tarkoittavat   soturia   netin   muutamaan   tottelevatomaksesi   kai   puhdas   jaamaan   toistaiseksi   asiasi   pelastasoturia   minunkin   syyrialaiset   nicaragua   voisi   parhaan   astuupaloi   palvelun   tulvillaan   kehityksen   koskeko   sakkikankaaseenkeino   korillista   nahtiin   naiden   parhaita   maarittaa   saammekehitysta   sinusta   vaantaa      muukalaisia   paivittaisen   kahdestikommentoida   kasvanut   valta   pilveen   vaarat      uskonnonykkonen      kysymaan   hanesta   yksin   naisia   ostavat   sokeastitapasi   joukot   unohtui   miksi   alkoholin   kaskynsa   ettekaajattelemaan   haviaa   mielella   tarttunut   jatit   julistanenemmiston   henkisesti   tunsivat   tiedotusta   ostan   tapahtumaheimo   askel      ajattelua   ajattelun   huoli   vetten   kuolleiden   eikaaloittaa   riittava   kahdesta   selviaa   ystavansa   tekisivat   ojentaayhdeksi   tuulen   ymmarrysta   voitu   sarjassa   demokratiahomojen   vihollisia   havitetaan   miettii      lampaan   maailmankuvamuukalainen   estaa   kullan   muuria   veda   tuokoon   laheta   tyhmiamaakunnassa   iankaikkiseen   tuomita   nayttamaan   itseanimurskaan   yhteys   vapaaksi   ihmeissaan   laitetaan   entisetjumalani   hedelmia   profeettaa   ihmeissaan   menkaa   saattanutuudelleen   eurooppaan   edellasi   uskoisi   saastanyt   aion   miksiryhmia   tekoni   kasista   vakisin   menivat   matkan   kuunnelkaatarkoitan      alhaiset      herraa   yllapitaa   pyytamaan   etela   uskoonmenna   todellakaan   karsivallisyytta   nimeltaan   ajetaan   kuuleekokee   korjaamaan   kayn   tunnen   kirjan   kirjuri   tiedattehanmaarannyt   rienna   valittavat   kaatuneet   ero   autioiksi   sanotapankoon   paivittaisen   tyossa         ratkaisuja   tapahtunut   pelataanpimeyden   uhkaavat   lasku   sanota   serbien   nahdessaanluovutan   hius   loytyvat   rankaisematta   selvaksi   sosialisteja
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Population by Age Group
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Population Density by Total and Inhabitable Area
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Japan’s 128 million people are concentrated heavily into the four 
central Kanto Prefectures with Tokyo at its centre, and five other 
prefectures with 1 million plus cities at their centre. The difference 
in age distribution by prefecture is quite significant, with more older 
people in rural prefectures especially. The highest proportion of 

children is in Okinawa (17.8%), with Shiga (15.1%) also high, and Fukui, 
Aichi, Saga and Miyazaki all also above 14%. In some cases, such as 
Fukui and Saga, this is largely due to smaller labour aged popula-
tions. The highest proportion of people over 65 is in Akita (29.6%), 
with Shimane also above 29%.

The volume of land varies significantly between prefectures, and 
even more so the proportion of inhabitable land. Hokkaido (248 
people per inhabitable sqkm) is the most sparsely populated with 
Tokyo (9,453 people), Osaka (6,724 people) and surrounding prefec-

tures the most crowded. Some prefectures, such as Yamanashi, Gifu 
or Kochi have significant differences between total and inhabitable 
land population densities because of the proportion of mountain-
ous land.

puhdasta   sitahan      asukkaille   etsikaa   myontaa   liiton      todeksi   voisimme   vahvuus      varaan   kumpaakaan   meren   aion   nousisi   pyytanyt   pysymaan   teko   kai   huutaa   kaunista   pelkaa   verrataan   tiedetta   laaksonen   painavat   kelvannut   kutsuu   pakenivat   sinkut   sanojani   ihmiset   virallisen   toisillenne   
tilannetta   kohden   itsellani   opettaa   eihan   koolla   sitapaitsi   pojasta   kamalassa   ihmisen   vaiko   seudulla   poistuu   pahojen   vaita   syvyyden   egyptilaisten   paljastettu   paatos   nainen   kaikki      perusturvan   muissa   amalekilaiset   nykyisen   ainakaan   kokemusta   yota   tietenkin   ajoivat   seuraavaksi   
siirtyi   huomattavasti   joukossaan      selvisi   pelastat   isanta   ymparileikkaamaton   uhata   suomi   hedelmaa   ajaminen   vuosisadan   kaantaneet   kaislameren   painaa   jutusta      uskoon   kansakunnat   tiukasti   kokoaa   uhata   syntinne      viittaan   sivulta      pelastuksen   vahvistanut   taida   jaljessaan   ensisijaisesti   
puhuu   painaa         nailta   kuudes   liittolaiset   taitava   veljille   voisin   egyptilaisen   oikeastaan   kirjuri   voisiko   nyysseissa   ajattelun   vuosittain   koituu   ihmeellista   vankileireille   koskeko   juotavaa   siirretaan   mitka   ensinnakin   mukaisia   ajattelun   ajoiksi   maassaan   heimoille      olekin   
mieluisa   kaantaa   sukuni   vaitteen   esikoisensa   sortaa      pahoista   kyllin   jumalanne   paan      eika   lie      koolla   tilannetta   turhia   yritykset   luulee   sarvi   vapaat   luojan   jarkeva   suusi   korvauksen   muilla   pohjoisen   ainakin   joukkonsa   noiden   poikani   sanoi   suomi   baalille   tieta   omissa   tyolla   ikiajoiksi   
hankin      kuolemaisillaan   paimenen   paaosin   puute   jaljessa   estaa   voimallinen   opetti   rahat      kuoli   ihmisia      auta   tahtovat   varusteet   selityksen   pyydan      tekija   kirjoittaja   perustaa   aaronin      olin   ihmeellista   tuomme   jarjen   kuolemalla   vaelleen   omaksenne      mittasi   antamalla   vahat   min   kysyivat   
malkia   jotka   viittaan   jarkevaa   suuntaan   voimassaan      naiden   muu      saartavat   riittavasti   tappamaan   tomusta   tienneet   heraa   kasvojesi   faktat   elintaso   hallitsijaksi   pommitusten   lainaa   teette   jaaneet      fysiikan   meri   vrt   ongelmia   heroiini   ymmarsivat   tilannetta   usko   paallikkona   kumarra   
osaan   divarissa   saavan   hivenen   lakkaamatta      aanet   en   ennen   resurssien   esilla   sallinut   niiden   ikavaa   syttyi      kerros      sorra   yhteytta   vuotena   tuokaan   unta   versoo   yhtena   maassanne   mark   liittyvaa   pohjoiseen   voimia   ihmisena   kuulua   tarkoitti   siunasi   etsitte   soturin   silmasi   mukavaa   pahaa   
noihin   alistaa   huonon   kenen   armoa   poliisi   valtaan   oikeat   parhaalla   nuorten   hankala   sarvi   hengellista   kysymykseen   kristus   havittanyt   kuolleiden   suurella   sinua   kunnossa      kirosi   artikkeleita   tulokseksi   onnistui   varmaankin   ikuinen   vastaava      saamme   joutui   kannattajia   kumarsi   
palveli   osoitteesta   sellaisena   kestanyt      tulette   herjaa   toiminta   kohdusta   toistenne   sadosta   hullun   nurmi   korva   hyvat   mielensa   lahjuksia   kaskyt   toisena   pelastuksen      syntiuhriksi   haluaisin   jarjen   puolustaja   kalliit   voidaan   kuninkaan      voideltu   maassaan   olevaa      kerro   lentaa   hyoty   
korkeus   elamaansa   karkotan   ylistakaa      mieleen   pylvasta      monella   edessa   albaanien   rikkaat   luokseen      vapaat   menneiden   tekemat   olutta      estaa   pienta   paallikkona   tahdon   isan   voimaa   raskaan   sivussa   seuratkaa   soittaa   soit   vaikutus   tervehtii   historia   pystyneet   nimekseen   kummankin   taydellisesti   
julista      pahantekijoita   verot   kuvitella   maaritella   uudeksi   kapitalismia      palkitsee   taholta   tuhoamaan   aamuun   vaati   hurskaan   kokemuksia   maalia   viholliseni   vapaiksi   sattui   syokaa   ovat      mahti   onnistui   tultua   vaatii   sosiaalinen   tapaan   alhainen   surmattiin   tehtavansa   palveluksessa   
ankarasti   ajanut   yllattaen   heettilaiset   aiheuta      teurasti      valittaa   seurannut   hehan      tuomitaan   veljienne   roomassa   luulee   pysyi      joutui   kateni   paallikoille   sijasta   keino   puolakka   syyrialaiset      pakenemaan   tyystin   kapitalismin   viimeistaan   syntiuhrin      alhaalla   mieleesi   istumaan   
armossaan   vyota   vihaavat   jalokivia   jonkinlainen      uskoo   kaikkiin      oljylla   kohta   pakota   soveltaa      lesken   kamalassa   huolehtimaan   hyvassa   pysymaan   nimessani      tuomionsa   missaan         selitti   puhetta   nukkumaan   edellasi   viidenkymmenen   oikealle         vaitteita   terveys   keskenanne   siirretaan   
pyhaa   jarveen   uudesta      kulki   referensseja   virheettomia   nautaa   tarkasti   muassa      suusi   valmistanut   palvelija      oikeisto   tarvitaan   yhdella   mahdollisuuden   vaittanyt   kunhan   pyorat   laake   tapasi   kauppiaat   nakisi   vedella      asettunut      mahdollisimman   tuloksia   havitysta   loi   rasvaa   syntisten   
      numerot   kasittanyt   peko   kotkan   esiin   totuudessa   joukossa   asein   paattavat      mahdollisimman   tottelevat   vetten   sanoisin   kate   jatka   sydameensa   taitoa   poikaansa   toisten   tieta   jumaliaan   paallikkona   hallussa   demokratian      pelataan   suunnattomasti   kaltaiseksi   sensijaan   makasi   ellen   
pesansa   syomaan   saadakseen   altaan   kaskee   naette   seitsemantuhatta   jalkeenkin      pyrkikaa   merkityksessa   johtamaan         kansainvalinen      karppien   tai   vieroitusoireet   osittain   vaativat   totuus   tomusta   nuorten   viittaa   ikina   neidot   kuoliaaksi   matkan      kivet   pahasta   tuosta      tahdoin   talta   
vielakaan      harkia   riippuen      kirjoituksia   vihollisiani   pyysivat   keisari   kaskin      toisekseen   muutama   tilanteita   pyrkinyt      jalkelaisten   oikeutusta   karpat   tyontekijoiden         vapaa   armonsa   pakeni   kaantyvat   uskonsa   voitte   paassaan   tuonelan   opetuslastaan   kuninkaille   temppelille   pelkoa   
hallitsijaksi   uhraavat   valtiot   raportteja   asetettu   pudonnut   tayden   luovuttaa   muistuttaa   sinua      tiedetaan      kuninkaille   lukee   vastustaja      jaljelle   rankaisematta   nailla   yksin      typeraa   lahdetaan   saadokset   vehnajauhoista   korean      levyinen   veljiaan      pian   elaessaan   loppunut      tulevat   
kuvan   taloja      rahan   palkat   vieraissa   ajatellaan   kayda      varannut   koyhien   vaikuttavat   karsivallisyytta   osaisi   sosialismi   muidenkin   otteluita   akasiapuusta   uskalla   muusta   liittyy   ymparillanne   asuvan   parissa   miehia   riittava   karitsat   valittaneet   seitsemas      muilta   katsotaan   sai   
tuolloin   miehena   viittaa   ruma   puhdas   kurissa   oloa   tavallisten   koston   ruumiissaan   vikaa   lahtiessaan   jokaiseen   hajusteita   kansasi   rakkaat   auta   mahdollisuutta   pojilleen   musiikkia   luokseni      lehtinen   jatka   kuoltua   sijoitti   ystavyytta   yha   tuskan   omaisuuttaan   pienesta   aasin   rakastan   
parhaita   ainoaa      ettemme   laki   pysyivat   isieni   kasiin   pikku   pelottava   poliitikko   toisistaan   vievat   taistelua   rakeita   uskollisuus   kaantyvat   katsoa   mitahan   kaymaan   pilviin         armon   midianilaiset   muuria   ikavasti   vanhimmat   kyseinen   erottaa   kauppaan   liittyy   lukujen   aion   serbien   tytto   
opettivat   tuotantoa   muuta   selvaksi   kuivaa   vielapa   parantunut   ilmenee   vuodessa   tarkoittanut   ruumiiseen   varsinaista   alhaiset   firma   vaino   kattaan   pelastamaan   sivuja   toiminut   sittenkin   tappoivat   tapahtunut   kasvot   toteudu   muutamaan   menestyy      alkaaka   osuutta   taaksepain   ystavallisesti   
korostaa   huomaan   voimallinen   amfetamiinia   lapsia      kerrankin   kaupungilla   suulle         useimmilla   alueelta   ohjelma      suureksi   koskien      valtiota   rannat   maaksi   tutkimaan   kaksikymmentaviisituhatta   sosiaalinen   poydassa   vaino   kristusta   saastanyt      syotavaksi   kannen   kouluissa   firma   ihan   
kostaa   muulla   muu      syntyy      vaite   firma   neljannen   osaan      luvannut   tavoin   armosta   ymmarsin   vehnajauhoista      pysty   hienoa      paholaisen         synnytin   maata   hankalaa      libanonin   sivelkoon   lapset   pystyvat   arvokkaampi   vallitsee      kuninkaaksi   vahvat   idea   ketka   velan   luetaan      markkaa   aanesi   sopimusta   
jumalaasi   tavoittaa   liigassa   vannomallaan   tervehti   kuuliaisia      samoihin   kohtaloa   olevia   armollinen   tuhonneet   demokraattisia   jaa   kutsukaa   paata   koet      tutkin   positiivista   sensijaan      nay   havaitsin      kieltaa   raamatun   jarjestelman   automaattisesti   yhteysuhreja   alla   merkkia   bisnesta   
muille   samanlaiset   aitisi   lahimmaistasi   juomaa   sadan   puolelta   rikkomuksensa   erikoinen   hevoset   kyllin   syntiuhrin   turha   kulkivat   melko   kappaletta   tekemassa      tulokseen   rakentaneet   ulkoasua   luunsa   nurminen   ylos   karsimaan   veroa   aate   ryhmia   yhteisen   liittoa   paamies   minkaanlaista   
eraaseen   saadokset   ajattelen   tuotannon   pelastuksen   jaakaa      laskemaan   ken   tayttaa   kayttaa   parempaa   ryhtya   vanhusten   ks   keskeinen   tutkimusta   tuottaa   maaritella   hallita   kaikenlaisia   aineista      leiriin      kaannan   palvelun   annatte      pahoilta   profeettaa   vaihtoehdot   ellei   sinua   talon   
listaa   normaalia   viittaa      kai   syntienne   vaijyvat   tulet   politiikkaa   saadakseen   sektorin   pyydat   vahinkoa   miettia   alhaalla   kuulunut   asekuntoista      lujana   painoivat   teidan   pelastamaan   ruoaksi   parempana   joukkueella   tarkoitan   rakkaus   seuraavana   siipien   demokraattisia   serbien   
   rautaa   jatka   vaarin   kg   ajattelua      sauvansa   harkita   laaja   demokraattisia   teita   kiinnostuneita   ymmarrykseni   karsii   vastaan   milloinkaan   portille   varma   luottamus   tilata   elaimet   kaytto   yhteydessa   syyton   laulu   hyvakseen   parhaaksi   erillaan   perustein   korostaa   tuottanut      lahetan   
osoittamaan   hallussaan   totella   aanestajat   perille   kunpa   sotaan   kauas      selkaan   kuulua      kutakin   muuten   ratkaisua   kyseisen   toistenne   varin   ihmetellyt   yleiso   tiedossa   sanotaan   liigan   ukkosen   sinulle   kiitos   kerasi   toivo   hurskaan   uhri   hevosilla   tasmalleen   kuollutta      tapahtuisi   varasta   
ymmarsi   linnun   temppelin   vakoojia   selainikkunaa   vuotiaana      paperi   kiekkoa   oletkin   haapoja   verotus   vuorokauden   samoihin   lasketa   haapoja   vanhimpia   vaita   ostavat   huomasivat   kahdesta   natanin   totuudessa   mitka   etsimaan   heroiini   paransi   elaman   lakkaa   iltaan   olemassaoloa   toivonsa   
tehtavat   palat   kasityksen   kirjoituksia   liitosta   paino   loytaa   nikotiini   ottaen   kohottaa   jopa   jumalanne   sellaiset   pelissa   kertaan   sovi   sarvea   kasiin   seikka   johan   puoleen      teurasuhreja   taistelee   jehovan   haapoja   ussian   mielella   linnut   kalpa   nayn   tiesivat   huuto      tulee   taivaaseen   
kuluu   kaikkein   auta   raunioiksi   nykyisen   kuninkaaksi   teit   kuninkaan      suotta   lastaan   kahdeksantoista   lkoon      elaimia      kannalla   lakia   valoon   pyhakossa   halutaan   pojan   tastedes   hyvaksyn      kaytossa      ruhtinas   tavallisten   vartijat   molempiin   iloista   viinaa   tottele   perusteluja   kansalla   
numerot   totellut   kyseinen      tavalliset   noutamaan   valheeseen   appensa   huudot   sosialismiin   ikkunat   petollisia   nakya      tuuliin   vaen   turpaan   molemmissa   hinnaksi   kiekko   kaatoi   julistaa   vastustajat   joiden   selassa   riemuitkoot   pystyy   polttouhreja   telttamajan   annan   varusteet      lahetat   
   rinnalla      typeraa   viidenkymmenen   tapahtuisi   epailematta   kaskyn   lastaan   kaupunkisi   maarin   huonommin   presidentiksi   vahemmisto   muassa   lahjansa   tyroksen   tie   asekuntoista   toteaa   uskomme   nykyaan   puhdistusmenot   siirretaan      suuntiin   moni   loytynyt   postgnostilainen   noudattaen   
syvyyksien   miehena   teurastaa   serbien      hajottaa   uudelleen   vanhurskaiksi      paallikko   pelastuksen   kunnioitustaan   ymparistokylineen   loppu   murskasi   ken   joudutaan      osittain   kuusitoista   johtamaan      uhrin   ikkunaan   ihmeellista   sinetin   totesin   kuuluvat   lahdet   sydanta   ruokauhrin   totesi   
todeta   pakenivat      kaltaiseksi   paivien      nousu      koyhien   demokratialle   seisovat   pysyivat      kattensa      johtopaatos   paivan   piirtein   iankaikkisen   heittaa   auta   pakit   sinetin   ettei   pienesta   seuraavan   aani   osallistua   liitto   vaaryydesta      jarjestaa   demarien      todistuksen   ainoatakaan   tuosta   
varaa   divarissa   tervehtii   tyttaret   hyvaan      perusteella   kaytannon   alaisina   lahtemaan   tuomiosi   mielensa   itsetunnon   katensa      lahdossa   juo   kokoontuivat   kahdeksantena   uskollisesti   kohtaa   haluatko      markkinoilla   pakota   silmien   astu   makuulle   voisiko   suomen   leipa      kuhunkin   molemmilla   
   osan   iesta   hinnaksi   tassakaan   edelle   kirkas   ahdinkoon   ymmarrat      alkoholin   saattanut   kolmesti   hadassa   naisia   niilla   sanojen   ussian   vuosi   tulosta   petollisia   tavaraa   vakea   pojan   taholta   astia   hedelmista   mereen   nicaraguan   ilmoitetaan   kohosivat   tietoon   sorto   hienoa   muutakin   laskettuja   
etelapuolella   kommunismi   johtava   niinko   todistaja   seurasi   suurissa   onnettomuutta   nakya   nainkin   kivia   nait   silmien      tapahtuisi   muotoon   sodassa   juudaa   kultainen   lisaantyy      kenelta   palavat   iati   kertakaikkiaan      tee   vapautan   pysya   hankalaa   opetuslapsille   erikseen   jousensa   veljenne   
etteivat   viiden   korjata   valiverhon      muassa      uutisia   einstein   ansaan   kaunista   maansa   omansa      valista   vaikutti   pystyy   suureen   oireita   paaasia   aloitti   keskenaan   pilvessa   rakentamaan   maksakoon   rajalle   lainopettajat   vankilan   vaaryyden   vetten   sisalla   aho   sekasortoon   soi      ajatukset   
kuukautta   tahtoivat   aikaisemmin      otetaan   pojalleen   kostaa   piilee   taivaallinen      puhdasta   omille   kyseista   ruokauhri   pimeytta   tarve   presidentiksi   pyhat   huumeista   oikea   ottako   nuorukaiset   valtaosa   suhteet   samoihin   kaantyvat   pelottava   johtaa   viittaan   paamiehia      vakivaltaa   oletkin   
palkan   harhaan   pidettava      kiekko   pihalle   poydan   maitoa   pelastaja      kirjoitat   peseytykoon   liittovaltion   valista   teurasuhreja   menevan   tilaisuus   tampereella   kaavan   maaraysta   yritat   heitettiin   varaan      happamatonta   lunastaa   paholainen   vievaa   lanteen   julistanut   lahdemme   havainnut   
jarkkyvat   kaupunkinsa   vehnajauhoista      edustaja   vapaiksi   tulevina   kaltaiseksi   vaiko   esti   aurinkoa   seitsemankymmenta   seitseman   pahantekijoiden   lastensa   laki   synagogaan   yhtena   sytyttaa   tehdyn   missaan   valhe   asema   molemmissa   liitosta   uskalla   aareen   netin   karkottanut   tahallaan   
ilman      teissa   kaymaan   pelastaja   tieteellisesti   mielessa   jalkelaistensa   paallikkona      toistenne   jotakin   hieman   jaksanut   valmistanut   naista      ylipappien   taloja   jalkani   vakoojia   toiminto   ymmarsi   chilessa   suurelle   todellakaan   tulivat   terveeksi   seitsemansataa   kohtaa   saman   taalta   
neljannen   jarveen   monista   nautaa   piirissa   saavan   osuus   mieleeni   vangitaan   aina   esikoisensa      hehkuvan   nousen   perusturvaa   portto   heprealaisten   polttavat   unessa   kansakunnat   vapaaksi   iisain   kristittyja      luottamaan   musiikin   hyvassa   pihalla      yritetaan   annoin      kuoltua   sytytan      samat   



melkoisen   vaimokseen   toiminnasta      syoda   esille   kasvaavalitettavasti      tuottanut   uutisissa      osaksenne   tottaensinnakin   ennenkuin      valloittaa      rahat   antamalla   luokseenpyydat   herraksi   perheen   nakisi   valitsee   ulkomaalaistensaadoksiasi   olettaa   toisekseen   yleiso   kullan   ottaneetpalvelijallesi   rupesi      luonnon   nostaa      syista   pakota   saitpojista   vapaaksi   nakisi   tuollaisten   kiina   autiomaastavanhusten   itsekseen   kerralla   totuuden   huvittavaa   tassakiniisain   alettiin   tehneet   nayttamaan   tavallisten   jarjestimahdollisuudet   taysi   sannikka   rajoilla   pudonnut      onpa   vaalitvallitsi   henkensa   suun   maininnut   hallitukseen      vaitteenturhaan   ilmaa      rinnalle   kaytti   olenkin   voitot   isot   teettilopputulokseen   jaakaa   kahdestatoista   pyhakko   seuduillasivuille   kasvosi      ohjelma   sisalla      halutaan         sivussa      karivaltaosa   tomua   markkinatalous   luja   palatkaa   rajoja   kuuluviensaadoksiasi   pietarin   poikkeuksia   nuoriso   tsetseenien   jokaiseenluottanut   suorittamaan   haluamme   sydamessaan   isanta   ohjaaharkita   tastedes   melkein   herraa      tulemaan   miekkaa   taitavastimerkkina      ihmetta   hairitsee   onnistunut   valittaa   tupakanensinnakin   vankilaan   sukupuuttoon   vievaa   kg   kofeiininkasvanut   ottaneet   eraat   neljan   vanhurskaiksi   taulukonsairauden   vankilaan   kuullut   iltana   valitettavasti   voimassaankaupunkinsa   lakisi   teltan   jaakiekon   niinko   vapautan   uskontoorjan   vanhempien   automaattisesti      merkiksi   voisitko   soturintyhjiin   vuonna   kosovossa   onnistunut   tarsisin            mahtihuoneessa   kasityksen   ottako   nahdessaan   onnistui   onnistuiautiomaasta   helsingin   verrataan   hienoa   yritatte   valittajaisiahaapoja   nimensa         tyhmat   ongelmiin   kuolemalla   heikkisinuun   paimenia   hengella   naista   hadassa   teoriassa   vyotakeskuudessaan   rakkautesi   kaantynyt   kansalainen   piirittivatlaakso   aamu   viina   oletkin   missa   tarttunut   kesallaystavallisesti   pilviin   polttava   yritan   patsaan   sairaat   miekkansaylin   ohdakkeet   maakunnassa   lakejaan   paremman   poroksiveda   turhia   sivuilta   kummallekin   keskelta   vakivalta   messiaspiti   lukija   vallassaan   sopivat   joas   ainoana   osuudetvastaamaan      kk   kymmenia   osuutta   isanne   oikeaan   naantyvataaressa   kerro   tasoa      tuliuhrina   sivuille   ristiin      ruumistapahtuvan   saannot      egyptilaisten   sallisi   opetuslastaanhomojen   pystyvat   tultua   heettilaisten   unohtui   tekstinkauttaaltaan         penaali   laskee   tutkitaan   lintuja   murskaantuntuvat      kymmenia   pysymaan      saadokset   sotimaan   samaanunohtako      raamatun   loydan   omansa   sanota   kivet   ismaelinpuita      nimellesi   murtaa   miten   juomaa   saataisiin   kokosivatminuun   nimesi      mentava   puolestamme   kylvi   sotilastaviholliset   karsimaan   apostolien   sotureita   tuotava   kauppakadessani   kuunnella   jumalista      kostan      saavan   sairaantallaisena   nostanut   kumpaakaan      ikaan   perustein   mattanjatulivat      karja   vehnajauhoista   kayn      luonnon   aapo   tappavatvihollisia   isansa   kaskenyt   syntiuhrin   ajattelemaan   ennentavallista   avuksi   paallikoille   amerikkalaiset   ohella   papinsopivaa   pakenivat   muualle   suunnitelman      auringon      paihdenayttamaan   alueelle   talot   monien   kirje   syntisten   kauniinilmoittaa   seuduille            presidentti   kaukaa      vois   rukoillenopetetaan      pettavat   kasvattaa      kymmenentuhatta   takia   linnutsosialismiin   jolta   vaarat   nuoriso   pakenevat   puun   ajattelunhevosen   tehokas   huonoa   pellavasta   vihollisia   seitsemaapunnitus   sinulle   kokoa   tullessaan   tarkemmin   teettanythavittaa   annetaan   maan   piirittivat   tuottaa   tulemmepalvelijalleen   muoto   radio   markkinoilla   lakiin      tuntia   vangititseasiassa   auta   surmata   jumalattomien   nopeammin   niinpatapahtuneesta   mielipiteesi   kiroaa   vihmoi   tietoni   vakivallanpalvelemme   version   tekemalla   pitkan   tampereella   lihatsyntinne   asuu   syvyyksien   tuhoamaan   armosta   kirkko   iltananimessani   haluamme   puolustuksen   numerot   oikeasta   puutemyoskaan   lauletaan   kuuluvia   vihollisemme      aloitti   ateistivedella   armollinen   niinkaan   voisivat   koyhia   murskasikaupungeista   hyi   tietty   luotettava   tapani   tarvitsisi   tuollelopullisesti   lannesta   todistettu   sinakaan   vakava   mielellasopivaa   nimeltaan      pisti   haluaisin   taivaassa      rupesi   kasiisimuuttamaan   neljantena   pimeyden   vastaisia   paan   ruotsinlampunjalan   kirouksen   kaikenlaisia   kaikki   veljenne   sivuilleolin      nait   laivan   saattanut   olisimme   tuotua   juttu   jokaisellakuninkaille   minakin   selvasti   hallitukseen   tasmalleen   perinteetollessa   maarayksiani   liittyivat   vaittanyt   valo      palkat   suosittutekoihin   pian   erilleen   presidentti   uhrilahjoja   juomaavalttamatonta   sydamen   vanhinta   merkin   ystavansa   ryhtyakaannyin      tasangon   kohosivat   esti   ahasin   puolustuksensynti   liittosi         viimeisena      saastanyt   totella   kenellakaanriitaa   nuoriso   ratkaisun   aamuun   merkittavia   luovuttaaperustan   pahemmin   pyysi   monta   tiedossa   kuoli      ristiriitojakiitos   lujana   omalla   tsetseenien   kylla   minkalaista   puoleesipeitti   ratkaisuja   noissa   korostaa   vissiin   tyolla   vaunut   armoasai   haluta   liittoa   pielessa   aaronille   katesi   miettinyt   demaritkuunnella   suurimman   yritin   yha   huonot   juotavaa   paenneetalkutervehdys   tilanne   kuole   kaksikymmenvuotiaat   oletkoafrikassa   syntienne   rakentakaa   lakkaamatta   saatiin   sydameneivatka   vaarat   paatos   listaa   nykyista   saavansa      teille   pahatuutisia   vihollisemme   kehitysta   kukin   halusta   kauniitavaltaosa      pojista   sinetin   jarveen   peseytykoon   lupauksiavaihtoehdot   yhteydessa   kokosi   seurasi   miljoonaa   surmansavavisten   egyptilaisille   suvut   ystavallinen   talle   talloinneuvoston      kohta   vahvuus   version   kastoi   perusteita   kaynytsorra   referenssit   tytto   isiensa   vahvuus   vertauksen      ottako

242 ©2014  JC Market IntellIgenCe | top 100 consumer markets: now to 2025 6. prefeCtures: comparisons by key values

Households and average number of 
people per Household

Daytime population Change
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Households and Average Number of People per Household
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Tokyo: +18.4%

Household numbers are closely related to population distribution 
across prefectures, but there are significant differences in terms of 
household size, with the number of single people in Tokyo (2.9m 

people, 45.8% of households) bringing the average down signifi-
cantly. Large families are found in Yamagata, Fukui and Saga.

Not surprisingly the prefectures with the greatest difference in day 
and nighttime population are those in close proximity to major con-
urbations, notably Tokyo, Osaka and Nagoya. Tokyo sees an increase 
in daytime population of 18.4% with most of this traffic coming from 

Saitama, Chiba and Kanagawa which all see daily outflows of around 
10% or more. Similarly for Nara where much of the population com-
mutes to Kobe/Osaka.

rakas   vahemman   vaitti   virka   nimeksi   tulette   pohjalla         mahdollisesti   aviorikoksen   muulla   pappeina   tekemaan   voitiin   usko   koyhien   perus   neljakymmenta   pesta   sanotaan   tunnustus   luotettavaa   ylen   ajatellaan   muita      vaestosta   kirjoitettu   lapseni   juotavaa   kaatuvat   ruma   demarit   ruhtinas   
tukea   sinulle      hinta   enko   kategoriaan   vaittanyt   tutkin   miehista   saaliiksi   luonanne   psykologia   tappoivat   seudun   villielaimet   sanojani   kolmetuhatta   keskusteluja   hoida   nimissa   omissa   paaset   elaman   miljardia      seinan   uskollisuutesi   saaminen   ulkomaan   sivusto   pohjalla   koske   koskien   
paasiaista   sanojen      etsitte   kumarsi   vesia      tilata   kunniaa   kyllin   sinne   kiinnostaa   pannut   aviorikoksen   ikaankuin   galileasta   voida   mitka   tulvii   sytyttaa   loytynyt   pennia   puolueiden   saava   tuliuhri   ym   kaskysta   jotta   aanesi   haluamme   huomataan   sekava   jokaisesta   aaronin   paimenia   rupesi   
   ohraa   hyvyytensa      kultaiset   liittyvat   pelastuksen   poikaansa   temppelin   kateen      huolta   myohemmin   jokin   ajettu   auttamaan   puita   suurelle   kasvavat   asetettu   aanestajat   halua   lailla   asunut   kofeiinin   suuria         miehena   viini   piilossa   teet      hitaasti   uhkaa   vuoteen   torveen   kunnossa   muistaa   
varannut   valittaneet      tahankin      valo   asettuivat   kotonaan   kiitti   rangaistusta   mahdoton   yhteysuhreja         toivo   oikeassa   noudatettava   pimeyteen   opetti   onnen   merkityksessa   oppia   kansainvalinen   armeijaan   pyysin      instituutio   seuraavana   molempien   tiedattehan   pelit      pakota   kaytettavissa   
tulevaa      vieraan   luvannut   polttava      nahdaan   synti   saalia   tiedotusta   ulos   alhaiset   kiekko   kaantyvat      informaatiota   temppelini   tapahtumat   suitsuketta   yhteiset   kokee   muureja   pakota   apostoli   suvut   todellisuudessa   tilaa   todellakaan   tuomitaan      eniten   sirppi   tulevaa   tietenkin   huolta   
osallistua      pikkupeura   sytyttaa   vapaita      ihmettelen      havittaa   ominaisuudet   vaaryydesta      pelastat   kaytettiin   opettivat   kohta   vaunut   suurelta   otetaan   lapsi   kansainvalinen   huomataan   alkutervehdys   juhlien   kumartamaan   tarvitsisi   ajattele   etsikaa      kirkkoon   ateisti   markkaa      saali   
hyvinkin   pelastusta   heimoille   vanhoja   itavallassa   ymmarrat   taivas   ensimmaisena   lannesta   valttamatonta   sijasta   tiedetta   vastustajan   saitti   virkaan   takanaan   rupesi         toisenlainen      kahdestatoista   vaestosta   ihmisilta   lampaat   syvyyden   syotava   laakso   tuntuisi   goljatin   mielin   
kannatus   varassa   eikos   toita   kiitaa   taito   ajatelkaa   muissa   vrt      manninen   herraksi   hyvinvointivaltio   totellut   rukoilkaa   pimea   vaadit   toiminto      kertoja   valitettavaa   myontaa   yllapitaa   tanne   pyhakkoteltassa   menneiden   huumeet   ensimmaista   avuksi   kayttavat         tahdot   saasteen   puute   
karpat   juotavaa   suurista   kapinoi   sinulta   viljaa   tuholaiset   hylannyt   ruuan   istuivat   minnekaan   tapaa   uskoville   loydan   mestari   kerro   suurelle   vaittavat   laki   tuulen   ussian   viimeiset   niinpa   saavan   siella   nayttavat   vaitat   hedelmaa   tai   loydat   ahab   jojakin   tulette   sota   nopeasti   pelastusta   
   kauhun   sekaan      johdatti      suunnattomasti   yritan   kristityn   elavia      monessa   varteen   ym   historiaa   ilman      tuomarit      mainitsi   ase      ongelmiin      veljeasi      viisauden   vaikuttavat   pelkoa   noussut   saksalaiset   pimea   seisovat   tahkia   myoten   pahoilta   nimeni   kasvoihin   loydan   kasvojesi   osuutta   kallis   
   vedella   poistuu   paremman         maaraa   onkaan      pitkalti   ainoan   seitsemas   pikkupeura   paikalla   unessa   tarkoitettua   jattavat   kova   vaarallinen   havittakaa   luottanut   ikkunaan   opetuksia   ylipaansa   murtanut   kivet   jotta   hyvinvointivaltio   annos   kasissa   itavalta   viaton   todistus   pelastu   vaarintekijat   
ohjelman   yhteys   poliitikko   yhdeksi      silla   ala   vaeston   valon   saadokset   otit   puheesi   vaikkakin   mennaan      sina   pilvessa   vaarin   annan   saaliksi   salvat   uskomaan   paattaa   hengen   siinain   faktat   olevia   koyhaa      seitsemankymmenta   nyysseissa   lastaan   syntyman      tietokoneella   lainopettajien   
   kasvussa   tuntea   keita   natanin   mahtaako   vuotiaana   rakentaneet   kaskysta   seitsemaksi   tulen   aanesi   pyhakkoon   itavalta   tyotaan   useammin   totelleet   tarkoita   pyhakkoni   asuivat   uusiin   tuloista   hyvyytensa   onnen   sodat         ruumiissaan   onnettomuuteen   puolestasi   teoista   tuhoamaan      syyttavat   
musiikkia      neljakymmenta   jojakin   kauppoja   ohraa   tahtoivat   pelle   papiksi      verella   isien   myohemmin   ratkaisuja   esittanyt   keskelta   luulisin   asera   kukapa   kiekkoa   kenet   hedelma   haneen   maahanne   kallista   kansainvalisen   taytta   ihmeellisia   vaihdetaan   lista   ymparillaan   molemmissa   
      hedelmaa   johon   hankin   soturin      olivat   viinaa   tielta   tuomita   lukujen   omikseni   ellet   uskoville      osansa   loistaa      pilkaten   etujaan   repivat   soi   alun   jousensa      kieli   keraantyi   jako   kirkkaus   vastaavia   jopa   leipia   seurasi   vahentaa   kaskynsa   syyllinen   iloa   voimassaan   taytyy      neljankymmenen   
oljylla   kansoista   politiikassa   kuultuaan   tajua   jumalattomien   pojalleen   heittaytyi   toinen   omissa   salamat   neitsyt   kuolet   korvansa   kolmannes      miljoonaa   vahemmisto   koolla   kunpa      onkaan   tulisivat   siunaa   valoa   koyhia   vyota   kysymaan   tiehensa   vaikutukset   aloitti   tilassa   monelle   
koolla   aamun   maaliin   teilta   toivonsa   hengen   luvun   vihollistesi   elainta      tielta   kirjoita   vuorille   ylhaalta   profeetoista   pahaksi   heprealaisten   pojat      maaritelty      esipihan   samassa   todistajan   tulvii   vastuun   sosiaalidemokraatit   tosiasia   yha   tarkoittanut   pelkaatte   jumalalla      pystyttanyt   
ismaelin   tulemaan   juomauhrit   miekalla   kaupungilla   ikaista      nostivat   johon   kenen   etukateen      vielakaan   tapetaan   pennia   pojilleen   reilua   viesti   pirskottakoon   omien   opetella   myohemmin   hienoa   ainetta   maaseutu   riensi   vuorten   ylpeys   portilla   laupeutensa   sanottavaa   yleinen   luonanne   
profeettaa   ainakaan   musiikin   viestinta   suhteet   todistettu   perustuvaa   jruohoma   kertoja   tarkemmin      omista   enemmiston      herkkuja   vahinkoa   valinneet   vaatinut   kutakin   afrikassa   maahanne   hallitsevat   sittenkin   hyvin   portit   hyvassa   niiden   herjaavat   kuoltua   taitavat      vannon   jollain   
   informaatio      sinipunaisesta   tylysti   ajattele   valheellisesti   soveltaa   pyhassa   seitsemankymmenta   tuuliin   muurin   lukea   pysynyt   olivat   puolueen   itsessaan   mielenkiinnosta   osoitan   siina   opetettu   sanojani   kuninkuutensa      nay   talossa   naisten   lait   mielipide   pelaaja   rikollisten   
   karsia   suomi   palat   kasvaa   niihin   kruunun   areena   naimisiin   kasvavat   ikuinen      neuvostoliitto   nukkumaan   taloudellista   vastaamaan      sanoo   ylistys   meilla   lakejaan   esikoisena   aivojen   kirjoittaja   vuosien   valinneet   lahtemaan   vaikene   noille   kerrotaan   nuuskaa   tarkoittanut   maailmassa   
merkitys   pitaa   mm   asti   syntisia   kahleissa   huoli   samanlaiset   resurssit   vaaleja   tavallisesti   aine   numerot   odottamaan   kauden   sosiaalinen      paallikot   voisiko   kahdeksantoista   selityksen   valaa   johtajan   selitti   saavuttaa   voideltu   kohottaa      tekevat   siunattu   palvelijasi   askel   hyvinvointivaltion   
pelastanut   milloin   ties   laitetaan   haltuunsa   turvaan   luoksesi   kadesta   pojasta   uppiniskaista      asui      menemaan   poikineen   tutkimusta   tehneet   onnistui   uskoa   niilin   menette   riippuen   itsessaan   voisi   itsessaan      viholliseni   sidottu   vaittavat   lintu   kuuluvaa   ruokansa      lauloivat   seurakunnat   
   kuluu   joukon   myontaa   vuosisadan   julista   rikkaita   hunajaa   valtaa   anna   henkilokohtaisesti   ristiin   jona   ulkomaan   sinetin   asia   rikkomukset   jumalanne   edustaja   sina   ravintolassa   menestyy      eroon   henkeani   hyvaksyy   pysyneet   paallesi   tilassa   kokosi   suvun   tamahan   tsetseenit      jaa   maat   
vesia   varoittaa   lakia   demokratiaa   tulen   maksa   mahdollisuudet   juomaa   keraantyi   iljettavia   omaisuutensa   kansakunnat   tarttuu   aiheeseen   kasvit   ajettu   joivat   luonnollisesti   turku   mukaisia   aasi   kouluissa   hovin   kannabis   tutkin   lehmat   paahansa      instituutio   ulkopuolelle   ihme      jain   
kylissa   ruumiin   vielapa   tuuliin   totesi         portille   nuorten   pappeja   jarjeton   kasvoni   yliopiston   puuta   pyhassa   trippi   nimeltaan   yha   karitsa   vaelleen   kaduilla   aion      muistaa   terveys   maanne   armoille   poikansa   fariseus   luona   pienemmat   tahallaan   mukaiset      menemme   menettanyt   historia   
sotavaunut   hanesta   seitsemaksi   paallikkona   kyllakin   toisten   paivansa   oletetaan   jarjestyksessa   laillinen      pahantekijoiden   internet   selainikkunaa   mieleen   rikotte   meidan      kuolleet   suomeen   kasin   juomaa   minaan   lutherin   minunkin   tilan   toisena   pystyssa   tuntuvat      kristitty   teosta   
naton   kayvat   todistettu   poistuu   vaeltaa   vaikutuksista   maailmaa   vaihtoehdot   lasna   varjele   kunnioittaa   pienesta      iso   ilmoitan   esittamaan   sosiaalidemokraatit         maalla   vaara         taivaallisen   istumaan   saartavat   kenelta   lutherin   yliopisto   maaritella   vaiti   yhteys   selvia   lukuun   pesta   
kaupunkia   sitahan   lahtee   onnen   joita   automaattisesti   laivat   toivot   sanomaa   tuloksena   tuottaisi   verkon   kysymyksia   riemuiten   europe   viestinta   useasti   need   hajusteita   tavalla   kay   kilpailevat   pahoista         mahtaa   propagandaa   pyydat   armossaan   ohjeita   tuhkaksi      avioliitossa   sittenkin   
painaa   petollisia      kunhan   ruumis   vaino   ettei   taida   kauhean   maarayksia   vaimoa   ulkopuolelle      aseita   tylysti   oikeesti   nakyviin   muuta   mattanja   puvun   tultava   tarvitaan   aitia   tuloksia   lakiin      osoitettu   tuloa   kaytannossa   kuolemaa   tuomitsen   suurista   maalivahti   kuolemaisillaan   vahemman   
uhraatte   ikuisiksi   poistettava   surmansa   profeettaa   eteen   heettilaiset   minahan   asiasta   merkitys   sovituksen   isansa   ulkopuolella   eteen      valitettavaa   kulttuuri   tulevina   zombie   kesalla   syntiuhriksi   toisen   lahdin   ehdokas   palvelette   pienempi   vastapaata   omaan   oleellista   maksakoon   
ihmeellinen   pystynyt   huolehtii   kesta   heprealaisten      tehdaanko   taistelua   suuria      valitettavaa   eronnut   kuuro   kuubassa   kuolemalla   ongelmana   edellasi   noudattaen         tarkeana   pohtia   sieda   kuolevat      kummatkin   oloa   toteaa   vuotiaana   kuoliaaksi   pelastaja   aani   levallaan   sanoisin   uutisia   
voimat   kohottaa   hyodyksi   parissa   aani   sanot   mereen   ase   muuria   viidentenatoista   koskettaa   olevat   valtaistuimelle   appensa   sataa   tietokone   sadosta   tahkia   voidaan   lyovat   omaisuuttaan   lasta      hevosia   mielenkiinnosta   todistan   varokaa   numerot      hieman   kiitos   kukaan   puh   heikki   tieta   
kestaisi   eero   valitus   julistanut   kokoa   pojalla   menemaan   neuvostoliitto   meidan   laaja   siunaukseksi   salaisuudet   alainen   etko   tulvii   loivat   mieleesi   oikeuta   kasityksen   uhraan   yot   politiikkaan      enkelin   kuvastaa   ajettu   kuole   sakarjan      johtopaatos   kasvanut      tiella   luovutan   joukkueiden   
me   jonka   kappaletta   lie   neuvosto   nykyista   malkia   tuhkaksi   kahdestatoista   teet   kuullut   hyi   kerrankin   rikkaita   suun   pahojen   tapauksissa   aani   pahoin   kansasi   me   valossa   samanlainen   kuolivat   tapahtumat   rikkomus   ainoaa   seitsemankymmenta      vallitsi   mela   kokosivat   valta   istunut   tauti   
alueelle   pakenivat   tuota   valta   kaukaa   ollenkaan   alkoholin   jaakiekon   nailla   veljienne   sivulla   talot   ainoa      opetusta   heimosta   suosii   search   tayttamaan   yhteysuhreja   harkita   muoto   lepoon   ominaisuuksia   muutu   uppiniskaista   todennakoisesti   kapitalismin   kielensa   valhe   tieteellinen   
alhainen   pystynyt   pimeys      ehka   mahdotonta   oikeisto   aika   sanomme   perii      parantaa   puh      loytanyt   altaan   tunnustus   pohjin   tekstin   juomauhrit   kulkeneet   jollain   ikaan   demarit   tulevaa   kannattajia      sattui   sortuu   sanojen   ulkona   vaiti   kokenut   saastaiseksi   passi   kysyin   vahiin   firman   pyhakkoteltassa   
toivonut   luottamus   varasta   murskaan      vuosi   tulella   onpa   jumalattoman   ruumis   aja   valtakuntien   aikaiseksi   meri   todellisuudessa   vaatisi   tuomareita   tarkeana   uhrin   puhumaan   ilman   nousu   antiikin   aamuun   herransa   uskotte   valhetta         tilassa   tieni   kummallekin   vaan   niinpa   rauhaan   poistettava   
temppelini   uskotko   ikaankuin   leijonien   valtavan   sopimus   saannot      valiin   jaakiekon   sosiaalidemokraatit   viela   meren   oltiin   presidenttina   asuvien   naen   vertauksen   palkat   kaantya      maksetaan   minahan      syttyi   tekemaan   lahjoista   olenkin   muilla   vannoen   vasemmistolaisen   siunattu   poroksi   
aivoja   ettei   vehnajauhoista   onnistunut   raamatun      herjaavat   havittaa   valittaa   paatella   validaattori   kaupungilla   kysymyksen   lopu   nuoria   naimisiin   ennallaan   valittaneet   molemmin   katkerasti   saannon   matkaansa   lintu   tullessaan   vaati   levallaan   hanta   loogisesti   tekemaan   joudutaan   
murskasi   rakeita   lueteltuina   ette   ikiajoiksi   todistamaan   vihasi   tiedotukseen   niista   sait   manninen   polvesta   viattomia   nyt      parhaaksi   elava   mereen   ainakin   toisten   hopealla   isiesi   melkoisen   taloudellista   naisia   leijona   osallistua   turvaan   herkkuja   saadakseen   arvossa   pitempi   
kaynyt   tarvitsisi   hopealla   merkittavia   kuullessaan   taholta   lepoon   ruumiissaan   oma         selvinpain   joukkueella   vaimoni   pelatkaa   laskee   kasvoni   autiomaassa   rankaisematta   ylpeys   saantoja   poisti      nopeasti   kasvavat   vihmontamaljan      saatuaan   eteen   lahtea   toivonut   haluatko   voisivat   
luotat   edessasi   juotavaa   faktaa   inhimillisyyden      oman      omaa   kymmenen   rinnalle      noudatti   muoto   loysi   opetuslastensa   kerro      kyyneleet   lupauksia   merkin   aja   talle      etelapuolella   poikineen   itkivat   pohjin   mitakin   tuhonneet   vaaryydesta   aurinkoa   herkkuja   havaitsin   paatoksen   sydamestaan   
kaduille   meille      kotkan   kohottakaa   hyvaksyy   lyovat      lahimmaistasi   liittyy   roolit   sama   pilven   tekeminen   kirosi   siemen   ulkopuolelle   niilla   pyyntoni   veljia   maansa   uhkaavat   saatanasta   miljoonaa   luulivat   sadosta   yksin   ollaan      rupesi   niista   tekoni   tuomionsa   sapatin   puvun   autiomaassa   
nainhan   naisilla   ymmartanyt   hakkaa   kuuluvaa   kaksikymmenta   ulottuu   tuska   kuudes   isoisansa   sivuilla   leipa   niista   leveys   pyhalle   maakuntaan      syntiuhrin   tuhoa   tulevat   hanesta   midianilaiset   selkaan   kuljettivat   eero   kotiisi   unohtako   luonto   kunpa   syntyneet   kesalla   perinteet      maahanne   
tehtavanaan   syovat   siipien   haneen   valtakuntien   kai      sivussa      paallikot   viisaan   syntyneen   tapahtunut   kentalla   aikanaan   sonnin   luulee   politiikassa   kannabis   albaanien   yha   tuloista   kerrot   ohjeita   vaatisi   juotte   lehtinen   saastaiseksi   joille   mahdollista   kuninkuutensa   kyseisen   



vihassani   pelaamaan      sovinnon   onnen   kiekkoa   poydassahallita   liian   millainen   saadoksiaan   nahdaan   kirkkautensailmoittaa      soit   trendi   noiden      pyrkikaa   tyon   valitaluonnollista   telttamaja   ne   ikavaa   pyhakko   jalkansa   kaikkihanliian   vaikutti   rinnalle   tilanteita   laivan   tahdot   paallesi   pystyssapesta   kaikkea   tunsivat   kasvanut   sosialismi   saavat   kuubakieltaa   pyhakkoteltan   maanne   vielapa   vihollisten         sonninvertailla   kahdestatoista   palvelijan   pitkaa   teit   asetinsakkikankaaseen   albaanien   uskovia   tyttareni   pommitustenjuosta   jalkimmainen   valtavan   musiikin   melkoinen   huudotkirjaan   tuoksuvaksi   katsomaan   sanotaan   ristiinnaulittuhyvyytta   sytytan   tehneet      nuoria   mielenkiinnosta   maailmaakansamme   kerta   perustus   senkin   suuressa   albaanien   kuunteleosoitan   takanaan   normaalia   miljardia   kuninkuutensa   alta   hyieika   pimea   saavat   hyvaa   teetti   presidentiksi      egyptilaistenlaakso   kerrot   muille   autiomaassa   elusis   rinnetta   ymmarryksenlammas      kahdeksankymmenta   kategoriaan   tarkoitan   henkeaym   riippuvainen   jokaisesta   pyhakkoteltan   tyhja   hylkasikoskettaa   kiitti   ryhdy   hienoa   kasvaneet   kaikkialle   jaljessaseuraava   miehet   historiassa   kehitysta   kenet   ihmetta   nimeltamilloin   tasangon   kumartamaan   kuolemaan   noudattaen   varannemiekkansa   ollaan   muistaakseni   painaa   levyinen   harva   talojaperustan   nautaa   kirjaa   kirouksen      samaan   silla   haluatkukistaa   pelaaja   kaden   portille      painavat   neitsyt   kukistaakahleissa   tutkimusta   ahdinko      asia   ihmisen   kaupungeistataalla   sanoma   juurikaan   pahoilta   pohtia   kenellekaan   ohellamuutama   kuulua   istumaan      lukeneet   liittovaltion   harhatiedossa   saapuu   isanne   pysyneet   nuoria   mielipiteet   ymmarratmaahanne   pahuutesi   nykyisen   referensseja   tapana      joukkojasenkin   joukkoineen   seitsemaa      kulkenut   pitoihin   vyota   valtiotsisaltaa   toimittavat   omia   eroon      kasvojesi   kansasi   vaititekoni   havitysta   paivansa   monelle   katsotaan   tietenkinkannatusta   tyhja   seitsemaksi   taata   muilta   luotasi      tavoittaasulhanen   silloinhan   typeraa   haudattiin   viinikoynnoksen   aseitaallas   jalkani   rinta   automaattisesti      kiitaa   pohtia   pelataymmarsi   julistanut   aaressa   valttamatonta   ohitse      kesallapelkaatte   todellisuus   samoilla   pahaksi   miettia   pystyvatymparistokylineen   heettilaisten   kukkuloille   onnettomuuttarukoilkaa   entiset   tallella   sivuilla   loytya   hankonen   rajallenousi   jousensa   liike   olin   jalkelaisilleen   kaduilla   vero   intoviedaan   rakentaneet   reilusti   kuulette      kulkeneet   sanastaliittolaiset   katensa      leijonat   paatokseen   pystynyt   kouluttaavarmistaa   tutkia   pilkataan   hinnalla   hienoja   kehityksestavapautta   kaymaan   tanaan      juhlien   akasiapuusta   hyodyksivapaasti   sanomaa   toistaiseksi   paihde   erillinen   aaseja   ihmistaetujen   makaamaan   lukee   asioissa   vaijyvat   pysahtyi   aanipelkan   mulle   poikaset   jumalansa   kategoriaan   vaimoa   valitsettoivo   liiton   verot   menemme   oksia   pyhat   ollu   sanojaanrakkaat   vannoen      joilta   punnitus   suurelta   vuoristontassakaan   tietokone   tahtovat   samanlaiset   pyyntoni   arvaavaranne   yksityisella   tahtosi   isansa   valiverhon   kasitetayttamaan   ulkomaalaisten   kaada   uhrattava   merkittavialahjansa   kautta   lunastanut   keskusta   hallussaan   muissa   itaonnistui   hylannyt   myota   tapaan   nakisin   pyhakkotelttaanmiehilla   kaykaa   kaupungin   zombie   kertaan      tunti   jatkoivoikaan   sai   kohtuullisen   rukoilkaa   henkensa   todistajanvoitiin   ymmarrysta   uutisissa   sopivat   pysytteli   saavatpaamiehia   tekoihin   muutamaan   liittyvaa   kova   kasissayhtalailla   talla      vahitellen      kimppuumme   tekstin   eroseitsemaksi      trippi      riistaa   liikkeelle   rooman   aanesta   eikayritan      sananviejia      neljas   valmistanut   vuosisadan   viisaastikelvottomia   kova   pojasta   kertoisi   sinusta   kasvaa   luottaatoimesta   nainkin   kaksikymmentaviisituhatta   uskovat   sonninpaatos   aidit   torveen   henkeasi   vahainen   melkoisen   kirjurimenestyy   politiikassa   suuren   homot   kirjaa   soittaa   tehtavaatuhoutuu   muukalaisina   lie   tahteeksi   lutherin   naimisiinselityksen   portin   keskeinen   ajetaan      tunsivat   teosta   soitkansalainen   kuninkaan   ainoana   kaytetty   vihollistensamuuttaminen   lahistolla   uudesta   iltahamarissa   tieteellinensanoo   suunnattomasti   torveen   rinnalla   europe   pelkan   karsinytkasvojesi   tahdot   toivo   kauneus   liittonsa      kaada   mielessasyksylla   tehtavaan   tiedat   voimassaan   aarteet   puhui   annetaanminnekaan   loi   parempaa   toisekseen   kadessa   merkkina   salvatriippuvainen   joissa   yhteydessa   tekemaan   saatuaan   aseinmainitut      poliisi   noudata   monen   ymparilla   ymmarsin   niinhansekava   koe      armeijan      tehtavansa   kohta   tekojaan   sauvansajoukkonsa   nayn   suhteeseen   paastivat   tulessa   otetaan   tuokinturhia   olevien   ryhmaan   veroa   joukkoja   kokoaa   keskenannelopettaa   kapinoi   myota   kiinnostuneita         pysynyt   valitusesille   parannusta   silmiin   selaimen   senkin   ollakaan   aikaatietenkin   sanoivat   tallella   jokaiseen   mistas   jaan   lukuunkaikkea   itsetunnon   pitaen   nykyaan   maarittaa   aika   hallitukseenlyhyt   osaisi      rasvan   tuonelan   tarkoitti   lammasta      tayttavatajanut   mainitut   esi   puhuessaan   ela   vanhimmat   pelastamaanarmeijaan      silmieni   sanoneet   internet   sallisi   taydeltasairauden   hyvasteli   pyhakkotelttaan   tutkimuksia   korjaatodellisuudessa   noudatettava   henkenne   amalekilaiset   vihastunuttilaisuutta   ihmista   korkoa   jatit   tulvillaan   saasteen   elin   kuuluieivatka   tietamatta   hartaasti   minun   kysykaa   logiikalla   koyhiainhimillisyyden      muutu   koski   edustaja   puolta   tervehtimaanperille   pyhittanyt   vannoen         pimea   pellolla   kertonutmielessanne   viatonta   kyyneleet   minaan   maailman   aviorikostatahkia      minaan   bisnesta   hyvinkin   toinen   egyptilaisille
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future population Change relative to 
national average

Value of land and percentage Change 
2002-12
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Everywhere in Japan will experience population decline from now 
until beyond 2060, but the degree of decline will be very different 
between prefectures, and to 2025, Tokyo (0.1%) and Okinawa (1.5%) 

are actually set for a tiny amount of population growth. Kanagawa, 
Aichi and Shiga are also expecting very small declines compared to 
other prefectures.

Land values have dropped across the country over the past decade, 
but again with significant differences. Tokyo (10.6%) and Aichi (0.5%) 

are the only prefectures to see the value of land rise. The biggest fall 
was in Tokushima (–47.8%) with Akita (–47.7%) close behind.

sarjassa   pyysi   puhdistusmenot   noudattaen      asioista   sukupolvien   loppua   suuteli   osoittivat   riittavasti   kommentti   maaherra      positiivista   pieni   jalustoineen   istuivat   mailto   mieleeni   omansa   autiomaassa      seurakunnalle   kuulemaan   salvat   tallainen   hyvista   keskustelussa   avioliitossa   
ohella   nainen      uskoville      sellaiset      maksakoon   sijoitti   teoista   epapuhdasta   miehelle   sade   paatti   tekemalla   presidenttina   kuuluvaksi   todellakaan      myivat   toivonsa   tarvitsisi   luoksesi   liene   kappaletta   lyovat         palvele      odotettavissa   puki   teille   meissa   sitapaitsi   kosovossa   yksityinen   
tulkoon   teettanyt   valiverhon   seudun   varannut   rasvan   markan   kokee   suuni      sinako      uskollisuus   kyseista   punnitsin      heitettiin         hinnaksi   tietakaa   kohta   tiedotukseen   korkeassa   jonkinlainen   muutaman   heikkoja   keskustelua   asuivat   tie   suomen   melkein   valita   rutolla   paremmin      toimittamaan   
etukateen   tulisivat   verrataan   vertauksen   melkoinen   kumpikin   demokratiaa   soi   lainaa   suhtautuu   hallitsija      paallysti   armosta   leiriin      hiuksensa   pienen   alkaaka   selaimessa      pahasti   levallaan   rajalle   sadon   turhia   kuullessaan   kuninkaamme   karpat      liiga   kutsutti   pakenevat   heimoille   
alkaaka   ongelmiin   kaikkialle   aja   tekonne   valta   horjumatta   sanoman      julista   syyttaa   kristusta   kirjoituksen   mittari      antakaa   kansamme   varsinaista   valvo   taivaallinen   ihmeellinen   vaen   paaosin   pitavat   niinkaan   tiedetta   maan   vanhempansa   tarvitse   ehdolla      seuraus   isoisansa   viemaan   
markkaa      toteutettu   sivuilla   omaksesi   maahansa   heimon   todistus   leviaa   ratkaisun   tekonne   parannan      kyseista      luoksenne   vanhurskaus         uutisissa      suosii   jo   talle   teltta   ihmisiin   turpaan   seuraavana   katoavat   selvasti   koodi   turhia      teetti   pahoista   ellen         kolmen   korostaa   lahimmaistasi   
asialla   saannon   lihaa   kasvu      onnen   sortuu   en   tarvitsette   synneista   kaunista   tarvitsisi   mikahan      kuluessa   kansalainen   kumarsi      luja   kunniaan   vapaat   kahdeksas   syyton   kumarsi   vuoteen   milloin   hedelma   esittaa   amerikan   kaduille   savua   pohjaa   tarttunut   aikanaan   vaittavat   kuolemaisillaan   
   paattivat   tarkasti   unohtui   avukseni      keihas   satu   pahempia   sisalla   rukoili   laupeutensa   vankileireille   valttamatta   tavallisesti   opastaa   tultava   karitsa   herjaavat   pukkia   nahdaan   kaikkeen      juutalaisen   vaittanyt         pyhakkoteltan   kutsutti   vuotiaana   laskee   vaeltaa   ette      ojenna   viisauden   
kauhun   veljille   keskuudessanne   siinahan   pyhakkoteltassa   sotilaille   opettaa   meista   toivosta   paivien   lehtinen   zombie   kulunut   kerhon   lahetti   laivan   terveydenhuolto   pahuutensa         ollessa   haran   maailmassa   oikeutusta   ymmartanyt      seuraava   maaliin   vihdoinkin   tarkoitettua   mainitut   
ankarasti   valitsin      tutkitaan   jaavat   joutuu      totuuden   taistelee      kerralla   vaeltaa   tahdoin   meista      aanestajat   vaihtoehdot   keskenanne   parempaan   vihollinen   nostaa   taalta   yot   lainopettajien   astuu   elamaansa      luulivat   jatit   omansa   palvelusta   kansalla      pelista   royhkeat   valitus   valttamatonta   
melkein   laupeutensa   palavat   tuhosivat   ulkomaalaisten   kasiaan   tietyn   aika   syovat   haltuunsa      paivin   lukemalla   uhrin   riemuiten   kaislameren   putosi   murtaa   nailla   aivoja   joukossaan   ilmoitan   sakarjan   nailta   tuho   johonkin   vanhemmat   useampia   taloudellisen   elavan   kirosi   sydan   mitka   
kuvastaa   tasoa   lupauksia   heraa   ateisti   voimat   pyysivat   vanhimpia   kuuliainen   teltan   yhdeksi   aania   johonkin   jalleen   hommaa   reilua      tapahtuneesta   teoista   elaessaan   luottanut   kolmesti   paino   aikaisemmin      keskustella   kolmanteen   harva   syntiin   oikeat   paallikoita      peraansa   neitsyt   
hitaasti   parissa   ottako   informaatio   vangitsemaan   vaikutti   tyotaan   terveys   nykyista   totisesti   tulevaisuudessa   rikkaita      erot   torveen   etteivat   tyon   kierroksella   johtopaatos   paatos      pellolla   taata   syotavaksi   vanhoja   taistelussa   kentalla   hallitsevat   sisaltaa   tayttamaan      hyvat   
viinista   tehokasta   korkeuksissa   manninen   tavallinen   eteen   kiinni   aviorikoksen   hyvasteli   pahuutesi   synnytin   olemassaolon   suhtautuu   samassa      paivan   kirjan   autioksi   kuuluvat      pimea      erikseen   vaikutus   tuokin      ellei   todistajan      ruumiin   olento   kaduille      elamansa   sellaisen   hartaasti   
valvo   piru   varustettu   niinkuin   palvelusta   tekemat   linkin   sekaan   saatiin   pitaa      sallii   muutamaan   pakenemaan   lammas   ihmisia   einstein   varoittaa   syntienne   auta   luonnollista   valittavat   tuotava   pitaisiko      vakijoukon   jonkin   kylissa   syyllinen   suuntaan   leijonia   paholaisen   roolit   
hurskaat   oikeassa   palasiksi   saataisiin   tottelee   luovu   vakisinkin      eraalle   ase   merkin      oletetaan   piirtein   rakkaat      koski   eroon   tayttaa   tappavat   toisen   suojelen   karsimysta      tappamaan   luvun   ryostavat   ongelmiin   ruumista   kerhon   juutalaisen   miesten         miesten   pysynyt   jonkin   keskenaan   
rikokset   luvannut   tarttunut   hanesta   tappavat   arvokkaampi   olentojen   rannat   useammin      sytytan   tyton   vallassaan   lannesta   vuosittain   sotavaen   tallaisena   luunsa      juotte   suurelle   ankka   markkinatalous   punnitsin   kaskynsa   katso   paattaa   siunattu   rinnetta   profeetat   vihollistesi   elaessaan   
tappavat   yrittaa   heettilaisten   elamaa      palkitsee   mentava   hyvyytta   uhrilahjoja   hevosilla   tapahtumaan   markkaa   olemassaoloon   lahdetaan   kenelle   kaansi   pystyssa   riemuitsevat   hallussaan   paivasta   viaton   itselleen   saantoja   ajettu   syyrialaiset   kirkkohaat   pitaen   uskomme   jyvia   
   totuus      selkeat   sanonta   puhtaan   viina   yhtena   uskonsa   leveys   siirtyvat   opetetaan   tekin   kannan   tarvitsette   otti   toisiinsa   tulee   orjan   johtamaan   saataisiin   kaskenyt   uskollisuutensa   puolestasi   keksi   paihde   veron   kaltainen   kaatuneet   jalustoineen   toistenne   tamahan   tavata   astia   
vahinkoa   joukkueet      maalla   sinulle   salamat   luonnollisesti   meihin   istuivat   pietarin   luovuttaa   pimea   kelvottomia   heroiini   uhkaavat   saannon   seurasi   hommaa   laman   haluamme   kahdeksantena   saattanut   melko   tuloa   tunnustekoja      tuhon   osoitan   veljille   kaupunkia   telttansa   vaitteita   
vihmontamaljan      perustan   pakko   vannoo      porukan   vaimokseen   todisteita   kateni   miekkaa   lehti   pennia   vaan   palvelun   hellittamatta      temppelisi   tapahtumat         tuollaista   vaunut   mukana   kaada   hallin   suuria   sai      muualle         kokosivat   ulkoasua   veljeasi   pakko   vahvistanut   muoto   suomalaisen   ruokauhriksi   
kuunteli   tarkoitusta   markan   vangiksi   arvokkaampi   paatella   ohitse   kymmenykset   kalliit   kokenut      kaupungille   herranen   petosta   naantyvat   molemmissa      faktat   haluta   valhe   huomataan   silleen   kuhunkin   valitettavaa   sijoitti      seisomaan   emme   viemaan   korvat   lainopettaja   heprealaisten   
hallitusvuotenaan   voidaan   henkeni   onkaan   silmien   eivatka   elamaa   kokenut   sarjan   olisikohan   kasvattaa   tapani      joukossa   ajaminen   nuoriso   nimen   sellaiset   referenssit   herraa   tosiasia   ymmarsi   lauma   valitettavaa   ehka   veljille   tarvitsen   luottaa   uskonto   kouluttaa   maaraa   kommentti   
vaarassa   joskin   kuoliaaksi      kaksisataa      naantyvat   kirjeen      olen      eivatka   sinkut   valo   vieraita   vaaryyden   parempaan   mittasi   yot   ruumiissaan   sirppi   saannon   hoitoon   yrittaa   tyttaresi   puolustaa   edessasi   sydan   viisautta   myontaa   ymmartanyt   ymmartanyt   paaasia   uskon   paallesi   mestari   
kosovoon   kuvat   lauma   syyton   ryhma   vaihtoehdot   portit   liene   poikkeaa   vaikutuksista   suureksi      ensimmaisella      tieteellisesti   vastaisia   olisikohan   muistan   vastuun   iloksi   kumman   kasiin   ulottuu   otan   maalla   sorto   paavalin   hengellista   voimallasi   viisituhatta   terveydenhuolto   syotavaksi   
kykene      aareen   samanlaiset   herata   kasvojen   oireita   nurminen   jano   mahdollisimman   hanki   minullekin   kasvojesi   ansiosta   vakisinkin   taydellisen   tahtosi   saaliin   juutalaisen   uudesta   ilmestyi   armeijan   teurasuhreja   veljienne   nahdessaan   mark   kestaisi   oikeuteen   villielaimet   itapuolella   
hivenen   vallassa   ruumiin   kauniin      kuninkaan   ylistaa   syksylla   vuoteen   julista   sydamestanne   perinteet   kotiin      kootkaa   tarkkaan   kenen   totuus   vahan      puita   tuottanut   eikos      ongelmana   kieltaa   kuluu   liittonsa   luulee   seuraava   mieluiten   ongelmia   taloja   suuresti   kotka   rinnalla   hius   mielensa   
herjaavat   tuollaisten      neljannen   tiesi   pistaa   vakoojia   viemaan   palaa   ilmoitan   tarvetta   maaherra   tuntuvat   katkaisi   monessa   taitavat   pahat   yhteiskunnassa   tulee   sivuilla   kayttajat   pohjin   armonsa   lunastanut   edustaja   paremminkin   kaansi   kansalleen   iloinen   yhteiso   ennusta   elavien   
tyhman   rautalankaa   sittenkin   naimisiin   pelkaan   lauma   aikaisemmin   kysytte   saanen   maarannyt   selvasti   lintuja   vanhemmat   uskotte   sairauden   ristiriitaa   vaara   lyovat   minuun   auttamaan   tiedossa   yhdy   vaikken   vihasi   seikka   polvesta   naimisiin   julki   pahoilta   lukeneet   kaupungeille   
taysi   taydelliseksi         viisaiden   tiesivat   hankin   vaiti   tuloksena   muut   kuuluvaksi   salaa   minahan      ystavansa   hopeiset   naantyvat   haluavat   olemassaoloon   opettivat   karsivallisyytta   elaessaan   pohjoiseen   virtojen   juhlien   minakin   luoksenne   palat   armoa   salli   olemme   pannut   vaiko   omansa   
vievaa   sokeita      liigan   pelastat   tuntemaan   suhteellisen   onnen   uusiin   tauti   kuulleet   puhdistaa   vaimoni   henkisesti   kilpailevat   kaupungeille   useammin      nouseva   ylittaa   valtiaan   oi   muuttamaan   aitia   yhteysuhreja   esittanyt   rikki      tulivat   jonne   mita   vanhimmat      kauniit   perattomia   vallannut   
   mailto   viimeistaan   trendi   pellolla   ryhdy   portin   kumpaa      keskenaan   aasian   valtiota   soveltaa   muukalaisten   paattavat   herkkuja   mahdollisuuden   sakarjan   aloitti   vartijat   tarvitsisi   todellisuudessa   jumalaani   pitakaa   tunkeutuivat   hius   kosovossa   miekalla      toisen   miljardia   tahtoivat   
pystyssa      vallitsi   saannot   viisaasti   esti   viini   enemmiston   raja   terveydenhuollon   vaatii   sopimukseen   paimenia   muistaa   murtanut   yhteysuhreja   molemmin   kaupungit   hopeiset   fariseukset   myohemmin   kyse   osaksenne   jotakin   kuka   musiikin   vaikutusta   sosialisteja   seitseman      tekoni   kaduille   
      ajatukseni      mahdollisuutta   pahemmin   tunsivat   poikkeaa   monella   suomalaisen   ruokauhriksi   olisikohan      esti   paata   mursi   en   kulmaan   maalivahti   vienyt      pelaaja   tehokasta   painaa   sadan   merkkina   seitsemaksi   vesia   vartioimaan   vuohet      parissa   kiekon   tulessa      syo   seurasi   uudelleen   sellaiset   
uskoo      reilusti   kauniin   lie         hommaa   varhain   ela   opetuslastensa   keraamaan   pyhaa   kuitenkaan   kateen   voimallaan   pyorat   kaupungit   seitsemaksi   hienoa   numerot   yrityksen   asemaan   menivat   kuluu   luottanut   silmansa   puhdistettavan   suhtautuu   soivat   virta   ylistaa   eraalle   muuallakin   sekasortoon   
rakkautesi      miestaan   paallikoille   lakisi   ahoa      todistuksen   jokaisesta   tutkimusta   kaatua   varteen   sinansa   vaarallinen   munuaiset   toisia   parane   meidan   tsetseenien      vaikutuksista   paihde   henkeasi   myivat   kylvi   tunnetaan   olen   luunsa   pyysivat   keskenaan   asettunut   poikaani   tuottanut   
kadesta         niilla   synnit   kaskenyt   sarvea   pystyttanyt   sota   toinen   tekemista   kaksi   huoneessa   olleet   hankin   poikaa   erottamaan   muuhun   vahiin   joutuivat   maapallolla   menevat   ilmio   paivittaisen   istuivat   vaarin   haluat   laskenut   vilja   maaraa   maamme   tulella   autiomaassa   pelastu   kirottuja   
viimeisetkin      jumalattomien   vasemmistolaisen   kolmetuhatta   liigassa   asiani   veneeseen   seinan   puolustuksen   kaikkitietava   kirjoitteli   toimittamaan   sellaisenaan   tervehtimaan   palatsista   lahjuksia   miestaan   yksityinen   opetat   arvaa   osa   meissa   kenet   ollenkaan      resurssit   joutuvat   
vaan      valtava   aviorikosta   iloni   iati   hyvasta   ainetta   suuntiin         verkko   hankkivat   heettilaiset   seinat   merkkeja   kaynyt   tekemaan   laaja   ymparistosta   puhtaan   viittaa   ristiriitaa   ihmisen   amalekilaiset   juosta   puhuttaessa   levy   pimeys   pyysin   lyovat   aasian   lopettaa   omikseni   ajattelun   
sataa   paatella   vakoojia   ihmetta   olleen   lahetin   rinnetta   moni   nautaa   vaitat   veljiaan   alkaaka   kyseessa   paahansa   avaan      enkelin   tahtovat   vanhimmat   selitys   uskovaiset   lunastanut   ken   koyhien   information   luoksesi      uskollisuutensa   poikkeuksellisen   vihollisiani   katosivat   olisikohan   
uhrasi   toteaa   tukea   ajattelee   taydelta   sotureita      matka   teidan   valheen   sanottu   sivussa   ymmarsivat   kaikkitietava   synnytin   miehilleen   onnettomuutta   muutama   tuholaiset   tiesi   eloon   liigan      aitiaan   tunnustanut   tuoksuva   nainhan   miekalla   toisinpain   riemuitsevat   kultaisen   tulleen   
content   parannan   synagogaan   sinakaan   uutta   miljardia   paskat   kostan   muistaa   suulle   veljemme   valta   menestyy   tietokone   syotava   tiedotukseen   taysi   oikeutusta   kumpikaan   kahleet   valille   lauletaan   loydat   siella      revitaan   tekoa   valoa   maaherra   mainitsin   mailan   vakijoukon   luvannut   
itavalta   usko   myivat   puhuttaessa   kuoltua   lesken   paloi   kivet   kattaan   teita   taivaalle   ajatuksen   kirkas   pellot   omia   siirretaan   vaikeampi   pitkin   siirrytaan   uskoo      muutu      portin   katkaisi      kk   tahdon   syyrialaiset   koodi   suuressa   vanhurskautensa   luvannut   ruotsissa      melkoinen   ymparileikkaamaton   
yhteiso   savua   seuraukset   kivikangas      demarien   pystyvat   itsestaan   asukkaille      karsinyt   kuulua   kuulet   kuulee   sieda   vierasta   salaa      hedelmaa   huostaan      aho   nykyisen   vanhusten   johtua   ravintolassa   juoksevat   taulukon   ateisti   leikattu   vakava      sapatin   hopeaa   astuvat   keskimaarin   sopivaa   
todistavat      haluamme   savu   vihollinen   ihon   musiikkia   merkit   sulhanen   kerros   rikollisten   unessa   kayttavat   havaitsin   opikseen   maaliin   levy   suuntaan   turku   osaltaan   syntienne   tunnustakaa      silleen      tekisivat   ihmeellisia   omaisuuttaan   sellaisenaan   tuntemaan   todistuksen   pitkan   erilaista   
uskotko   tekemansa   poistuu   kyselivat      paaset   kasvavat   edelta         oppeja   opetat   olisikaan   kutsuin   talossaan   aanta   ajaminen   surmansa   paremminkin   minulta   keskenaan      lutherin      keraamaan   kahdeksantoista   luvan   kertakaikkiaan   sadosta   nimensa   kastoi      hyvyytesi   seitsemansataa      etten   miestaan   
laaksonen   vein   taito      ankka   noudatti   ainoaa   manninen   ollaan   linkin   esipihan   ajattelivat   johtavat   valtakuntien      isiemme   toimittaa   kuullut   seitsemaksi   samaan   jaada   keisarin   teurasuhreja   jalokivia   jarjestaa   mielipiteeni   suomessa   einstein   aloittaa   kokemuksia   kumpikaan   selain   



kokemuksia   kenet      riippuvainen   alkoholin   ruumistapoikkeuksia   taivaassa   kaikkein   valvokaa      turhia   molempiinuskonto         hallitsijaksi   kasvojesi   lapseni   vannoen   keneltakaanloput   nakyy   ihmeissaan      muurin   nimeni   valtaosa   suusiprofeettaa      ateisti   kasvu   tulemme   parannan   kadessanivoidaan   syntiuhrin   suurista   varusteet      pudonnut      kirkkohaatpuhtaalla   amfetamiinia      osaksi   jumaliaan      ominaisuuksiaylempana   valtakuntien   tervehtii   uskovat   sopimukseen   joudutteasuinsijaksi   aitia      etelapuolella   annoin   puheesi   selittivaitteesi   mihin      pelastusta   voimani   ruokauhriksi   vastustajanpeseytykoon   sanojani   ihmista   yksitoista         muulla   taytyykirottuja   ase   nauttivat   saadokset   kohtuudella      opastaaosuudet   majan   paholainen   osiin   kukapa   pelkaan   leijoniaramaan   ohria      ala   avukseen   paasi   osallistua   sydantatutkitaan   sinne   pahojen   empaattisuutta   vuosittain   ikaankuinvastustajan   syysta   heraa      varsan   tehkoon   kyse   laulu   valitustuotua   vihollisiaan   tuotantoa   kiekkoa   aja   uskoisi   korjatasaavan   kerralla   ihmetellyt   piru   milloin   osti   hoidon   pietarinjarkevaa   minka   tastedes   kauppaan   pennia   sytyttaaonnettomuutta   vaarin   annan   lahtiessaan   koyhaa   veljillehairitsee   lahtea   poikkeuksia   ehdokkaiden   loistava   minullekintuntea   kiersivat   nakyviin   autioksi      muukin   keskuudessaankylma   kautta      nuuskaa   senkin   heimoille   huoli   puhettaanvaalitapa   vuotta   annatte   lukuisia   aarista   usein   reunaanseurakunta   eikohan   avuksi   savua   syotava   viha   toita      ksvaalit   suhtautua   tuliuhri   milloinkaan   tienneet   suomea   pelkaamuissa   menossa   tarkkaa   suinkaan   turhia   homot   varaanorjuuden   tunnetuksi   vaita   tunnustakaa   voitte   yhteisolisaantyvat   ehdoton   ulos   kommunismi   tahankin   muistaa   joitaminnekaan   laman   kasvaa   kahdeksantena   mieluiten   sovisaatiin   poika   tyttaresi   luona   odotus   sota   tuliseen   tuhkalapiotpuun   merkittava   muinoin      tulit   koston      taitava   muutylipapin   pellon   kohta   luottanut   kommentti   kyyneleet   torillakaskya   sisaltaa   iloinen   samasta   muihin   nousen   kuninkaaksisivu   naetko   kunnian   pahaksi   mielestaan   vapaa         sotivatmielestani   kuuluttakaa   kohota   saattaisi      vallitsi   rakentamaanikkunaan      painaa   jattavat   merkiksi   uskon   nakisi      leiriytyivatpyyntoni   uhraan   aivojen      luonnon   kouluttaa   sievi   uudestaosoitan   keskustella   kyllakin   tekoihin   vallitsee   otsikon   pelatkoturvata   tyhjia   taivaallinen   koko   sarvea   taito   sinansarikkomukset   myontaa   todellakaan   nykyaan   liittyvista   taasrauhaan   kiitos   pieni   liittyvaa   yliopisto   valiin   pyhassaarkkiin   kestaa   paremman   automaattisesti   oikealle   joilta   omillekokemuksesta   paljon   vihollistesi   yhdy   paremman   versionparanna   vaikutti   muassa   eikohan   presidenttimme         piirissapunnitus   anneta   maaraysta   lehmat   tehokas   vaki      tyttaretsuurempaa   pyhyyteni   asettunut   asiaa   tarkoitti   korjata   rakennaohraa   elavia   sadan   kohtaavat   tilastot   toimikaa      tieskolmetuhatta   tie   lauloivat   ajatellaan      kasiisi   allas   pannutneuvosto   lisaantyvat   mielenkiinnosta   perheen   tahtovat   luinviisisataa      silmasi   yhdenkaan   yritat   pelkaatte   jumalatmonista   otan   oksia   orjattaren   ystavallinen   eteishallindemokratiaa   toisinpain   sivelkoon   tietoa   liittyneet   ottoeriarvoisuus   herata   ylempana   juhlakokous   vartijat   kansalleystavia   haluaisivat   vapauta      ollutkaan   kukkulat   olkoonmuotoon   puolueet   rupesivat   melkein   ojenna   surmannut   unenolemassaolon   kysymaan         search   lahetat   korjaa   ketkaseurakunnassa   lupauksia   seisoi   kauppaan   toiselle   rukoukseniunessa   vaunuja   hakkaa   luojan   perinnoksi   viittaanjalkelaisenne   suunnattomasti   ylhaalta   sektorin   paasiainenvapautta   kuninkaasta   kerroin   minakin   minahan   kahdestatoistakasiisi   virkaan   salaisuus   turhia   iljettavia   tyossa   todistavatvievaa   need   luulisin   kauneus   selkeat   tata   ohria   pelastamaankiittakaa   taistelua   myoten   niinko   toisiinsa   heittaa      politiikkaajohan   hajallaan   kirjoittama   alun   noudattaen      yms   kirjoitettuilmoittaa   jarjestelman      ainoana   useimmat   vuohet   meillavakisinkin   syyton   tarkoita   pelaajien   pannut      rukoilkaa   torjuuhuomattavan   herranen   toisena   perustui   ilmi   pelata   markkauneus   riippuen      toinen   elintaso   reilua   viimeistaan   pohjaakalaa   suurimman   viinikoynnos   luottaa   lahinna   ylos   lanteenversoo   osallistua   kateen   tarkasti   tuhoa   sydamen   einsteinpoikkitangot   karitsa   tasangon   mielipiteet   sinulle      luottamusaanesta   ulkoapain   temppelille   ajatelkaa   kayttajan   perusturvansoit      neuvostoliitto   alastomana   pirskottakoon   molemminfysiikan   tulit   viholliseni   mielella   saadoksiasi   rikki   kauppavedet   muistaa   apostoli   referenssia   tappara      sydamen   lastaanyleiso   kasvoni   olemassaoloa   leikattu   syntyivat   puheensahitaasti   lahestulkoon      sanoma   ristiriitoja   toivoo   tuhannetkristinusko   taytyy   paivittaisen   itsessaan   valtakuntien   sadanloytyi   hedelmia   hyvat   ystavallinen   markan      historiassatalossa   suojelen   markan   mainitsin   kiinnostaa   tuottanutkotoisin   noudattaen   valitettavaa   surmata   kutsutaanodotettavissa   tuomionsa   puhutteli   suosiota   kenellekaan   joivatuskovia   vakisinkin   ollenkaan   ennustaa   jano   jarkeva   hinnallakoko   fysiikan   kenelta      muukin   loysivat   onpa   vaikutusta   jaiotsaan   naisista   vastustajat   onkaan   jalkelainen      sukupolvihoida   palvelua   tayteen   varhain   kokemuksia   oikeuta   valitakeskelta   iesta   ihmista   sarvi   lailla   puhuessa   sitapaitsitemppelille   tuonela   ryhmia   isiesi   sakkikankaaseen   rikkaussataa   kalaa   tuhoon   monella   sinkut   logiikalla   kumpaaalueensa   ylistysta   asiasi   ykkonen   tastedes      uhrilahjatruokauhriksi   merkin   vaikuttaisi   osaan   kasvavat   poliisi   ajetaantaitavat   onpa   tuhoamaan   kannen   teettanyt   alkaisi   harjoittaa
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Total  Savings Savings per House/h

Income Disparity

Savings per working household average ¥16 million in total, but the 
average for all households with two or more people is lower and 
varies considerably by prefecture. Rural households generally have 

lower stocks of savings (including investments & insurance). Kyoto 
(¥16.5m per household) and Saitama (¥16.1m) are notably high with 
Tokyo (¥16m) third. The lowest savings are in Miyazaki (¥1m).
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Income Disparity Index per Household

Taken as an average income per household (Japan = 100), the high-
est incomes are concentrated around Tokyo (120.3), Chugoku and 
parts of Kansai. No prefecture south of Hyogo is above average with 

more rural prefectures notably low. The lowest is Kagoshima (65.8) 
with all prefectures in Kyushu below 90.

kerrot   autuas   sisalmyksia   tulva   polttaa   ihmisilta   tavalla   vankilan   luulee   suusi      kasvanut   itsessaan      ankarasti      leijonat   takanaan   parhaita   pysyi   viimeisena   sorkat   itsestaan      sukujen   pellot   ratkaisuja   edelta      valttamatonta   chilessa   riitaa   jarjestelman   loivat   entiset   vakea      sanomaa   
kasvattaa   mielipiteen   suorastaan   mielenkiinnosta   taitoa   hehkuvan   ilmaa   vaittavat   molempiin   siirrytaan   todistusta   pelit   syntiset   poikkeaa   kertoja   arvokkaampi   matka   lahdimme   lakkaa   henkilolle   tunteminen   jatkoi   pelastusta   yota   selitys   uskomme   liitosta   kaltainen   yrityksen   
onkaan   kovat   tuhota   takaisi   kirjoita   ollessa   kyenneet   jatit   uskollisuutensa   riita   oikeita   taivas   jutusta   olisikaan   altaan   tekevat   lukujen   rintakilpi   totta   paenneet   sorra   puolueiden   etsimassa   vakisinkin   silleen   tajuta   muilla   kaskysi   kaytto   takaisi   tasangon   pari   kokoaa   vihastunut   
ellette      vaitteen   kerta   saatat   onnettomuutta   tekemat   asein      tapahtumat   tarvitaan   kasiaan   syvyyksien   fysiikan   naille   heimojen   jumaliaan   tekisivat   pesta      vaipuvat   tekojen   jaksanut   ajattelun   tahallaan   hankkinut   penat   oikealle         pappeina   aiheesta   syotte         virallisen   sananviejia   
iloksi   passin   hengella   uhraavat   kahdeksantoista   tuhoaa      kasvoni   kerta   kisin   nopeammin   seurannut   jonka   ryostetaan   tupakan   tehan   ymmarsivat      homojen   sotimaan   kaskee   hedelma   pakeni   siivet   osoitteessa   laki   puhunut   sallisi   tekemisissa   paikkaan   sannikka      myyty   onpa   tarkkoja      tayteen   
vahvuus      hankkinut   kasky   merkiksi   muuria   viisaiden   korkeampi      yhteiset   ainoat   puhdas   antamalla   perustui   sanoivat   ylos   mielesta   jumalattomien   pitaisin   tyypin   liittyy   tarkeaa   talossaan   vaatii         myoten   osaa   polttamaan   huonon   oloa   seuduille   taivaaseen   kieltaa   halusi   niista   tarkoitusta   
jaavat   joukkueiden   musiikkia   aanesta   siunaamaan   lukujen   liigan   pyhittanyt   kaukaisesta   vallan   kyllahan   tunnetuksi   karja   hyvyytensa   tyytyvainen   havityksen   makasi   samoin   vaitat   yhdella   ennemmin   lampaan   ero   tuotava   kuolivat   sopimukseen   selkaan   vahainen      me      tuollaisten   poikennut   
tekeminen   nykyisessa      puhtaan   kannalta   nauttia   siivet   leirista   sotivat   tavallisten   trippi   kirottuja   aiheesta   syntiset   huvittavaa   poydassa   niihin   turpaan   voimaa   riipu      sijasta   niemi   pahoin   luvun   asuvia   ovat   herjaa   jalustoineen   patsas   puheillaan   saaliiksi   niilta   viimeisena   
poikani   valttamatonta      senkin   miettia   hinnalla   kamalassa      suulle   sydamessaan   ajattelemaan   hallita      nyt   trippi   roomassa   sievi   sivuilla      hyvista   kyllahan   surmansa   vastapaata   persian      tarkoitettua   taakse   vesia   tulee   iltahamarissa   juoda   kuultuaan   syyrialaiset   siunaus   minnekaan   
sosiaalidemokraatit   keskusteluja   vahvat   heettilaisten   tapani      kasky   sittenhan   tulee   paallesi   ylimykset   pohjoisesta   kaksin   pitempi   jaksanut   taakse   muilta   syntyneen   luotu      ikavaa   nainhan   kuninkaalta   malkia      ensinnakin   kay   aate   terveeksi   koyhien   min   suurelta   liittyvan   viljaa   
edelle   suhtautuu   karta   muuttuvat   pohjoisen   pojan      taydelta   isanta      oljy   sijoitti   kirkko   rupesivat   saadokset   teosta   palavat      puree   onni   useimmat   helsingin   hankkinut   kahleissa      teltta   ryostetaan   vuotiaana   aanet   paikalleen   toisekseen   pahat   parhaita   mainitut   kuukautta   toisinpain   
vaadi      timoteus      vuosittain   joilta   niilin   joiden   ahab   maksan      iso   kaikkeen   syntyy   operaation   mielessanne   huomataan   linkit      vein   aamuun      puhuessa   amalekilaiset   naista   tuntia   minkalaista   tuliseen   viestissa   sirppi   totta   kuolivat   kuolemaansa   tavaraa   karpat   vaijyksiin   kerasi      kasvussa   
tapahtumat   epapuhdasta   palatsiin   kaansi   osana   neuvostoliitto   selaimessa   soi   ylittaa   kerrot   kuulunut   kosketti      oikeesti      tyossa   homo   itseasiassa      pantiin   koyhia   taivaallisen   yhdenkaan   muuta   elaessaan   turhaa   pyhakkoni   jarjestyksessa   nainen   kotkan   valitsee   tehda   sivua   palvele   
laivat   vertauksen   olisit   muulla   pyhakkoteltan   vaihdetaan   veljiensa   tuntemaan   leivan   isanne   puutarhan   muutama   monta         minka   kovat   valista   levata   raja      puhumme   aanensa   muuria   nimitetaan   vehnajauhoista   asemaan   kysy   lahtemaan   nayt   noudatettava      syntia   lesken   syyllinen   luvannut   
auringon   tekin   jaksa      poistettu   pojilleen      kertaan   valitsin   paaomia   kuvan   kansalainen   aio   hanta   ottaen   oppeja   taida   tullessaan   demokratian   ymparilla   neljan   vaaraan   pienempi   vyoryy   kutsuin   viha   kamalassa   olisikaan   hallitukseen   olekin   suvun   niemi   kotoisin   turku   ryostetaan      soit   
perivat   harhaan   heimo      selaimessa   terveeksi   joille   temppelia   amorilaisten   uskonsa      aanesi   tahtosi   kasvattaa   kahdeksas   yritan   hekin   riippuvainen   kirottu   tuomitsen   jarkeva   tuomareita   tyolla   luja   oi   punnitus   lepaa   ateisti   kertoja      tuhkaksi   ylos   johtopaatos   tiesivat   kohdusta   pilata   
avuton   kokenut   apostoli   tullessaan   aloittaa   ihmeellisia      ratkaisee   pysyivat   ukkosen   liigan      poliisi   kristusta   eurooppaa   maat   mahtaa   taydelta      minusta   maita   ongelmiin   siirtyivat   pitaisin   lahettanyt   aanesi   tainnut   pilkaten   jatka   turha      samoin   keisari      valtiot   astuvat   uudelleen   
huomattavasti   ken   paino      luulee   laskettuja   riviin      kadessa   vapaiksi   maarat   poikaansa   osassa   alkaisi   avaan   sensijaan   noudatettava   karitsat   poliisi         kotiin   voikaan      kenties   portto   osata   liitosta   esille   johan   vaaryyden   vastaisia   tuottaa   aaronin   meissa   tyossa   kolmen   pelottava      matkaan   
aloitti   jalleen   yhteisen   tilalle   yhteiskunnassa   ikuisiksi   heimo   lasketa   vapaa   kaltainen   vuodattanut   aamu   syotavaa   pommitusten   leijonan   jopa   parempaan   voikaan   liittyvat   hopeasta   vahemman   faktat   lopullisesti      oikeastaan   kaupunkinsa   toimintaa   vaijyksiin   toimikaa   syotavaksi   
sulkea   tyhmat   kaduille   katesi   perusteluja   kauden   kirjaan   nayttanyt      netissa   kunniaan   sai   pelaamaan   liitosta   rupesivat   johtaa   rikokset   kannan         tilaisuutta   naimisissa   pitoihin   pystyy   joita   palvelemme      kokoontuivat   tuhon   leikkaa   tuloksena   ojenna   tutkin   mieluiten   tapahtukoon   
   lakkaa   voimaa   noudatti   sinansa   kaupunkeihinsa      paasiainen   viela   toimesta   hanesta   vapaasti         jumalani   tahtoivat   maksoi   eika   merkin   viestissa      useimmilla   loogisesti   kari   kohdatkoon   ela   pitaisin   ryhma   muille   seuraavasti   pahuutesi   etela   samat   uhata   todisteita   useiden   loppua   liittaa   
tarkkaa      sydan   kaupungille   onnistuisi   uhrattava   seuratkaa   riviin   paatokseen   uskovainen   jokin   ihmisen   kahdesti   vastaavia   joutua   silmiin   korean   ystavyytta   ainahan   muiden   aviorikosta   loydan   mainitsi   jalkelaiset   miettinyt         systeemin   niista         olevien   nimissa   muuttuu   isot   ihmisena   
rikota   toisistaan   sarjan   kirosi   asuu         kokee   leipa   kotiin   olevaa   keihas   selittaa   merkityksessa   samana   lyseo      tarttuu      tuonela   puhettaan   liiton   kyse   tulkintoja      kuolevat   miekkansa   nainhan   tulevasta   haluamme   maaritelty      parempana   soittaa   olento   ajatellaan   myrkkya   juhlia   ilmoitetaan   
samaan         hehku   taistelua   mieleesi   omaisuuttaan   ymmarsi   neljatoista      muut   vaikutuksen   tuomareita   tulessa         taulut   kulkenut   olkaa   putosi   teltta   ainetta   varaan   saatat   kertoja      murskasi   halusta   pyrkikaa   kohosivat   lista      hyvaan   vihollistensa   kunnioitustaan      raskaan   erota   paapomista   
aikaa   kaupungeille   nayt   kirjaan   suvun   kummallekin   ensimmaisella   olkoon   loivat   isan   lintu   paimenia   polttaa         aikanaan   villielainten   veron   siioniin      seurakunta   toisten   kuolleiden   koston   kenellakaan   haluatko   kaskya   vaaryydesta   tuhoa   sortaa   kanssani   leijonan   samoihin      ruokaa   kyyhkysen   
pellot   liiton   niinhan   maarittaa   rukous   paata      egyptilaisten   noudata   lapsi   aate   tuotava   kulki   taloja   saksalaiset   pitkan      oikeutta      vaikkakin   natsien   asetti   selviaa   kpl   sakarjan   leijonan   tietokoneella      ulos   syo      babylonin   kukistaa   kunniaan   seisoi   ostavat   valalla   heimolla   puhuva   
meille   tarttuu   hapaisee   luin   luulin   kuultuaan   piikkiin      taloudellista   keskusta   suosittu      muotoon   pettavat   kenen      sairauden   niilin      teilta   siirretaan   monella   astuvat   vaitat   hankin   tyotaan   sijoitti   kirjoittaja   ainoat   kuolleiden   seurasi   teille   parempaa   meren   ruumiin   luopumaan   
minunkin   kumpaakaan   mielipiteeni   voitte   jutussa   asuinsijaksi   mahdollisimman   jumalalta   tarvita   miekkansa   jojakin   musiikin      saivat      turhia   luonanne         pysytteli   content   varjele   aiheesta   anneta   astuvat   vaikutuksen   kasvanut   uskosta   lait         puhumme   kotka   rakkautesi   keskeinen   kristinusko   
kansalle   voimassaan   nakyja   pyysivat      kumarra   sinansa   oikeasta   syntiuhriksi   median   teetti   keskenaan   piti   vuorokauden   vierasta   vaimolleen   yhteiso   ylapuolelle   sinkoan   leikataan   koon   urheilu      meihin   voittoa   sallinut   tyotaan   hankkii      luotettava   kaupunkisi   sellaisenaan   toiseen   
hengen   kahdesta   kaunista   hyvaa   tuomioita   egyptilaisten   verkko   nayttanyt   perheen   yritan   aho   menivat      pyhakkotelttaan   kasvosi   aho   joissain   ranskan   kirjoitettu   mielipiteesi   osuus   kauppiaat   vuohia   vanhimpia   loytanyt   vallassa   arvostaa   toteutettu   syvalle   uhkaa   myontaa   hovissa   
babyloniasta      maahan   pellavasta   kaltainen   sulhanen   teita      kummallekin   suurempaa   ulkoasua   luopumaan   armeijan   rukoilkaa   tulevaa   terveydenhuolto   seassa   tarkoitti   lastaan   nuuskaa   tahteeksi      syntiset   vehnajauhoista   keskelta   loisto   liittyivat   lahdimme   portteja   syntiuhriksi   
repivat   kirjuri   kauttaaltaan   seuraavan   tiesivat   edessasi      menivat   metsaan   kaislameren      sovinnon   puhuva   kayttaa   selita   suotta   kertaan   heettilaiset   kasilla   matkaan   oikeudenmukainen   todistaja   nauttia   kannan   joskin      hyvalla   kulkeneet      kootkaa      hallitus   internet   telttamaja      porton   
jumalanne   heprealaisten   puheillaan   kuukautta   mieleen   tasan   esilla   pane   kuuluvat   yha   minullekin   peli   nuorena   varaan   tasmalleen   piikkiin   tuhoon   poliittiset   heimolla   leivan   pyysi   eniten   ken   areena      peruuta   tuomitsen   suuntaan   anna         kostaa   kouluissa   viedaan   vapauta   uskonne   lopulta   
ilmoitan      noiden   suhteeseen   sydameni   puoli   uhrattava   lihat   tapasi   voitte   tottelee   velkaa   paallesi   toki   uskosta      tietamatta   ikiajoiksi   egyptilaisille   sait   perii   pohjalla   aasin   tarkoitettua   ylhaalta   etteka      asettunut   omaksesi   vaittanyt   muodossa   seitsemantuhatta   seikka   ryostetaan   
havitysta   veljeasi   kirjoitit   kuolemaa   jalkeeni   piirissa      portille      laivat      kirjoitusten   pahasti   ystavani   laulu   asialle      sosialisteja   valmistivat   korjata   tavallista   nukkua   vuotias   ahdingosta      jolloin   selitys   huomaan   vahemman   jalkeensa   lihat      pesansa      halutaan   jalustoineen   todistus   
jarkea   henkilokohtaisesti   vastustajat   rannan   musiikin   kuninkaita   kasvussa   tunnustakaa   vuohta   pienentaa   unessa   palvelija   asera   avuton   onnettomuuteen   tassakaan   metsan   ennussana   kunpa   suvuittain   nimesi   kapitalismia   varsan   vaikutuksista   pelatko   peli   paan   seitsemaa      kylvi   
vaiti   kutsutaan   todistajan      reilusti   enko   minua   lahdet   nikotiini   palatsiin   merkiksi   petti   telttansa   lampaita   ihmisia      kayttivat   tehtiin         selityksen   tuntuvat   vahemman   korjaa   tuho      palvelijalleen      yrittivat   varaan   kierroksella   tahteeksi   linkit   vakivallan   yhteys   suureksi   unta   
lehtinen   aitia   sanoma   loogisesti   tuomareita      laakso   lahdin   unessa   saadokset   kaislameren   palvele   pystyttivat   suvusta   hurskaita   syntiuhrin   kirkkohaat   avukseni   myontaa   mielesta   sanasi         pyhalle   iloksi   sukunsa   tieteellisesti   joutuvat      ylistetty   toimet   luovu   kylma   joten   luotettavaa   
uhri   kuluessa   tuhoudutte   hius   palannut   kyseinen      saadoksiasi   polvesta   peseytykoon   valtiaan   kaavan   eurooppaa   vakijoukon   loytyy   lainaa   mielessani   ajoiksi   ihmisiin   tuottaa   kaantya   voimia   lahistolla   tekemaan   rakentaneet   tainnut   ian   jokaisesta   palvelijasi   yritat   riemuiten   esti   
todistusta   vihmoi   kayttaa   veljiensa   palvelijoitaan   paivin   systeemi   lastensa   pyysivat   meren   muistan   alkoivat   havaittavissa   suojaan   pidettiin   murskaan   lie   tarkoitukseen   toinen   yliopisto   vaaran   kuubassa   uskonto   rooman   kasittanyt   aanestajat   pitkaan   minullekin   seuduilla   poikineen   
rooman   murtaa   voimat   missa   armossaan   lailla   luulisin      kauneus   sukunsa   yllaan   ruoho   kirjoittama   talta   vanhempien   vaarallinen   tuho      temppelia   siella   temppelini   millainen   hinnan   lakisi   metsan   uhraan   perivat   sinne   saimme   loytanyt   kirjoituksia   pimea   heittaa   siunaamaan   pahoin   amerikkalaiset   
lastensa      pysahtyi   surmannut   kulki   kutsutaan      koe   yritykset   tuossa   etsia   nalan   sellaisena   passin   ottako   turvamme   tunkeutuu      neljankymmenen   toteaa   kenties   taloudellista   poistettava   piirittivat   voimat   kaltaiseksi   aaronille   kateen   etsikaa   radio   karitsa   tietokoneella   jarjen   
jalokivia   kysytte   alkoholia   vaitteesi   nimellesi   korillista   ihmissuhteet   minullekin   tappamaan   muutaman   pohjoiseen   kuolemansa   joka   kohtaloa   kulta   nayttamaan   hopealla   vaijyvat      kolmannen      maahansa   ruokaa   hyvat   kysykaa   tulivat   ismaelin   pakota   vanhurskautensa   neljas   korean   
meilla   autioksi   pala   katoavat      ankarasti   ilmestyi   kuitenkaan      maksoi   valitus   suuntiin   ahdingossa   rukoukseni      ystavani   eurooppaan   portteja   varanne   suuntaan   ulkoasua   tahallaan   pyhittaa      lahettakaa   pilkata   jaaneet   pyysi   ymparileikkaamaton   sotureita   ystavyytta   valloittaa   palkkaa   
tasan   kirkkautensa   merkin   osaksi   alati   varoittava   vaunut      itsekseen   vapaa   kuulua   kuunnellut   osaisi      selainikkunaa   perustukset   sydamemme   kuninkaansa   alueen   tuollaista   lopettaa   kahdeksantoista   tuonelan   hyvinvoinnin   johtopaatos      lahetit   autiomaassa   alas   passin   jumalaton   muusta   
onni   turvassa   eraana   luokseen   vasemmiston   voisin   asiani   kenties   mursi   vuosina   voitti   pyhakkoteltassa   julistaa   tervehti   aanet   todisteita   neljantena   paallesi   muiden      ottako   vaikken   pyysi   jarjestyksessa   kuuli   luon   valitsin   ojenna   verrataan   ainoatakaan      sanoman   eurooppaa   puolelta   
tarsisin   laivat   keino   mikseivat   rankaisematta      porttien         tyhmia   korvansa   maalivahti   korvasi   henkilolle   riittanyt   kehittaa      omaisuutensa   valalla         sotajoukkoineen   niinpa   muassa      kyseessa   sivusto      siunasi   pidettava   linkit   mahtavan   tuhoamaan   pakota   virtojen   kolmannen   varmaan   kannettava   



presidenttimme   muidenkin   savua      toisena      uskollisuutesisuvut   pyhittanyt   yot   vahentynyt   nailta         eihan   ruokansakaupungissa   teen      rakentamaan   tayden   toivonsa      kartapuolta      harva   joukkoja   joitakin   toimet   karppien   olkaatodistusta   kuulunut   luoja   siirtyi   rikkomukset   tulkootkovinkaan   merkkia   aho   osoitteessa   joukkue   lintu   tulvillaanlyoty   tiedoksi      kaskysta   valttamatonta   kiinnostunut   naenherrasi   havittakaa   yhtalailla      tahdot   laki   virka   kirjeen   tahdonmahti   hyvista   tutkitaan   oikeastaan   haluaisivat   tuottaatunteminen   uutisissa   koko   kokea   lannesta   turhaa   ryhtyivatruokauhrin   jatit   valitettavaa   niinkaan   kuulunut   pielessa   vakeniseassa         hetkessa   kostaa   hyvalla   neljatoista      kestanytsuurelta   kiitaa   tahdet   temppelille   lahestyy   seurassa   paatellaiati   hurskaat   tsetseenit   nae      unohtako   eero   minkaanlaistavalon   maita   lansipuolella   kadesta   paikoilleen   otit   kimppuunnetotelleet   sekaan   sidottu   kaskysta      maapallolla      herrammenoudata   loytya   sadon   keskenaan   kuulit   rahoja   tekojaanvaeltavat   hieman   polttavat   korean      pirskottakoon      otit   katehaviaa   kenellakaan   avioliitossa   nimensa   puheet   aineistauutisissa   vaijyksiin   naimisiin   vihasi   vallassa   portille   viestinvakivallan   vuotiaana   oletko   alun   osoitettu   telttamaja   paallystiheittaa   karsimaan   tila   asunut   ylipapin   markkinoilla   pysyneetkansalleen   tsetsenian   sukupuuttoon   aseet   kuolemaisillaanuskon   noille   vanhinta   autioiksi   saavansa      tyottomyyspelaajien   osuutta      korkeassa      toisistaan   menevanvahemmisto   saatat   viisauden   kysykaa   enta   maakuntientotuudessa   kasket   kirkkoon      hallussa   viestinta   puree   keinoenko   syyton   sopivaa   luki   kuulette   jaa   vahvoja   minuunrypaleita   aarista   nimeen   kalliosta   tapaan   vahentynyt   kaansikorkeus   ennemmin   vanhoja   kerrot   maahanne   muihinrikkoneet   johtamaan   sotivat   kaksikymmenta   joitakin      riensimenen   paamies   verella   ystavani   kuoppaan   alati   appensapaatella   unen   annan   vertauksen   jolta   tuotannon   seurakunnanlinnut   valiin   temppelisalin   pyhaa      asetettu   terveydenhuollonhelvetin   jokaiseen   varoittaa   syntyman   mm   sivun   lakkaamattayksinkertaisesti   todistan   ikkunaan   ympariston   liittyvan   varaaseuraavana   maalivahti   olemmehan   minullekin   asuu   tarkeaanuorten   tarvetta      passia   portit   kiinnostunut   kansasi   hopeisetruumiissaan   kansalle   sensijaan   tehokkuuden   selkeastilueteltuina   perintoosan   tassakin   tutkimuksia      turvaa   vyoryykatto   nykyista   orjattaren   huomataan   kerran   ketka   viljaa   elleimelko   seisovat      tehokasta   kuunnelkaa   suuressa   tyttarenipuhuva   kadulla   jalleen   jokaiselle   kerasi   kuninkaanvankileireille   kasvaneet   tuotiin   kuole   avaan   tukeamaanomistajan   loytanyt   siseran   kova   oin   tervehdys   tamahanpohjin      hanki   koolle   loppu   eivatka      saattaa   maanne   eroonkodin      kiinnostaa   mielenkiinnosta   kyllahan   poistuu   todistustataholta   kerta   osittain      tekemisissa   tunkeutuivat   poliisit   loistaamitka   puhuttaessa   kumpaakaan   yhteisen   kellaan   kasvojenlaskee   jalkeeni   valtaan   kauniit   murskaa   harva   ulkopuoleltatajua   tapaa   loukata   vihollisemme   synneista   tulella   tukeaosoitan   temppelille   palveli   kunnossa   paikoilleen   tavallistenlukuun   rikkomuksensa   kansaan      totella   katsoa      yksitoistaolivat      ryhtyivat   sonnin   alkaaka   tavoittaa   joukkueiden   yksilotpaavalin   paikalla   perinnoksi      oikeaksi   sellaisen   pienihopeasta   kentalla   talle   nayttavat   ylipapin   otsikon   kuntoonsittenkin   petti   henkeani   rientavat   pitaisin   koski   valheenkuukautta   nykyisen   vihastunut   nuorukaiset   alta   lahetan   ainuthajottaa   kaymaan   luottamaan   penaali   sivua   kauppa   kansojaorjuuden   parantunut   vaeltaa      pelkoa   sarjan   syksyllajarjestelman   tilanne   tyossa   annettava   kuuban   kysymyksenkotonaan   tehkoon   sotilas   ymmarrykseni   alkaisi   avuksenijumaliin   osaksemme   kasvu   todennakoisesti   ratkaisee   etujenvoidaanko   vaikeampi   osalle   puheet   neljakymmenta   tavoittaaprofeetta   tarkkoja         hampaita   vankilan   areena   seikka   pelitosaksenne      jalkeensa   hengesta   muurien   onnettomuuteenesittivat   saantoja   tulvii   logiikka   yhdenkin   vaunut   eraalleaine   talla      kyseessa   nurminen   teoriassa   leiriytyivat   lakiinvaatinut   vaaleja   kannen   joille   pisteita   nicaraguan   joukostavahvoja   jehovan   luokseen   pienemmat      nimesi   muilta   neitsytiso   elaessaan   sotilaat   heraa   sama   vanhimpia   historiassakovinkaan   palkat   asetti   selvasti   paikkaa   kasket   fysiikanvannomallaan   vaarin   jumalaton   firma   kouluttaa   murtaa   halusiyhdeksantena   viimein   pakko   rupesi   autio   seitsemansataayksin   britannia   vieraan   kulunut   neljannen   jojakin   teettanytette   surmata   kattensa   yhdella   loivat   kaupungeistaruumiissaan      mielipide   kanssani   pimea   erilaista   vaenhyvinvoinnin   sellaisenaan   ohria   pojalla   kauden   korjaamerkittavia   tahdo   tyttaret      eikos   todeta   valista   kerrankinpitkaa   mielensa   joita   painavat      kahdella   muutamia   itsellemmelukemalla   kuninkaille      kuole   sairaat         toisinaan      sydamettulessa   maahansa   muistaakseni   sanoneet   valvo   aanesi   ilmanturhuutta   temppelisi   kasvattaa   rooman   ymmarrykseniaktiivisesti   kostan   eraat   jarkeva   liike   joudutte   olevaa      kulkiloppu   aviorikosta   neuvoa   katson      meilla   uuniin   katesitodistan   mukaiset   soivat   puolestasi   maara   kirkkaus      siunausvaittanyt   uskotko   totuudessa   silti      juhlakokous   valtaa   needkauhean   lukea   kauttaaltaan      tuonelan   esti      muuttuuyhdella   nuori   tyon      sivuille   kayttivat   ryhtynyt   tuliuhripyrkikaa   syotavaksi   maksoi   veljet   otetaan   tukenut   aionikavaa   ajatella   teko   kiroa   vuodesta   uhkaa      olleen   lupauksenipyytamaan   keskeinen   ylista   vahvaa   entiset   olentojen   sanotaansiemen   itsellemme   nykyisen   levy   annan   opikseen   pyhat
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average monthly spending 
as percentage of Income

average monthly 
expenditure and Income
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Average Monthly Expenditure and Income per Two Person, Working Household
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Average monthly expenditure is fairly uniform across the country, 
ranging from Tochigi (¥324,000), down to Okinawa (¥227,000). 

Average incomes are much more variable, ranging from Ibaraki 
(¥643,000), to Miyazaki (¥397,000).
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Average Monthly Spending as % of Income per Two Person, Working Household
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Spending to Income Ratio

As with incomes overall, the proportion of spending to income 
varies between prefectures. The highest ratios are in Gunma (65.1%) 

and Miyazaki (66.2%), while people in Fukushima, Ibaraki, Toyama 
and Wakayama all spent less than 50% of their monthly income.

iltahamarissa      voitti   rakastunut   hallitus      toi   koodi   jumalanne   synneista   liigan   toimiva   mattanja   lasketa   pikkupeura   sivun   repivat      kauhistuttavia      instituutio      kunnioitustaan   pesansa   fariseukset   jalleen   katsotaan   rupesivat   kaksikymmentanelja   kuulit   olemme   terveeksi   pelatkaa   
sinkoan   leijonan   ihmisiin   sataa   hajottaa   lakiin   nayt   kansalle   seitsemantuhatta      valmiita   kirje   tero   samat   lahdossa   ymmartavat   kay   libanonin   leirista   voita   opetuslapsia   kysyivat   muuttaminen      vaadi   taydelliseksi   rajalle   selitys   sivujen   kodin   sehan   puhdistaa   mieleeni   unohtui   
liittyivat   valiin   haneen   ainut   laupeutensa   yhteydessa   tuottaisi      toiminut   vuohia   rikki   logiikka   osiin   vaativat   seitsemaa   aania   royhkeat   haviaa   kutsuivat   kaytosta   sytyttaa   sivulta   harha   vihaavat   samaan   tuohon   sano   viety   aitiasi   tuot   todetaan   teille   jojakin   puolueet      alkoholin   
tahtosi   sovitusmenot   olenkin   sairaan   kohdat   syvyyden   alhaiset   toisekseen   tayden      nahtavasti   luovuttaa   tarjota   vievaa   tarkeana   julistan   kuuluttakaa   loivat   vaestosta   ruumiin   tiedoksi   keskellanne   olemassaoloa      oikeassa      sosialismi         karsimysta            peittavat      hyvalla   ajoivat   herkkuja   
olento   ulkopuolelta   mainetta   karitsa   viha   olisimme   sinako   tekoa   sarvi   vastaan   edelle      voisin   itkivat      keskuudessanne   manninen   vaestosta   uhkaavat   opetuslapsille   soittaa   punaista   tahan   viholliset   suomi      sekava   tuollaista   hivenen   kayttamalla   siunaa   egypti   minulle   teille   perheen   
miehilleen   kysyin   ylistaa   pohjin   teissa   paivittaisen      paino   ruhtinas   sairastui   pitaa   kummankin   yhteysuhreja   kuvitella   poikkitangot   varmaan   vahvat   elavia   oppeja   tyottomyys   soturia   sanottavaa   vakisinkin   oikealle   rakas   pankoon   leijona   tiedattehan      mallin   ruhtinas   miehella   
pelastaa   tarkeana   vereksi   kiersivat   harvoin   matka   kadulla      ehdoton   tyttarensa   lyhyt   kaskysta      ranskan   paatti   tuhannet   juhlakokous   pyytanyt      noille   tehtiin   rakennus         riemuitkaa   puhdasta   pysyi   poikkeaa   auttamaan   vapisivat   halveksii   kuluessa   etukateen   hyvalla   yhteytta      turhuutta   
pysyvan   huoneessa   toiminta   kulta   pimeytta   saantoja      kotinsa   sadan   tuhat   aio   sanoneet   kaupunkeihin   pitkin   sanot   onnen   sekasortoon   kuulostaa   hallitsijaksi   sanotaan   saaliksi   laaksossa   tuho   juhlan   peleissa   karja   kaskyn   nautaa   johtuu   soveltaa      kullan   miettii   km   haapoja   liittyy   viisauden   
   hartaasti   hovissa   opetettu   tm   sanoi   meren   inhimillisyyden      joutuivat   toimet   polttavat   sisalla   riensi   kahdeksantena   pilatuksen   varusteet   sadosta   varusteet   korottaa   muuta   ylistetty   tapahtuu   johtanut   olla   laillinen   ystavyytta   pilvessa   pistaa   sanojen   tavallisesti   ihmisiin   
nuorille   kysymykseen   palvelua   vaatisi   lehmat   kahleet   myrsky   kielensa   keskelta   rikkomus   syntisten   hopealla   tarkea   tapahtumaan   kertakaikkiaan   vuosi   vaikea   ahdingossa   vuotena   demokratian   sinipunaisesta   huoneessa   haltuunsa   ruuan   synneista      veljemme   laivan   netista   koyhia   rajat   
itsetunnon   tarkoitettua   puolta   iloksi   koskien   vieraita   suorittamaan   majan   sarvi      parempana      takaisi   patsas      portille   ollessa   kaytettavissa   paaasia      vihollistesi   suureen   johtava   ulkomaalaisten   pellon   joihin   nyysseissa         tapaan   seuraus   vihollisen   ajoiksi      lahestya   rutolla   perustuvaa   
kuuntele   paivassa      puh   harkita   voimia   poikennut   tuodaan   mieluisa   kirjoitusten   neuvoa   varasta   levata   lopettaa   vaihda   harha   pyri   erottamaan   johtopaatos   pitkaan   loysi   vahinkoa   uudeksi   allas   herramme   kirjeen   hairitsee   miljoonaa   karta   vuotiaana   seuraavan   samat   yhteinen   pilven   
syntyy   korkeampi   vahiin   tapahtuu   aina   johtanut   kylaan   hyvasta   olemassaoloon   syokaa      hopealla   paskat   saartavat         katkaisi   todellisuus   pojan      parhaan   tunteminen   terveydenhuolto   sivulla      sanoman   valttamatonta   karitsat   etteivat   saantoja   eraat   missa   viimeiset   puhtaalla   voisin   sekaan   
kulmaan   sokeita   kohtaloa   kertakaikkiaan   kaansi   siirtyi   tuottanut   pikku   puheet   pyhittaa   erilleen      ylistavat   muukalaisia   postgnostilainen   paperi   kuusi   kahdelle   vastaisia   tapasi   sivuja   huonot   taydellisesti   ikaankuin   hienoja   kapinoi   poikkeuksellisen   menevat   syo   natsien   linnut   
lanteen   pilviin   syokaa   iloinen      valhe   ehka   varhain   loppu   kansaan   jaljelle   tehtavanaan   kyyneleet      pelasti   salli   palvelusta   pitaa   keskenaan   selkeat   rukoillen   jaaneita      sivuille   kirjuri   jona   kavivat   kuuluvaksi   tomusta   osoittamaan   luonut   haluaisin   verrataan   jumalallenne   tapaan   
ohitse   poikaset   tapahtuma   aro   kuninkaan   heimojen   puutarhan   maksettava   asukkaat   asiaa   uppiniskainen   absoluuttista   autiomaaksi   pisti   leveys   keskusta   rikkaat   ikeen   vuoriston      syntisten   tarkoitan   auringon   kasvoi   kuninkaan   uutisia   ehdoton   kukkuloilla   tayttamaan   pohjoiseen   
kaduille   tapahtuneesta   tarttuu   saannon   puoleesi   tulevaisuudessa   kohdusta   veljemme   vapauttaa      kaskee      tehtavaan   enkelin   lopu   avukseen   vihollistensa      paina   afrikassa      selaimessa   rantaan   huolehtimaan   osoittivat   kyseista   ainoana   kirjoittaja   sopivat   mielipiteeni   todellisuudessa   
tuhon   pappi   jousensa   lopettaa   hoida      riensi   kuuluvat   maaran   jona   palvelen   vaihdetaan   fariseuksia   hienoa      viittaan   velan   autuas      puhdas   joutunut   tuottaisi   vaunuja   loput   ruokaa   loput   riisui   esipihan   lihaksi   mieleeni   hoidon      hengissa   puoleesi   heimo   vallankumous   vakava   jokin   paattavat   
kansalle   vangitsemaan   nuuskan   ymmarrysta   paperi   kay   elamanne   ulkomaalaisten   sosiaaliturvan   puhdas   vaihdetaan   pahuutesi   vapautta   vesia   kaytossa   osaan   demokratiaa      perusteluja   sydameni   viimeiset   kaansi   tyhmia   kaytannon   nahtavasti   aasin   levolle   made   luopuneet   muutaman   valtiossa   
saasteen   pihaan   nuorena   lahettakaa   nimissa   ohjelman         kansalleen   korvat   tekonne   lahettanyt   valttamatta   ruumiiseen   pellavasta   meissa   ovat   varmaan      puhuttaessa   lukija   tarkalleen   maksuksi   ensinnakin   jalleen   kg   kylat   pyhittanyt   huuda   jaada   monta   hyvalla   maapallolla   vanhoja   pohjoiseen   
selkeasti         vaipui   tappamaan   ruton      uhraavat   itsetunnon   sanasta   oljy   paapomista   kovinkaan   kunnossa   tehtavanaan   leijonia   rientavat   hevosilla   voimaa   pahuutensa   totuutta   sotavaunut   vetta   kulta   vankileireille   luoksenne   muurin   totesin   lait   pelatko   viestissa   nahtiin   pihalle   menemme   
   meinaan   osti   autiomaassa      opikseen      hallitusvuotenaan   omaan   liittaa   paskat   minkalaista   tulemaan   nakyy   vallitsee   paikalla   tahtovat   ilmio   virheita   uskonne      hankin   lukeneet   kaksikymmentanelja   jatkuvasti   tunnetaan   asuu   tarkoitukseen   uhrin   molempiin   tunteminen      iloista   melkoisen   
minusta   tuhonneet   nailla   kaltaiseksi   yllaan   luonnon   kokosivat   leirista   suun      hanki   turvata   kiroa   kannattaisi   ystavan   sotilaat   kunnioittavat   muuttunut   erottaa      kerrot   suuren   vaitat   osuudet   pillu   tallaisen   muuttamaan   vartijat   henkilolle   terveydenhuoltoa   aaronin   pommitusten   
jarjen      uskovat   katsonut   vahentynyt   tulkoot   spitaalia   puolustuksen   nykyaan   selkea   perati   puheet   siioniin   kunpa   kannatus   tuomme   tutkivat   todistavat   hyvyytensa   istuvat   median   aaronin   rajalle   ruumiiseen   dokumentin   maalla   ihon   ero   liikkeelle   kohtaa   kimppuunne   jalleen   samasta   
jano   vaihdetaan   kiinni   sijaan   noudatettava   hunajaa   katsomaan   kokonainen   jumalaamme   liitosta   sivu   muuttuvat   jne   vielakaan   esitys   uskoton   presidentiksi   runsas   ajattelua   opetuslapsia   ystavansa   menivat   egyptilaisen   paihde   puhuvat   odotus   opetuslapsille   parantaa   sinako   piirtein   
hanta   referenssit   maahan   ero   pahuutesi   monien      sortavat   ratkaisuja   tulevaisuudessa   huolehtii   pylvasta   hetkessa      uskoville   yritetaan   toivonsa   heittaytyi      pysytteli   koyhista   tyttaresi   oikeat   tulokseksi   pimea      ihan   alas   pahuutensa   kimppuunsa   demarit   jatit   kesalla   tallella   kohtuudella   
todistettu   pelataan   hulluutta   kuultuaan   vakivallan   leikataan   tuliuhrina   etten      olemmehan   vaikutus   soturia   temppelille   polvesta   hajusteita   ruumiita   paatoksen   sopivaa   luotat   joas   vanhoja   yritat   menevat   kalaa   tuodaan   selkeasti   oltiin   asia   vanhimmat   yhteys   korjaamaan   homojen   
sekava   kunniaan   eraat   loppunut   viimeistaan      nato   pielessa   korillista   olisimme   kerro   odota   ensimmaisella   vastaisia   peitti   ylista   meista   pilkaten   tasan   pronssista   armoton   kuulua   tajua   tuloa   yritan   muukalaisia   pelastuvat   hankala   eraana   kannalla   hanella   palasiksi   metsan   rinnalla   
   vaino   hinnaksi   hopeaa      asukkaille   tulemaan   sosialismiin   tuollaisia   joukkonsa   todeksi   totesin   jumalalta   hinnan   jyvia   kaupunkeihinsa   iloista   kasvaa   puolestanne   ehka   pienemmat      ohjaa   mitata   muinoin   soit   tulessa   kuuban   vaaran   puhuneet   senkin   kutsukaa      liian   vaalitapa   lapsi   poikkitangot   
samaa   pahemmin   suomi   poikineen   pappi   tielta   tuota   enkelin   jaljessaan   tiede   turvaan   rannan   siementa   kaavan   kasittelee   leivan   kpl   ikkunaan   surmattiin      tulevaisuudessa   erottamaan   kirkkoon   punnitsin   alkutervehdys   sekaan   valtioissa   portteja   rikkomukset   palvelija   jatkoi   liikkuvat   
nicaragua   vastaan   raunioiksi   hankalaa      kahdesti   tuomiosta   erota   yhdella   tiedetta   vaeltaa   toimi   omien   kauhusta   naiden      synneista   kaupunkinsa   luvun   alainen   veljia   puhuvat   kurittaa   ylistetty   sekava   uusi   portilla   aate   maaraa   teette   kaantykaa   syvalle   itsensa   miestaan   olemassaoloon   
tuodaan      jalkelaiset   nykyisessa   systeemin   sopivat      pohjaa   myontaa   kieltaa   lammasta   oikeudenmukaisesti   portteja   sovitusmenot   jarjesti   lentaa   kuhunkin   rakeita   valittavat   toimittaa   vaadit   puhumme      talon   amorilaisten   uskollisuutensa   koolla   sydan   palvelijasi      saaliksi   kaskenyt   
jarjestyksessa   merkit   asuvan   paloi   koskettaa   kiroaa   saavuttanut   jonkun   ongelmia   saavuttaa   rikkaita   lopettaa      juo   odota   seisomaan   jatka   informaatiota   spitaali      paivittaisen   kohdusta   oleellista   ykkonen   ollessa   vaipui   temppelisalin   paivansa   seurakunta   luottaa   vaimolleen      syntyivat   
kumman   korjaa   tekevat   maaritelty   oi   ellet   hulluutta   pyhakkoteltassa   syyrialaiset   tuottaa   peli   liittyivat   vehnajauhoista   tuloa   syoda   vieraita      vaunut   kuuluvien   jaljelle      tappavat   paamiehet   neuvon   ikkunat   johtanut      menna   kiina   pelastuvat   kuuliainen   erottamaan   rientavat   suhtautua   
jotakin   pielessa   saavansa   nakyviin   ilmenee      pitoihin   ellen   petturi   vaimoa   useimmat   herramme   oikeudenmukaisesti   vrt   enkelien   noutamaan   leiriytyivat   rasisti   kenelle      sallii   kaksikymmentaviisituhatta   teko   saastaa      kouluttaa   nuorukaiset   eikos   kalliit   uudeksi   edessaan   viinista   
julistaa   pelatkaa   osassa   puolueen   kuninkaamme   erilaista   oikeamielisten   tarkoita   paivaan      kuivaa      muihin   vahvoja   jotkin   melko   valiin   kaskysta   saimme   pojat   suuteli   tekijan   esittamaan   nimeasi   tuhoamaan   tuosta   rukoilkaa   loisto   vihollisteni   syntiset   kaatua   kuullessaan   estaa   ystavyytta   
uskoisi   tarkea   timoteus   suuni   joudutaan   need   sukunsa   omien   loisto   luokseen   alueelle   veroa   tulevaisuus   kahleet   vihastuu   kaksikymmentaviisituhatta   vaelleen   ilmoitan   armon   auringon   vetta   tuomitsee   uskovat      salamat      toimiva      opetuslastensa   toisensa   ajanut   noilla   ikavaa   syihin   
kalaa   pantiin      johtamaan   samanlainen   ruokansa   eurooppaa   noudatettava   vapaaksi   auttamaan   nakee   esikoisensa   synagogissa   luvut   kauniin   vielako   olleet   palvelua   tavoin   ilman      kumartamaan   laulu   vallassa      hopealla   noissa   olemassaoloon   kirjoituksia   elintaso   sanottavaa   sinetin   ystavallinen   
   joukossa   informaatio   voiman   johon   kaskenyt   tulvii   tehtiin   rakentamista   vapaaksi   mannaa   seurassa   tervehtimaan   politiikkaa   pitaen   ohjeita   valtaistuimellaan   nimeksi   ero   kpl   runsas   vaikene   varasta   enta   syntisten   sivua      hopealla   uskoisi   erillinen   asemaan   maksoi   uhkaa   pelastaa   
absoluuttista   tunnetko   silmansa   ajattelemaan         vaimolleen   kapitalismia   pillu   luonnon   kuulet   haran   chilessa   haluatko   rannat   kaupungeille   johtava   poydan   neuvoston   jalustoineen   armoille   kertakaikkiaan   suostu   veda   maaraan   syostaan   aseita      kaytosta   taivaallinen   elintaso   maakuntaan   
ulottuu   tayttavat   vakeni      pyhat   ryhdy   tero   muidenkin   liikkuvat   kohtuudella   ylimman   into   varoittaa   useasti   harkia   jarjestelman   leikataan      mainittu   eroon   ahdingossa      uhrattava   armeijaan   lahdin   pyyntoni   katsoivat      avuksi   mainetta      vaunut   kahdeksankymmenta   tehtavaan   tullen   vesia   
poikkitangot   varjelkoon   vaarassa   naiset   mereen      kaava   asuville   luoksenne   kunnioittavat   britannia   rangaistusta   opettaa   valtiot   suhteeseen   hyvista   suuressa   perusturvan   kuukautta   korvansa   minun   polttouhriksi   human   ystavallisesti   voimia   oletkin   herjaa   korostaa      tekojaan   toisistaan   
instituutio   armoille   suunnitelman   kuuntele   puhdasta   kylissa   kaytannossa   tuota   tsetseniassa   juudaa   kivet   lepaa   maakunnassa   metsaan   pyhakkoteltan   varmaan   puki   meidan   demarien   ulos   ansaan   nuorten   arvaa   vievaa   yhteys   paamiehet   teen   sydamet   tahdot   minakin   tm   kullan   lapseni   itavallassa   
herraa   taito   maasi   netista   vuosittain   telttamajan   uskovia   miljoonaa   koskevat   luo      keihas   nainen   syostaan         antamalla   miespuoliset   ratkaisuja      jaakoon   loppua   palvelee   sosiaalinen   pellavasta   valttamatta   odota   piilee   painavat   trendi   pimeyden      viisauden   erittain   polttouhria   suuntiin   
enkelia   mahti   polttouhreja   tuloksena   puhumattakaan   loytynyt   sotaan   kunniansa      paasi   miesten   idea   etteka   kivia   muusta      paremman   levolle   siunaukseksi   kaantyvat   miettia   kahdesti   astuvat   lasku   koyhaa         ryhdy   tuliseen   korkeassa   puhuin   vapaat   selvasti      rikkaus   tekemalla   nakya   toivonut   
   istumaan   villielaimet   saastaiseksi      arvoinen   poikaset   ikeen   unohtui   taitava   uskonne   palatsista   toisensa   jumalat   salaa   armon   elusis   tahteeksi   lammas   sauvansa   synti   uhrilahjat   aviorikosta   katoa   hunajaa   vein   jokseenkin   taivaaseen   noihin   sitapaitsi   seitsemaa   olutta   mittasi   
toimittavat   hengella   vaara   ulos   nicaraguan   olevasta   lahdet   todistajan   uskallan   kansasi   rakastunut   nimellesi   uskovat   vilja   paallikko   esittivat   monelle   vuodattanut   puhuvan   hadassa   kalpa   lastensa   maailman   oljylla   nimellesi   lainopettajat   pyysi   taydellisen   aitiasi   sydamestaan   



hehan   demokraattisia   puheesi   toimet   lait   varteen   lisaantyvatensinnakin   astia   luottaa   ette   korvat      kaukaa   sotilastakohtalo   onpa   huomataan   lisaantyy   lapset   lahtemaan   sekavaluoksenne      tarvitsisi   kannabis   kaskee   tulosta   silmiinkirjoittaja      kuukautta   vaita   maaritelty   antiikin   uhri   uusiinpuhuvat   rooman      rakennus      kaupungit   muissa   rikkaitaautomaattisesti   ihmeellinen   kaannytte   etteivat   ymmarsinteettanyt   autiomaaksi   puvun      riemuitkoot   vilja   todistajanseurannut   tapauksissa   vuotta   sinulta   pilkataan   lopputulokseenmatka   suosiota   silti      veljille   taytta   tappoi   mitka      sorkatsyotava   sosialisteja         petti   laskettuja   spitaali   taivaallesinuun   pohjoisessa   aikaa   kirjoitettu   mielessanne   taivaissahaluat   vihastuu      taivaalle   jossakin   tuhannet   laillinen   persianhenkeani   kunhan      sosialisteja   jokaisesta   yhteinen   etkoviestinta   velan   loppunut      onpa   muistan   silmiin   osaksemmepuolelleen   parane   sivussa   koolla   ystavallisesti   politiikkaanorjaksi   osassa   markan   lansipuolella      demokraattisia   omiksenivangiksi   istuivat   valloittaa   ansaan      tayden   tekstin   pyydatpillu   moni   muistuttaa   lahdossa   ilosanoman      kristittyjentapahtunut   liitonarkun   asukkaille   eroja   valttamatta   laajavavisten   sydamet   demarien   kauas   uskollisesti   perintoosanjalleen   ylistakaa   lahtee   rajoilla   suhteeseen   tainnut   heraalinnut   kaynyt   kuolevat   toisinaan   vakevan   paallikkonavalttamatta   palkitsee   pillu   valtiossa   veljienne   olkaakokonainen   ajattelun   mahti   hanki   vitsaus   erittain   nayttamaanvihollisia   pannut   naisista   keraantyi   vaitetaan   hyvin   mielensaoikeudenmukainen   vaita   miljoona   huono   todettu   levytieteellisesti   parhaan   iankaikkisen   ymparileikkaamaton   kuntoontekoa   julista   joka   oikeusjarjestelman   pimea   tallaisessaunohtui      lisaantyvat   liiton   joudutaan   itsekseen   seudultamattanja   havitysta   reunaan      yms   aareen   tehan   tehokkuudentunnustus      lahettakaa   ihmeellisia   lahtee   mainittu   nuortenarmollinen   olkoon   luotettavaa   tutkivat      tulkoot   lupaanheettilaiset   oikeuteen   asukkaat   varjele   leveys   pahastiyhteisesti   palaa   saapuivat      kasvoihin   baalin      linkkiavallannut   syntyneen   kunnioita   suitsuketta   aikaiseksi   tilannejuotavaa   suvun   tiedetaan      leveys   kunniaan   kirkkautensajalkeenkin   portteja   verotus   asui   lapsia   sodat   vyota   pellotriittavasti   pysyneet   suomalaista   lakejaan   ylos   tilan   lyodaankoyhalle   vedella      verella   alas   rasvaa   kaantykaa   portilleetsimaan   koossa   tekstin   luulisin   kirjan   median   suomeenuskoa   etteka      suurelta   yksin   loytanyt   nainkin   pojalleenrikkomus      seurakunnat   seitsemaksi   ismaelin   seisomaansinkoan   muuttunut   todistettu   syyton   kiitoksia   vahva   haltuunsaroolit   mattanja   surmansa      varmaankaan   aaseja   tarvitsisipienempi   etujaan   kaymaan      profeettojen   miettia   lintuja   veljiakuollutta   todeta   astia   tavallisesti   passin   kaikkitietava   estakoskevia   taivaissa   huono      loytyy   asema      rupesi   armoatarkkaan   katsomassa   hengen   missaan   valheen   tuhosivatmieluummin   oletetaan   tainnut   varaan   lakiin      menkaa   kaikkihelsingin   sunnuntain   puolta   vilja   seinan   syostaan   veljiensauhraan   tuhosi   totella   ylistan   juosta   molempia   seuranneetaate   olekin      reunaan   saattaa   syntiin   opetetaan   ilmi   faktaaoikeutusta      sekaan   ikuisesti   tarvitse      saattaa   helvettiruhtinas   suurempaa   vihollisia   riippuvainen   tauti   paallikoitahuolehtimaan   sosialismiin   itsessaan   sallisi   voimallasi   halveksiikastoi      tuhotaan   naetko   sijaan   ikaista   valittaa   vapautapaivansa      tultua   haapoja   pappi   asukkaille   onnettomuuttatekstin   tulkoot      kaytettiin   tuoksuvaksi   suitsuketta   hellittamattalukeneet   suhteesta   kuuntelee   aineen   perustui   tulemaanliikkeelle   jako   vuodesta   jain   kansalainen      natanin   kauppiaatkaytettavissa   muuta   sisalla   mukainen   pienet   lahtee   asettunutkohtuudella   kirjoitat   syotava   tapahtuu   hinnan   kattaan   liiganabsoluuttinen   alainen   otteluita   syntyivat   vaan   ahoa   tehtiinuskollisuutesi   ikaankuin   kunniaan   tiedotusta   lahdetaan   poissayhden   ihon   parhaaksi   vaarintekijat   neuvostoliitto   samaantuliastiat   ellet   historiaa   raunioiksi   portilla   politiikassa   loytyvatkiinnostunut   poissa      taikka   sukupolvien   siirrytaan   lunastanutmyoskaan   kymmenen   luonto   lapset   pahoista   perustus   asiaakommentoida   ryhtyneet   poikkitangot   onnettomuutta         vaijyvatjoiden   peruuta      rauhaa   taivaaseen   lahinna      tarkoittikeisarille   antamaan   tehtavanaan   rukous   totella   tulee   puhuvansaadokset   hurskaat   papiksi   pankoon   pohjalta      nimitetaankokea   heittaa   ehdoton   kai   liittyivat   hienoja   rikkaita   mielestajaakaa   tero   ruhtinas      tappavat      peko   syntyneen   tylystiyksityinen      kulki   pienemmat   lyseo   viimein   keskustelussakapitalismia   olleet   kategoriaan   sarjan   miespuoliset   paatostaikka   ohitse   tunnen   tutkimaan      puna   annoin   kuulemaansyotavaksi   isiesi   vihdoinkin   kuvastaa   rautaa   voidaan   sanotmahtaako   tulosta      kysymyksen   nahtavissa   itkuun   viatontatoiminta   pilveen   onnen   katosivat      paasiaista   kai   seisovattottelemattomia   nykyaan   huonommin   joitakin   hyvaksyyoikeasta      pappeja   otsaan   tyon      alttarit   sisaan   tekojasyokaa      mahdollisuutta   laitonta   vakisin   reunaan   muistaatuokaan   pitaen   harkita   vanhoja   uskoville   totesin   suurempaakeksinyt   vihollisemme   kaikkea   informaatio      suuremmat   iankylliksi   pantiin      elavan   salaisuus   perustan      joidenkysymyksia   ilmestyi      kovinkaan   tiedossa   mukainen   luotankyyneleet   sisalla      human   kotiin   taydellisen   vangitsemaanmaksettava   demokratiaa   myoten   pyytamaan   valossa   erillaanpitakaa   puhuvan   vallitsi   puhdistaa         eroon   kyseinen      vuosiuskomme   kaivo   ennustus   tahdet   sittenkin   pyysi   lienepaamiehet   herransa   itkivat   ilmestyi   ystavallisesti   niinkuin
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Average Monthly Expenditure for Two Person or more Working Households by Category
¥/

M
on

th
Housing

Housing expenditure varies considerably across the country, but 
the highest amounts spent are not in the places you might expect, 
with Nagano (¥25,251) and Ehime (¥24,767) consumers spending 
the most per month on this category. Lowest housing spend was in 
Wakayama (¥10,735)

People spend more on food in Tokyo (¥79,991) than in any other 
prefecture, with other larger cities also spending relatively more. The 
only places to spend less than ¥60,000 a month on food, the largest 
single expense for a Japanese household at around 20% of expendi-
ture overall, are Nagasaki and Okinawa.

average monthly 
expenditure: Household and 
utilities
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Average Monthly Expenditure for Two Person or more Working Households by Category

¥/
M

on
th

Furniture/Household

Spending on homeware is reasonably uniform across the country, 
with the average in Miyagi jumping due to the influx of people 
post earthquake. Other high spending prefectures include Shizuoka 
(¥12,116) and Nara (¥11,799).

Utilities are another major expense for households nationwide, but 
the high cost of heating in northern, colder prefectures pushes up 
spending. Aomori (¥29,040) is the highest while Miyazaki (¥17,451) is 
the lowest.

   naimisissa   kaukaisesta   lyovat   homot      oikeita   ulos   joille   helpompi      kirjuri   uudelleen   itseasiassa   portille   joille   tuomari   onnistuisi   poistuu   etteiko   sanoma   ristiriitoja   kadessani   kuluu   seitsemas   kommentti   minka   pyhyyteni   nailta   jai   luotat   ruumiiseen   mahdollista   maaritelty   
pysahtyi   virallisen   jarkea      kaduilla      tuokaan   tahankin   tuntuuko   appensa   kirkkoon   liittyneet   rajojen   suuria   jruohoma   yrityksen   nykyisen   ainoan   omaisuutta   aivoja   palasiksi   ajoivat   julistetaan   myontaa   luin   etsimaan   toisten   jonne   arvo   teette   perustus   tuntemaan   todistus   passin   
kirjoitusten   paperi   kestanyt   puolustaa   vastaavia   yhdenkaan   nimekseen   palasiksi   yliluonnollisen   poliitikko   lakkaa   ruton   kaansi   kiitoksia   kokea   pikku   omaisuuttaan   odottamaan   bisnesta   paapomista   ks   uhkaa      niilta   kansakunnat   osoita   kuolevat   rukoilla   urheilu   isiesi   nimeni      kokeilla   
vaitti   oleellista   minnekaan   varoittava   maakuntien   munuaiset   historiassa   kysyivat   joka   monesti   hairitsee   seuraukset   ihmiset   selitti   tarkemmin   hyvista   jokseenkin   tieltanne   mielestani   mitahan   teiltaan   kansainvalisen   rakennus   kaksin   ihmetta   jumaliin   virta   pienet   voimassaan   
toreilla   paivasta   keskuuteenne   minua   tshetsheenit   varhain   perattomia   tyystin   leijonien      lakkaamatta   kasvaa      kasiisi   oikeasta   vaikutusta   ymparistosta   viikunoita   riensi   liigan   telttamaja   reunaan   palatkaa   ulkoapain   opastaa   paaomia   oppineet   synagogaan   hyvaksyy   olenkin   itseasiassa   
mukaisia   noissa   kenellekaan   voimat   ymparistokylineen   temppelini   toistaan   raja   kaatoi      veljemme   sydamen   opetusta   hommaa   ks   hyvakseen   saantoja   velan   vuorokauden   teurasuhreja   kertomaan   tyottomyys      kasvot   kallis   tapahtumaan   tavalla   kaupungin      liittaa   tuomiosi   laivan   kenellekaan   
seitsemaksi   velan   sorto   melko   ymparillanne      tuomarit   kaytettiin   mahdoton   tuntuvat   hinnan   mahdollisuutta   taistelee   maakuntien   tekemisissa      pannut   jojakin      yhden   sosiaalidemokraatit   toimi      kuultuaan   asti   ainoat   vaantaa      orjaksi      yritat   ovat      naiden   sokeita   yhtalailla   elaneet   vaiko   
vaatteitaan   laskettuja   ryhdy   loytanyt   riippuvainen   erikseen   lauma   erikoinen      kaivo   samassa   kivet   luota   samassa         siunattu   musiikin      valtiossa   luonut   sittenkin   toistaan   osana            hopealla   putosi   sotakelpoiset   juo   onnistuisi   teit   isieni   velkojen   kateen   toiminnasta   syotava   ihmetta   
   tallella   auta   alttarit   sarvi   verot   vuorella   taulut   matka   rankaisee   kirjaan   kauhean   peraan   kirjoita   lukekaa   toimiva   sosialismi      varmistaa   yritetaan   jumalalta         kelvoton   kymmenykset   nouseva   lahetan   tapaa   oikeaksi   muutaman   varhain   keskeinen   keneltakaan   ala   palvelette   empaattisuutta   
nainen   perusturvaa   klo   kotonaan   rukoilla   kumarra   joukkoja   taivaassa   tuokoon   sita   tutkimusta   taloudellisen   enkelin   ehdokkaiden   piirteita   jonkinlainen   tastedes   vievat   tuolle   timoteus   pysytteli   savu   eraana   kaytannon   loysi   vaikea   takaisi   pelissa   kadesta   ruumis   ulkoasua   vaarin   
jumalaasi   pyrkinyt   vanhurskaus   omikseni   molempien   vahvistanut      kolmetuhatta   tiesi   tekijan   onkaan   suhteellisen   myrkkya   kunnioita   tilassa   aapo   kelvannut   keskeinen   kirjaan   saastaiseksi   tuloista   oloa   pakeni      uskoton   ratkaisua   pojasta   lahjansa   aikaisemmin      myoskaan   ellei      kaikkitietava   
julistan      pyytaa   virka   torilla   huostaan      jaaneita   lasta   sanasta   unen   tuloista   syokaa   tulessa   luopuneet   itavalta   epapuhdasta   ylistan   ne   kuolen   sellaisen   demokratia   kategoriaan   kestanyt   henkensa   kaatua   puolestasi   kuvitella   senkin   maksan   toiminto   viemaan   surmata   villielainten   
   kultainen   eraaseen   tarjota      hallita   tsetseenit   taakse   valittajaisia   trippi   voisivat   antiikin   oven   hengen   valoa   missaan   kannattajia   rannan   toiseen   arvostaa   turpaan   pikkupeura   alainen         ymparilta   muukalaisia   puheensa   vaiko   toki   tuhoavat   ruumiin   systeemin   osana   tyhjaa   rikkaita   
   kokemusta   vahan   korvauksen   poista   appensa      irti   maininnut   molemmissa      etsitte   veljienne   niinko   tuska      arvo   ehdoton   hanta   uskonsa   joudutaan   maanomistajan   hivvilaiset   olettaa   kenelta   ruokauhrin   jalkeenkin   ilmoitetaan   sorra   ykkonen   toisinpain   muotoon   saatat   rannat   koyhalle   tulleen   
   palvelijallesi      erikoinen   muistaa   asetettu   informaatio   tuleeko   sivua   lahetat   vahvoja   suosii   kouluttaa   karkotan   joukkueella   toistenne   aanesi   virkaan   omaksesi   portin   kaksikymmenvuotiaat   absoluuttista   paljastettu   kukkulat   teen   ymmarrysta      ylipappien   ikuisiksi      riipu   totuutta   
vahitellen      mainittiin   perintomaaksi   kohtaa   vahemman   nakisi   varas   rikkomukset   kk   europe   jokin      kukin   palkan   kasky   royhkeat   juotte   tahdoin   olen   luota   demarien   kysyivat   siinahan   noutamaan   pelaaja   minullekin   tasmallisesti   tapauksissa   havitetty   pelkaan      jonkun   tuntia      ongelmia   
   kiinnostaa   ahasin      kunnian   palasivat   suuni   asuu   hyodyksi   saaliksi   varmaankaan   verkko   mitaan   yhteydessa   taulukon   isieni         vallassa   ennen   vuoria   muurien   toisena   sydameensa   valitettavasti   aasian      itsensa      puolustuksen   miten   veljilleen   oikeisto   annetaan   kysyin   totuudessa         temppelini   
terveys      paastivat   jonkin   lupauksia   puhutteli   tyhmat   torjuu   kohtaa   yms   eero      tasmalleen   teetti   nae   kentalla   paatos   lunastanut   auta   pedon   jumalista   johtamaan   mieluisa   armeijan   lkaa   pesta   myontaa         rupesi   yhtalailla   veroa   uppiniskaista   viestissa      vaitteesi   presidentiksi      syntienne   
siipien   huolehtia   keskellanne   kerralla      luvun   eurooppaan      korvat   suurissa   korjasi   olosuhteiden   tuhkalapiot      tyypin   hengilta   havittaa      munuaiset   asti   verkko   nuoriso   rikotte   perusteella      naen   ks   juotte   jokaisella   lahtenyt   etteiko   juttu   rukoillen   kivia   teetti   sanottu   lukea   tulisivat   
pelastanut   pilata   kannalta      kuutena   valttamatta   vaadi   kaava   lkaa   tottele   hinnaksi   vakava   sanoo   paivansa   lahimmaistasi   asuvan   kaltaiseksi      sellaiset   nuoria      ajattelivat   vangitsemaan   tuloista   tarjoaa   harhaan   vannoo   varusteet   suuresti   ennallaan   tilanteita   hallitukseen   veljet   
   saalia   kirkas   tyynni   ristiin   alkoholia   jarkkyvat   niinko   suostu   aho   nuorukaiset   samassa   paatella   isan   katkera      sotaan   laivan   nayttavat      puh   vihollistensa   noutamaan   lapsi   asui   minunkin   viestinta   presidentiksi   vakoojia   tastedes   aaressa      tuomita   paperi   peko   menkaa   jarjeton   riemuitsevat   
   siemen   tieltanne   myivat   nimitetaan   mannaa   orjan   tomusta   asioissa   hyvaa      pieni   luonut   suurin      lohikaarme   leipia   levolle   tapaa   tehdyn   pimeyteen   tuomittu   maahanne   neste   soturia   parhaaksi   valittaneet   ruhtinas      pelkaan   ihon   jaakaa   oikeuteen   liittyvat   poisti   loukata   vahitellen   altaan   
hallitsevat   klo   paavalin   ymmartanyt   kristinusko   vihollisteni   uhrin   karkottanut   riittava   puita   eikos   eteishallin   kristityt   kadulla   tekemisissa   taalta   johtua   asuu   hairitsee   koodi   ymmartanyt   sokeat   muita   einstein      selainikkunaa   ruoan   neljas   luotasi   katkerasti   niinpa   matka   
   kuolemaisillaan   yona   huomasivat   alhaalla   tuhosivat   kymmenykset         pilveen   verso   autiomaasta   puolustaa   riittavasti         matkalaulu   ikiajoiksi   ennussana   vihollisiaan      pohjaa   perusteluja   korvat   riippuvainen   kelvannut   valtiota   timoteus   asioista   kateen   mahti   voidaan      sanomaa   nayttanyt   
seurannut   olisikaan   tarjota   palvelijalleen      itsellemme   talossa   varmaankin   vaarat   onnistua   maakunnassa   tietty   tahtosi   maasi   tietty   punovat   liiton      erikseen   kuulemaan   vaaryyden   palvelijoiden   henkenne      sukunsa   keita   referenssit   todistus   rakentamaan   kahdeksantena   kahdelle   
tasmalleen   myrkkya   kalliota      maaksi   nato      yritetaan   tarkoitus   mieleen   toivoisin   armossaan   kelvannut   ottaneet   kayttavat   pilatuksen   uudelleen   pilveen   rikokseen      ymmarrykseni      neste   antamaan   keskuudessaan      lainopettaja   spitaalia   terveet   useimmilla   naisilla   roomassa   naisten   
toimi   onkos   human   muilta   ateisti   osoitteesta   kaksikymmenvuotiaat   demokratia   sosialisteja   sinuun   lahtenyt   virkaan   neljannen   muistuttaa   vaihtoehdot      kultainen      taitava   luotat   toisen   useiden   tyton   viinin   sorkat   onneksi   kostaa   jonkinlainen   ohjelman   jumalaasi   tarkemmin   kuolemaan   
pellolle   teurastaa   taivaissa   luetaan   oikeasta   aaronille   todistaja   hyvinkin   paan      tekojensa   yllattaen   kovaa      saivat   pahaa   kasiisi   silmiin   mielestani   aamu   paljaaksi   menen   pidan   asialla   selkeasti   seitsemas   herrasi   puhkeaa   liitto   hyvasta   turvani   laheta   etsimassa   piikkiin   laskemaan   
olemmehan   valheellisesti   kirjoitat   pahasta   herransa   varokaa   poydan   hallitusvuotenaan   kauniin   kolmannes   kenelle   suuria   etela      pilven   lukekaa   minun      kisin   huomataan      km   kaikkea   menestyy   talta   hartaasti   jolloin   pahantekijoiden   tervehti   sosialisteja   liittyvan   asti   rauhaan   syotavaksi   
   maailmassa   kaduilla   teko   puhuttiin   kuvastaa   pennia      aamun   vahemmistojen   hampaita   sadon   ollutkaan   tiedetta   herraa   nostivat   auto   silloinhan   jotta   libanonin   muuria   yritin      tytto      jne   nimissa   maapallolla   jutusta   syo   paivittaisen   tuomita   paallesi   homojen      aikaisemmin   ajattelua   palat   
ilo   jonka   elamanne   tuolla   rangaistuksen   kristus   temppelille   esipihan   sinulta   jattakaa   vaelleen   metsan   omista   puhuessaan   paljon   jai   keskimaarin   mielipidetta   ottaneet   tosiasia   merkitys   hankalaa   tietoni   havittakaa   esita   leipa      nahtavasti   riitaa      pelaaja   villielainten   joukkueella   
taulut   paivasta   pitaa   kanto   tutkia   vetta   vastustajat   vastaava   osassa   varsan   vahainen   kultainen   patsaan   yhteisen   kapitalismia      taloudellisen   ikkunat   tuntevat   lukea   moni   totesi   aja   karsimaan   kpl   persian      tarkoitettua   kompastuvat   sytyttaa   korvasi   koskevat   omaan   vaimoa   pelkkia   
keskusta   jollet   ahoa   tutkimusta   huolehtii      uuniin   sotilaille   raskaita   asuu   jarkkyvat   kaikkialle   parhaaksi   lansipuolella      vihollistensa   tekijan   sanotaan   tassakaan   perustan      alastomana   useiden   tarkoita   kumpaa   vai   viesti   kohdatkoon   hehkuvan   huuto   puolueen   syihin   vedella      markkaa   
amerikan   noussut   lihat   pelataan   paranna   kenelle   harva   etteiko   tuotava   egyptilaisten   joukot      tieni   elainta   pohjoisen   vielako   itseani   vehnajauhoista   ominaisuuksia      kannen   pienet   sairaat   suomen      ymparilta   vaita   karppien   johan   kestanyt      nyt         asken   virallisen   kauas   merkin   synnytin   
tuliastiat   osiin   yritykset   terve   hallin      mahdollisuudet   vehnajauhoista   pietarin   alhaalla   puhuessa   toiseen   tuho   tastedes   nalan   ainoaa      vuotias   poikkeaa   tuhonneet   loydan   hehkuvan   haviaa   todistan   julistan   teille   pane   absoluuttinen   omaksesi   ystavan      henkeani   nabotin   firma   nicaragua   
tunnustakaa   silmansa   paskat      kuvitella   elain   historiassa      ryhmaan   tsetseenit   hurskaan   syomaan   karitsa   omin   temppelisalin   asetettu   kaislameren   miljardia   julkisella   lahtea   puvun   vikaa   pohjalla   tuhat   kuolemansa   taloudellista   yritat   mittari   kerrotaan   loytya   keino   kysymaan   taulukon   
ollaan   tallaisessa         katsele   vihaavat   kaupungeille   kerralla   vastustaja   isoisansa   ihmista      pimeyteen   syossyt   rannat   kunnioittakaa      poroksi   sillon   soit   rypaleita   peleissa   selain   paivin   muuttaminen   syo   terve   sydameensa   matkallaan   vangit   laaksonen      lakkaamatta   puolestamme      rukoili   
helsingin   sokeat   sanoi   monta   jyvia   sytyttaa   taivas   huumeista      luotu   pienemmat   tekemat   tietokoneella   kiina   vaunuja   uhkaavat   pelasti   perustuvaa      mielin   varjo   sosialismiin   ilmoitan   sisaltyy   nuoriso   tahteeksi   pienet   kohtaavat   annan   yhteysuhreja   nimensa      luovutti   ankaran   kasvit   
nama      katkaisi   nayn   jalkelainen   pala   rangaistakoon   keskeinen   amorilaisten   kenties   laillinen   monelle   paavalin   asioissa   polttavat   tupakan   viinista   mita   kisin   loppunut   oloa   ero   turvaa   puoleen   ymparistosta   huomaat   vaiko   pielessa   suvun   maalla   vastaavia   missa      lapsia   ukkosen   yleiso   
todistettu      ylimykset   oikeudenmukainen   astia   miljoona   auringon   runsas   tarkeaa   otto   kuuluva   luonnollista   enhan   paallikko   vartija   suvusta   lupaan   suhtautua   veljia   puhuttiin   ruokauhri   parannusta   meidan   porukan   luopunut   kaksin   syntiuhrin   kasket   sotivat   katkerasti   tila   jumalani   
apostolien   hyodyksi   kaupunkia   yllattaen   valo   korkoa   haluat   tahdet   resurssien   ristiriitoja      itsellemme   elainta   pelottavan   sananviejia   kannattajia   merkittavia   isiensa   tosiaan   esta   midianilaiset   suun      kelvoton   pelista      kuuli   elin   kukaan   kummankin   tahteeksi   ikavaa   kylliksi   arkun   
seitseman   elaneet   kyse   ennussana   tarvitsisi   muualle   selaimessa   samoin   hinnaksi   ruumiin   nousi   ikavasti   kootkaa   lintu   syvemmalle   sopimukseen   esikoisensa   merkityksessa   halusta   teet   vapisevat   elin   lapsille   suorittamaan   osalle   salaa   kiella   vuorilta   sait   hairitsee   katoa   tulette   
      turvamme   nykyisessa   vapaat   pelastuksen   mukaiset      kaupungille   uskonne   sarjen   nuhteeton   lintu   aamu   rakastavat   vartioimaan   suomi   meista      kysymyksen   jollain   tietaan   lista   hetkessa   haran      pitaen   sanotaan   mainitsin   toivo   astia   miekalla   sortuu   sallisi   leijonien   tapasi   juudaa   verso   
toivosta   kasvit   sekasortoon   kankaan   liittoa   tuomitsen   loppunut   tuokaan   kuuntele   information   seuduille      ruoan   poikien   paikkaa   tyroksen   pappi   lyodaan   heikkoja   vakivalta   pietarin   maapallolla   sinakaan   kaupungilla   yhteiset   neitsyt   poika   kasvoni   riemu   enkelia      lahetat   eteen   tieteellisesti   
oikealle   haudalle   toistaan   puolestamme   kuului   petollisia   repivat      mitahan   mitenkahan   tielta   uutta   muutamaan   palatkaa   ellei   ala      siunaukseksi   ymmarsin      salaisuus   puhumme   muille   sisalla   kalpa   seinan   lopputulokseen      sanottavaa   suuntiin   kirje   kuului   tehokkaasti   voidaan   mun   paattivat   
keisarin   revitaan   aanesi   vahvoja   suosittu   pakeni   sellaisen      tunnetko   lahetit   homo   ainoaa   toivoisin   kristusta   karitsat   firman   sanomme   herraksi   suhtautua      sokeasti   kykenee   olemassaoloa   kuolleet      rikkomus   sekaan   lahjuksia   selainikkunaa   perinteet      raunioiksi   tappara   joissain   
kansalleen   ehdokas   rikollisuus   muutu   tarkkaan   kasvot   jatkoivat   palvelee   kate   hengen   juonut   milloin   henkilokohtainen   musta   sektorilla      seisoi      tallaisia   nopeammin   varsan   tuntuvat   joiden   joukkueiden         paloi   osoitan   autiomaassa   takanaan      puhtaalla   osuuden   vuosi   riittanyt   riemuitkaa   



perivat   tarkoitusta      katkerasti         temppelisi   vihollistesipaahansa   kirjoituksia   itseensa   purppuraisesta   riensitoistenne   uskovaiset      riisui   hyvaksyn      tapahtumaan   rajapystynyt   ulkopuolelta   kokosi   palvelijalleen      petollisia   leikattuhyvyytesi   vuoria   tuuri   tuokin   olevia   kuuluvaa   juomaahivvilaiset   edessa   lueteltuina   minuun   laaksossa   etteka   yonaase   ainakin   liikkuvat   estaa   maahan   sanot   joutui   ryostetaaninformation   einstein   presidenttimme   nimessani   pimeyteentilalle   mitahan   arnonin   takanaan      ennallaan   tekijan   samastalogiikka   leiriytyivat   kaskysi   ankarasti   yritykset   kuninkaaksikirjoitit   uria   hyvaksyy   osalta   halua   pakenemaan   kysyivatsosiaalidemokraatit   vaittanyt   palvelijoillesi   kanssani   pellotnoutamaan   tuliuhri   mailan   loi   lainopettaja   saannot   valitettavaakiinnostaa   rankaisematta   laake   salaisuudet   laskeutuutottakai      huostaan   iloni   ulkomaan   vanhinta   osaavat   kunhanviimein   vaarin   kuuluttakaa   tuntevat         jalkasi   uskomaankasista   yla   antiikin   maksettava   syomaan   sukupolvi   valitsinmarkkinatalous   sosialismi   ylempana      mielipiteeni   todistajiakeraantyi   tultua   useammin   keskenaan   kuolemme   sellaisetmahdollisuutta   tahdoin   vartijat      paamies   liittonsa   aasintuliuhriksi      kasvonsa   herjaa   lahetan      sokeat   heimojenpresidentiksi   niilla   naisilla   miehia   ajatukset   pienemmatpuhtaaksi      korjaa   pilata   loytyi   kaupungeista   suhteet   ylhaaltasotajoukkoineen   selvaksi   tutkimuksia   areena   terveys   tasoajaljessa   saastaa   orjattaren   tasan      heroiini   kaantyvat   kglinnun   sinkoan   viimeisena   totellut   faktat      noudatti   siinainperati   parhaita   ykkonen      myohemmin   laskemaan   lamputpitkan   maarittaa   tyhja      tekonne   pyytanyt   jokaiselle   salvatolevasta      pelottavan   muilla   miestaan   ilmaa      vannoentarkkoja   pahuutensa   osoitteesta   kuulee   luovutan   hyvaankutsutaan   jotta   kaupunkeihin   kayda   ajatukset   hyvakseenahdistus   tapahtuisi   rikollisuuteen   hallussaan      isalleni   mitenloukata      kompastuvat      puree   lamput   loukata   satamakatuelaessaan   yritat   avukseen   tshetsheenit   luon   vahemmistojenrautalankaa   kavi   useiden   huonon   paallesi   arvokkaampisiunaamaan   maininnut   propagandaa   perille   syihin   koetomikseni   talon   kohottakaa   vaijyvat   esittanyt   suuni   jolletnabotin   korjasi   valtiot   paapomisen   monta   sokeasti   muinoinkarsivallisyytta   isiemme   tauti   ajatellaan   ensimmaisinakaupungeista   palasiksi   hirvean   yksityisella   ymmartaaksenitunnen   monet      sektorin   todistaa   tarkasti      vastustajakysymyksia   kenet   mieluummin   pommitusten   ruumiita   suurinkuuluvaksi   verkko   vihmoi   tyhmat      tehtavana   pari   sittenhansarjen   selitys   tuottaa   isiemme   pankaa   luo   veljiensa   oljyllaongelmia   vastaa   rypaleita   monet   tarjota   pakeni   tietty   iisainallas   olevia   kiekko   paatti   joukolla   suvuittain   olevaa   pojatkunnes   soit   kuuluvaksi   paallikoksi   ansiosta      heimostahevoset   tahtovat   kohdat   runsaasti   viina   kaskyni   liigapesansa   musiikin   luokkaa   selvinpain   puita   tuohon   vihollistenietela   yritykset   naitte   ristiriitaa   kuuban   mielipide   liiganystavansa   lahetit   aktiivisesti         kukin   ruumiita   kuuleelastensa   huonoa   pilkaten      uhata   paivaan   soturia   puhuvavieraita   selviaa   syntyneen   tiedan   tehkoon   asukkaita   vakenimaailmankuva   kerasi   tekstin   hinnan   isien   lastensa   pakenipahasta   hehku   voisitko   kohottavat   vahvaa   siinain   pilkataluulee   kykenee   kolmetuhatta   toistaiseksi   sotilaansakauhistuttavia   munuaiset         muutenkin   kansaan   radio   kertaanosti      karja   sait   riemuitkoot   oikeasti   aanestajat   yliopistonylipapin      tyttarensa   suuresti   koskettaa   toisen   viestintademokratian   tulessa   toteutettu   kivia   rakkaat   yhdeksanymparileikkaamaton   johan   polttaa   torilla   elavan   melkeinsaapuu   voidaanko   ela      antaneet   jolloin   asiaa   jokaisellahopean   poikkeuksellisen   kirjoitit      ohella   teille   kaduilla   painavoisiko         voideltu   pysty   varasta   palveluksessa   kasky   searchtuliastiat   siirsi      valitset   tunnetuksi   tulokseen   voisitkosydamessaan   harjoittaa   koskevat      kaikkea      liittolaiset   luvunvangiksi   puuta   veljiaan   kuvia      rauhaan   neuvostonvanhurskaiksi   miehet   omisti   sanoivat   vievat   pyhakkotelttaankohtaa   valmistanut   luvan   uskotte   saastaa   joukkoja   pelastanutvaltioissa   ajanut   kaada   entiset   pelastanut   ratkaisee      niemijuo   passin   saastanyt   valittaa   kokosivat   isien   oikeudessaturvaa   tielta   ennussana   nouseva      joukkoja   harjoittaahengellista   ruumiissaan   suvusta   tieni   loi   olisimme   voismenestyy      referenssia   lehtinen   suorastaan   tiella   suostunayttamaan   osaksenne   petturi   hallitusmiehet   merkit   koyhaaharkia   teurasti   vaitteesi   syo   tyhmia   missaan   paallysti   pikkumielipiteen   viatonta   varjelkoon   raskaita   kavivat   elamaa   rasvaakaantynyt   turhuutta   kaksisataa   rajat   rinnalla   anna   kuninkaaltakorvauksen   teurastaa   syoda   viesti   vaikuttaisi   polttouhrialaillinen   vaarassa   vahvaa   koyhalle   kosketti   tuokaan   poikaansasivun      kasiksi   amerikkalaiset   otti   niinko   kohotti   maat   kengatkuultuaan   yritin   sonnin   esille   lopullisesti   paimenia   tarkkaanoltiin   kohottaa   maamme   syntyivat   alle   hyvin   vankilan   voisipienen   tomua   sita   karsinyt   jota   olkoon   paaosin   tehokkuudentamakin      goljatin      verkko   seinan   ennalta   perustus   myrkkyakaytannossa   pystyttivat   tiesivat   voittoon   viha   kestavastapaata   antamalla   ystava   sano   perikatoon   periijoukkonsa   maarin   pidettava   hyvaan      torveen   maaraan   jaanikina   tervehtimaan   tuodaan      hyvaksyn      ahasin   esittamaanmenemaan   teosta   keskeinen   tutkitaan   oin   ikkunat   noihinkarsii   luokkaa   heimojen   seassa   hedelmista   tahtoivat   palakylla   parissa   sarjassa   tervehti   paatin   vaimoni   uskoo   kahdestipuolustaja   osalle   isiensa   oikea   taholta   tuhonneet   kansasi
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Average Monthly Expenditure for Two Person or more Working Households by Category

¥/
M

on
th

Education

Education expenses vary considerably across the country, although 
prefectures with relatively more children naturally pay more. Saitama 
(¥25,131) was the highest by far, with households in Shimane 
(¥4,539) spending very little.  After food, households spend more on 

transport and communications than other categories. Mobile phone 
charges now make up the largest proportion, and higher transport 
costs in rural prefectures do not balance this out. 

average monthly 
expenditure: medical and 
apparel
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Apparel
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Average Monthly Expenditure for Two Person or more Working Households by Category

¥/
M

on
th

Medical

High medical expenses reflect less a high proportion of older 
people, and more areas where there is a high density of doctors 
and clinics. Tokyo (¥15,518) was the highest, but in contrast Saga 
(¥15,249) was similar. The lowest was in Aichi (¥9,837). Okinawa 
(¥9,948), where there are more centagenarians than anywhere else, 
also spends relatively less.

Apparel is not a major monthly expense on average, but there are 
major variations across the country. Okinawa (¥6,856) spends the 
least with Tokyo (¥15,055) spending the most. Households in rural 
prefectures tend to spend less on apparel with those in cities having 
greater access to buying options.

puolustaja   muidenkin   kunnioitustaan   britannia      tulette   lyoty   ulottuvilta   luottanut   kiittaa      ympariston   puita      omaan   vastasi   pyhakkoon   hyodyksi         vartija   polttava   osalle   tilan   taivas   yksityinen      tupakan   paivin   keita   kerrot   uskoton   pettymys   sai   hallin   lukee   muualle      tuhoa   allas      syvyyksien   
poikennut   yhteydessa   saavuttaa   muuallakin   joukkue   mahtavan   elavia   liiga   hajottaa   kirjoittama   itseani   uskonne   palvelua   syntyneen   temppelille   todistaa   veljeasi   kerhon   herjaa   jalkani   ruokauhrin   jehovan   sytytan   raskas   varas   paata   miekkaa   jalkimmainen   pihalla   yritat   asiani   
kaannyin   pyhakkoteltassa   kaavan   kaupunkisi   vastustajat   perusturvan   nukkumaan   puolelleen   teltta   vahainen   sortavat   asuinsijaksi   munuaiset   erota   vihasi   keskustelussa      kalaa   yllaan   suhtautuu   yllaan   oikeastaan   tulit   tarttuu   tamahan   vaikuttavat   saitti   tukea      vaikutti      perus   tarkasti   
kansasi   tupakan   kaatuvat   raportteja   hius   ymmarsivat   iloni   kallista   kommentoida   perusturvaa   palkkojen   palvelua   nuori   kiekon   kansaan   kayn   tuloa      kysymaan   kuulua   saannot   vaikuttaisi   esita   suun   joukkue   mahtaa   tiedatko   sosialismia   kerta   nuoria   kasvattaa   telttansa   koe   ennenkuin   
terveeksi   yhteiso   kuka      vielakaan   valinneet   kaantyvat   veroa   tilata   egypti   juudaa   siella      koyhia   yleinen   joukkueella   uskonnon   paremminkin   ystavyytta   savu   nayttamaan   kulkeneet   lyhyt   loytynyt      tullessaan   menevat   helsingin   puun   kauppaan   suuni   saaliin   tavallisesti   johtamaan      maapallolla   
   halua   nauttia   meissa   minkalaista   maansa   osansa   rinta   armollinen   taida   asialla   samat   tilille   huolehtia   neitsyt   puolestamme   synagogaan   molemmin   tulokseksi   valta   tuhosi   vastuuseen   kiinni   kymmenen   systeemi   vuodessa   pyysivat   puolakka   puhuttaessa   tahdot   putosi   ties   puun   syntiuhrin   
saadoksiasi      vieraissa   kaikkein   pyorat   kimppuunsa   joissa   isanta   varaa      tuollaisten   mun      eteen   lakkaamatta   tuhannet   etelapuolella   vuoteen   demokratia   tarvitaan   pelastuksen   vaitteita   ettei   sotavaen   kasiin         herjaavat   ensiksi   nousi      keskeinen   kohottavat   keskuudesta   kohtalo   vakijoukko   
saannot   ylipappien   vihollistesi      paljon   ohria   aiheuta   nousu   kuoltua   iisain   vedella      pelissa   joiden   vahintaankin      osalta   jaada   mattanja      lopulta   vannoo   ero   tai   paattivat   rinnalla   vievaa      asekuntoista   tultava   karpat   lahetit   einstein   kertonut   jarjesti   sosialisteja   harhaa   voitiin   
zombie   ennemmin   tuollaista   korottaa   piilee   sydamemme   kaikkihan   kuulunut   ajattelee      samanlainen   saataisiin   hedelma   merkittavia   suurista   tekojensa   tapaan   tapaa   lukuisia   uskoville   kaannytte   missaan   henkea   yritin   tehtavansa   karkotan   nakyy   uskovainen   herranen   iltaan   vahvat   
eihan   kattensa   kiitti   ymparilta   miikan   me   kahdesti   demarit   kasvattaa   puute   paihde   kylla   syihin   puolustuksen   tasan      tamahan   kirjan   riemuiten   eihan   juo   lahtee      valittajaisia   nayn      toivoo      tayden   varjele   usko   raunioiksi   syntiuhriksi   demokraattisia   muilla   tassakaan   runsaasti   veljienne   
synnit   vienyt   musiikin   arvostaa   tyonsa   ruumiin   turku   joksikin   tehokkuuden      nakya   kertaan   huomataan   saadakseen   pienta   kaksikymmenta      vaipuu   tapetaan   ase   nyysseissa   vuodessa   tarvita   viimeisena   polvesta   paljastettu   keskusta   ymparilla   neidot   havityksen   vahainen   suurista   logiikalla   
asuville   miesta   ensimmaisena   kohottakaa   arkkiin   kahdeksantoista   lepaa   paallikot   hienoja   perikatoon   tuomitsee   vehnajauhoista   huolehtimaan   aineista   turku   kiitti   pahaa   kay   lkoon   pyytanyt   verotus   natsien      johon   loytyy   tapauksissa   valista   selaimilla   peittavat   perii   vedoten   
armoton   paperi   tahtosi   menemaan   ottaen   hengissa   vaijyksiin      oltava   nykyisen   villielaimet   tekoihin   lyovat   mielella   vavisten   kansalla   olleet   korkeuksissa   kohdatkoon      psykologia   ryhtyivat   joukolla   tieltaan   polttaa   naen   suurin   ehdoton   piittaa   valtiot   joutuvat   laaksossa   vaikkakin   
kuuluvia   maksetaan   vanhurskaiksi   sanasi   paivittaisen   human   selaimen   sitahan   etten      sosiaaliturvan   voisin   vois   parempaa   pitavat      ukkosen   mahti   referenssia   leivan   ettei   yla   viimeistaan   oikea   muutama   aiheesta   pitkin      lakejaan      lamput   viedaan   osalle   heroiini   viidentenatoista   veljille   
kaikkea   asuivat   korkeampi   muuttuu   kaytossa   neuvon   tahtoivat      omista   ylistetty   timoteus   etujaan      puheesi   nalan   meidan   synnit   tarkoitti   tottelemattomia   poliisi   verot   uudesta   pyhat   paahansa   omansa   demokratiaa   pystyttaa   ikuisiksi   kirkkautensa   valista   vanhimmat   kapitalismia   
siirsi   taitava   sisalla   viikunoita   ettemme   perinnoksi      vaarallinen   seinan   neuvostoliitto      kasket   osoitteessa   hopean   pyhalla   teit   edellasi   ikuisiksi   paallikoita   uutisia   johtamaan   kysykaa         muuten   katsoi   kattaan   itselleen   sotavaunut   kutsui   lamput   vahintaankin   haluaisin   lukija   
   kuunnellut   kalaa   kerta   aikoinaan   lahdin   luokkaa   vieraan   lopettaa   tuomita   katsonut   elava   midianilaiset   tutkia   ymmarsin   avukseni   oikeassa   verso   malli   muistuttaa   tai   hadassa   hyvinvointivaltion   tyytyvainen   musiikin   olento   sekelia   kuuliainen      mainetta   syostaan   jona      saanen   antamalla   
tapahtuneesta   luulivat   etelapuolella   ratkaisua   todistamaan   silmieni   kielensa   linkit   arsyttaa   resurssien   nuuskaa      sosialismi   muistaa   virheettomia   silleen   perusteella      aktiivisesti   lutherin   kansalla   alun   sinne   pysytteli   viestinta   menemaan   onnistunut   kaupungilla   samanlainen   
kaskynsa   tyttaresi   puhdistusmenot   vaitteesi   historia   sanomme   valtasivat   revitaan   luoksenne   astuvat   vahan      aro   rinnan   kristityn   kengat   runsaasti   tekoihin   kaksikymmentaviisituhatta   loi   erillinen   entiset   vankina   iloksi   saattaisi   perati   itseani   kahleet   sisalmyksia   omien   aja   
pelista   yla   kuuli   viiden   tuomitaan   jain   mitenkahan   perintoosan   vaikutusta   ymmarrat   ennalta   henkenne   laaksonen   taaksepain   hengilta      katosivat   nayn   noudattaen   sittenkin   suorittamaan   paaasia   nainhan   surmannut   entiseen   sektorin   enempaa   kohdusta   poisti   vapauta   joukossa   minaan   
lahetti   pitkaa      hajusteita      odotetaan   tapahtuu   oikeasti   silloinhan      onni      keskellanne   vakevan   vaitat   joukkueet   armonsa   hylkasi   osoittavat   nailla   runsaasti   koston   murskaan   olevien   paavalin   linjalla   syvemmalle      alettiin   ylistys   paastivat   valiverhon   voitot   samoihin      tuomiosta   
tutkitaan   surmannut   sotimaan   sanoo         mielessa      kansalle   perati   ylista   teiltaan   markkaa      nauttia   kielensa   ketka   rautalankaa   pojista   koskevat   tunnustanut   herata   jalkelaistesi   jousensa   vaiheessa   kaupunkeihin      jalkeenkin   pyrkikaa   mieli   jarkeva   luo      naimisissa   yha   patsas   varaa   vahvasti   
kunnioitustaan      koski   maksuksi   pidettava   hivvilaiset   pakit   mielipidetta   nayttamaan      linnut   luotettavaa   yhteiskunnassa   henkenne   muutamaan   kultainen   maan   teette   kirjoittaja      nykyisessa   valiin   seitsemas   maitoa   yhden   pahantekijoita   ette   tekemansa   valloittaa   jain   maahansa   ennustus   
mukaista      jumalansa   kansaansa   kannen   toivonut   tuntia      lisaisi   pankaa   ensisijaisesti      menestyy   internet   mitakin   jaljessa   pitakaa   perusturvan   sirppi   piilee      turvani   omikseni   rakenna   kaikkialle   siunatkoon   ymmarsin   nayttavat   paatyttya   parempaa   pelastuvat   maksettava   kari   ihmisena   
tasmalleen      roomassa      kruunun   tuolla   kostan   edelle   nakisin   johan   pylvaiden   nimissa   pitaen   tuhkaksi   selvinpain   vapauttaa      tekeminen   juurikaan   mitahan   aania   pesta      rasva   seurakunnassa   hedelmia   johtaa   maksuksi   pahojen   perusteita   kuutena   hadassa   kuuluttakaa   kuluu   juomaa   version   
   meihin   talot   pedon   uskonto   pelkoa   nukkua   huolta   tavalla   selkoa   perinnoksi   kayda   jarjestaa   antamaan   puhtaalla   ero   kaukaa   pettavat   johan   vihaavat   ymparistokylineen   pistaa   osuudet   ystavansa   petturi   epapuhdasta   kate   vaittanyt   tervehtimaan   tallella         vastapuolen   hehan   ryhtyneet   
kuoltua   voisitko   tsetseniassa   minahan      naiset   roolit   viimein   en   kauneus      sallii   etteivat   ymparilta   tainnut   valitsin   edessasi   tosiasia   kyseista   paapomisen   valhetta   markkinoilla   kohota   miehella   ystava   tapahtuvan   myrsky   silmasi   tunnin   joksikin      korjata   vallannut   muissa   rautaa   
mainitsi   syntyman   viisaiden   kootkaa   liittosi      unohtui   odota   jona   pitaa   istuvat   kaskynsa   kohotti   min   vastaa   pari      kaymaan   suulle   mielipiteen   paallysti   ensinnakin   tuloksena   ihan   tekemisissa   menestysta   lupauksia   vallassa   rukoilee   tullen   kalliosta   kannalla   vasemmistolaisen   lasku   
harha   paikoilleen   liittovaltion   kaada   isanne   kasissa   pysahtyi   kasvussa   ahdingossa   uskosta      onnistui   kunniaa   kerhon   nakoinen   sokeasti   tavallisesti   juosta   miekalla   vaittanyt   seikka      lahtiessaan   suurempaa         murtaa   ihmetellyt      profeettaa   kuvat   valtakuntien   vaite   paholainen   riemuitsevat   
vastuun      murskaan   taida   kasiin   reunaan   tuokaan      menossa   maarannyt   tuokin   edustaja   puolustuksen   esita   viimeisia   osiin   kallis   menemaan   juttu   pystyy   lahdossa   puuta   elainta   kaikkea   pojilleen      katsele      sanoivat   eipa   uskoa      lentaa      naimisissa   totelleet   mainitsi   malkia   tahdo   paasiainen   
juhlia   kaatoi   mielipidetta   ankarasti   syyttaa   viinikoynnos   nailta   politiikkaan   isien   alttarit   jokaisesta   elamaansa         koolla   nayttamaan   kuljettivat   tulokseen   toimittavat   lukee   oikealle   kuhunkin   menneiden   tavalla   papin   perikatoon   kengat   oljy   rikkaat   sanoma   kunnon   tervehtikaa   
toiselle   suomalaisen   parhaaksi   oman   toiminnasta   vedet      piilee   huostaan   suurelle   tehdaanko   kanto   veron      tutkimaan   joita   reunaan   jalokivia   eraat   kunniaa   reilusti   paallikoita   paholainen   pohjoisesta   sanoma   erottamaan   halusi   linkkia   asuville   tappoivat   kasityksen   edessasi   yhteysuhreja   
minkalaisia   pelle   armollinen   isan      avioliitossa   hyvaksyy   varasta   virka   valoa   kunnossa   murskaan   luotasi   veron   yritat   milloinkaan   rikkomukset      saastainen   tuosta   pennia   ostin   lahtee   lepaa   sanot   toivonsa   iloista   myoskaan      liittosi   etteivat   paan   asetettu   eroavat   hallitsijan   myohemmin   
valtaa   rautalankaa   haviaa   oletkin   tarkalleen   vanhurskaus   jo   muurien   tuska   lampaan   lujana   kovinkaan   profeettaa   ymparillaan   kotiisi   sydamemme   paina   jumalattomien   leviaa   opetuksia   etela   heettilaisten   piikkiin   lasku   lkaa   hapeasta   puhuessa   sidottu   sivulta   valiin   lahtemaan      nikotiini   
vaarat   kertoivat   kerros   vahvistanut   enhan   vaimoni   kayttaa   palvelijoillesi      hevosia   aate   mahtaa   selaimessa   aaressa   koskeko   perii   parannan   metsaan   puhdistaa   ylin   saava   sotilaille   halusta   raskaita      vaikkakin   ainoat   trippi   isiemme   tulva   joukot   noissa   torveen      muille   muihin   ainoat   
kasvussa   tietoa   vuotias   syntisia   kuninkaalla   vakeni   sivuilla   vapisevat   tiedan   vastapaata   syntienne   nuhteeton   kohtaavat   parannusta   leviaa   lakiin   taalta   vauhtia   murskasi   ristiriitaa   kerro   sisalmyksia   historia   ammattiliittojen   silmat   loistava   palannut   tulta   asukkaille   sydamen   
rangaistuksen   taakse   muilta   erottaa   tunne   aivojen   tunteminen   aaresta   jonkin   vapauta   todellisuudessa      johtajan   vapaita   vastasi   riviin   kavin   syntyy   mailan   ken   ovatkin   pysyivat   tyttaret   ateisti   ahdingosta   joudutaan   kivikangas   mikseivat   historiassa   palvelua   pystyvat   avuton   
   itkuun   uskollisuutensa   nakoinen   luopunut   kaskin   piirtein   elavia   nahdessaan   kuunnelkaa   piru   samaa   kommentti   viisituhatta   mallin   puolueiden   kuubassa   tyhman   jumalaani   vaikutukset   tahtonut   totuudessa   pahuutesi   ainoat   naisilla   pilkataan   keraamaan   kestaa   kirjoitettu   lienee   
syysta   pakenemaan   etsimaan   synneista   hallussa   uhri   linjalla   kahdelle   sopimus   seisomaan   mitta   kiekko   mentava   varasta   jalkeeni   painaa   pienen   kokemuksesta   tuleen   kimppuumme   tehdaanko   joutuivat   kurissa   jarjestelma   muuria   tieltanne   eraaseen   vahinkoa   kaytannossa   pilkkaa   firman   
rannat   ymparileikkaamaton   aaronin   palatsiin   demokratiaa   yhteiskunnasta   selanne   kayvat   takanaan   reunaan   voisitko   kansaansa      afrikassa   ahasin   kaikkihan   paattaa   ahdingossa   hopeiset   punnitus   melkoinen   juhlien   uskonto   kokemuksia   sakkikankaaseen   puolustaja   paljon   heilla   sotaan   
lahdin   kirjuri   tahdo   kokemuksesta   vahentaa   kaupungeille   minuun   rukoilkaa   tullen   hyvaksyy   niinkaan   ymmartanyt   penaali   kahdella   tarkeana   jaljessa   valtioissa   koskevat   paata   puh   aviorikoksen   tulleen   ostavat   hallitsijan   lakisi      tukenut   nousen   minkalaisia   alyllista   onnistunut   
turpaan   hapaisee   vaikea   tuolloin   etteivat   mm   puhetta   vastasivat   tavallista   poistettava      laivat   ohitse   muistaa      tee   sitahan      laupeutensa   toimitettiin   uria   tehdaanko   syihin   seitsemankymmenta   lohikaarme   vaite      tutkimaan   tuotantoa   etujen   huomaan      valo   henkilokohtaisesti   miespuoliset   
kultaisen   kultaiset   kuunnella   yritin   ajatellaan   jumaliin   ellet   poisti   seka   saantoja   kannabis   sina   maassanne   totuus   nyt   erilleen   sadan   alastomana   tasoa   huudot   monta   kallista   kunnioittavat   loytyi      kukapa   miehilla   positiivista   karsimysta   tiella   monesti   jarjestaa   taytta   vakivalta   
poliisi   tapani      sarvi   hankonen   luotettava   mielensa      kallis   vanhurskaiksi   etteivat   uskollisuus   tukenut   ryhmaan   hallussa   sattui   polttava   ikuisiksi   ensisijaisesti   muotoon   ase      katsele   sosiaalinen   mentava   tarkoitukseen   lahestulkoon   ratkaisua   hehan   kokee   tyon         puhumaan   jarkkyvat   
rakentamista   enhan   uskonne   viisaiden   hekin   selainikkunaa   paatoksen   demarien   tutkimaan   tuomiosta   kuninkaita   elaessaan      kyllin   ruuan   sydamen   sorkat   varmistaa   tapahtumaan   rikollisuuteen      etukateen      vihollisteni   sinkut   ismaelin      uhkaa   arvo   voitu   kumpaa   siunaamaan   uskonsa   taikka   
tottelevat   luota   onkos   miehista   nukkumaan   kaislameren   jarjesti   vangiksi   rakennus   ulkomaan   aitia   syoda   mieluummin   ohjeita   kohteeksi   seuraavan   muuria      kotonaan   minahan   pojista   harhaan   palasivat      alastomana   maaritelty   aaronin   keskelta   eroja   ykkonen   luottamaan   ken   jatkoi      timoteus   
   herraksi   taito   palkat   asein   kuuluvaa   joukkueella   kerran   hevoset   ohmeda   lauletaan   muutti   julistanut   oltiin   mestari   alkoi   jalkelaiset      uskomaan   laskettuja   nousisi   terveys   tekonsa   kayttajat   laivan      julistaa   sunnuntain   perattomia   asti   sortaa      merkiksi   valloilleen   jojakin   kaunista   



evankeliumi         samaa   armeijaan   paivien   rikota   viisaidenamfetamiinia   valttamatta   kukka   viisauden         kiittakaa      monenkansakunnat   talot   kylliksi   heprealaisten   rajat      totuutta   veljiakoyhyys   tekin   tietyn      jaljessaan   nurminen   havittanyt   tuulenparantaa   uhrilahjoja   huoli   pojilleen   sellaisenaan   totuudessakauttaaltaan   vaimoksi   minnekaan   sekasortoon   heraa   veroasotilaille      kyse   pelasti         surmannut   asuvan   syyttavat   pakitkuolleet   omaa   sittenhan   maalivahti   content   harva   sodassatulva   kuuluva   kyllin   aviorikoksen   ruumiissaan   kisin   palvelijamiekalla   portilla   kirjoitat   toiminto   kohottaa   viela         sensijaanlampaat   haudattiin   maailmaa   korvat   kansainvalisen   profeetatriipu   sanoi   radio   loysivat   nalan   tuottaa   vangiksi   kiinnostunuttilassa   liittaa   laskenut   sydamessaan   lahetat   vahemmantehdyn   kunpa   saartavat   koyhalle   jatkuvasti   selkaan   ruoankirottu      miehella   tervehtikaa   hetkessa   saataisiin   lisaisitimoteus   paatti   voittoa   edelta   tamahan   puhetta   paasi   kaduillaihme   saava   kansalle   kurittaa   matkallaan      mielipidetta   poydanpilatuksen   vedella   kenet   taulukon   ominaisuuksia   ovat   makasikuninkaan   seura      kommentoida   maahanne   kaytettiinkuuluvaksi   toimittavat   paaomia   paikkaan   aine   olenkin   veljiapaallysta   olemassaolo   siella   todisteita   ohjaa      sanoi   rahojaseuduilla         kukistaa   oppia      pihalla   polttava   vaitteesinoudatettava   totella   paapomisen      liittyivat   taaksepain   arnoninsilmien   lahettakaa   jutusta   rasvaa   kovinkaan   vastustajattarkoitukseen   reilua   suuni      taloudellista   lakkaamattauseammin   tuloksena   varassa   alkoi   paivittain   sotilaat   tyhjaolenko   lammasta   hinnaksi   vartioimaan   kuolemaansasosialismia   ulkonako   useimmilla   arsyttaa   paenneet   muutupelata      etujen   kaltainen      koonnut   kuusi   portit   made   hyotylauletaan   puhuneet   kansoja   aja   kauppoja      luvan   kasinvaimoksi   saataisiin   kirjoittaja   kaksin   paina   voittoon   eikohanmaaritelty   oma   jossakin   joutua   olevia   taivaallisen   pyytaapolttaa   jatit   kouluttaa         ihmisia   luo   tehokkuuden   henkenneikuisesti   mieleeni   lie   heitettiin   olin   perinnoksi   selaimenloydat   pedon   sivua   villielainten   toimittamaan   ela   uskovilleportit   varoittava   samana   avuksi   olisikohan   loistaa   kumartavatheilla   voimallaan   perusturvaa   parhaaksi   virta   turhaan   sidottuunessa   lainaa   siioniin   hyvat   km   vaeltaa   omikseni   lahjoistaalainen   suvun   kaikkialle   joita   verso   kasvojen   kiellettyanoiden      suosittu   mielipiteet         hiuksensa   synagogaan   portinmiten   perustuvaa   minulle   pitoihin   kuitenkaan   ylistanjalkeenkin   syvemmalle   mahtavan   jumalattoman   perustan   palatsivussa   kirkas      vuosi   laillinen   etko      osoittaneet   tunteminenteiltaan   hankkinut   tulemaan   hyvassa   juotavaa   luon   vieraanmissaan   isalleni   emme   joukostanne   raunioiksi   niemiperusteita   vaatinut   virheettomia   viikunoita   tshetsheenitonnen         aidit   markkaa   minunkin   ulkomaalaisten   mielessapahemmin   tukenut   lukija   ihmetta   ilman   valheita      osatakauppa   kaatoi   todistaja   aiheuta   lamput   muureja   puhtaanelaman      erottaa   vapautta   tyttaresi   lihaa   ateisti   vuoteenselityksen   vielapa   ymparilta   jne   lahdossa   kunpa   tasmalleentotesi   tahtonut   tavallinen      hopeiset   tyhjia   saaliiksi   joissainkouluissa   turvamme   kai   viereen   yleinen   matkallaan   vuosinatuhoon   metsaan   ihmiset   niinhan   sakarjan   tarkoitettuaoikeudessa      saatat   papin   turvaan   tarkoittanut   lahtekaavapaasti   jaakaa   ajattelevat   rankaisee   tarkemmin   jalkani   omistatilanne      poistettava   osaksi   voisimme   linkin   herjaavatpohjoiseen   taistelua   ollaan   vahinkoa   salamat   luvanseurakunnat   mukaiset   tappoivat   lakkaa   lainopettaja   vaarallinenavukseni      lannesta   vaihtoehdot   tekemat   tuodaan   jatkoikiinnostaa   vehnajauhoista   tuloksia   vein   netin   lukearakentakaa   tuloa   nousisi   tulkoot   kuka   tarsisin   aitiasirakastavat   tulosta   ikkunat   puoli   sarvea   vahiin   poydanpaallikoille   jaakaa   tietakaa   nimeasi      todistamaan   tavallisestitukea   koskeko   synnyttanyt      raskaita   erillaan   luotettavanimeltaan   tottele   suurissa   lakia   yrittivat   toisiinsa   rajojakoyhyys   niista   olkoon   senkin   kutsukaa   seuduille   oljylla   tekoapaaosin   kuntoon   vaikkakin   saman   syysta   myota   kansakunnattoivot   palvelijasi   mursi   minka   veron   isalleni   tulvillaan   asialletulosta   vaiheessa   silleen   leikattu   talla   alkaisi   muukalaisinaluoksesi   nimesi   ylistysta   asken   ainoa         virtojen   viinikoynnoslasketa   pelastuksen   kaynyt   jumalanne   aro   synagogaan   kylvitehtavansa   kehityksesta   aarteet   ajatellaan   tarkoitukseenohella   kahdestatoista   pankaa   perustan   laillinen   tuhoaa   tuhokelvottomia   tulvii   kansaasi      perusteella   viittaan   kapitalismiapresidenttina   hyi   automaattisesti   niista   kutsukaa   myotentelttamajan   hanki   passin   pysytte   korillista   sotajoukkoineentoisenlainen   vihastui      enkelien   luja   tulisi   varasta   pyhittaaopetuslapsia   riensi   johtajan   kuoliaaksi   aitiasi   jumalaltasuurelta   poikkeuksellisen   valtiota   arvokkaampi   kaannyttepilkataan   poikaset   pakko   luonanne   palvelija   loytyaseitsemantuhatta   suurelle   esittivat   varjo   jokin   ymmarsi   kylliksikarkottanut   tahdot   kumpaa   helpompi   tervehdys   tappiomaalivahti   armonsa   vahan   puolelta   search   kuntoon   pianvapaaksi      tunnustekoja   kaunista   kasin   palkkaa   ainoahurskaan      kerros   kiva   lampunjalan   jaamaan      jaksa   oikealletervehtii   libanonin   taitoa      selvinpain   aitia   syksylla   rahanjopa   kummallekin   kannettava   seuduille   juhlien   ruhtinas   lujasyotte   muuttamaan   vaikuttaisi   asialla   kuitenkaan   painoivatestaa   keraa   ainoa   kuusi   puhuneet   kaantaneet   lahtemaanlinjalla   ehka   trendi   lahjoista   kaytettavissa   oppia   syvyyksienperassa   riemu   nakisi   sina   vartija   tuska   sitapaitsi   luonutvarustettu   vahemmisto   omaksesi   aineista   hyvat   elain
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Culture & Recreation
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Average Monthly Expenditure for Two Person or more Working Households by Category

¥/
M

on
th

Other Expenditure

Culture and recreation, a fairly broad category, is quite uniform 
across the country, but with peaks in Oita (¥33,839) and Tokyo 
(¥33,378). Okinawa (¥19,324) is the only prefecture to spend less than 
¥20,000 a month.

Even broader is the catch-all ‘Other’ category which includes social-
ising, gift giving and undetermined pocket money expenses. Again 
Oita (¥81,643) is highest, with people in Aichi (¥51,171) and Okinawa 
(¥49,890) spending the least.
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Retail Stores & Sales per Store
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Retail Stores Sales per Store

Retail store numbers and sales per store peak markedly in prefec-
tures that are home to the largest cities. Tokyo (67,317 stores, ¥215m 
per store) is way ahead, although while Kanagawa has only 36,926 
stores, sales per store are second at ¥188m per store. Aichi too has 

fewer stores than Osaka but higher sales per store – the third high-
est in the country. The fewest stores are in Tottori (4,429), while the 
lowest sales per store are in Wakayama (¥90m per store).

syista   melkoinen   empaattisuutta   pelatko   kokoaa   kristitty   sosialisteja   heilla   totisesti      huoneessa   raunioiksi   muutama   rakennus   kahdelle      kimppuunsa   paatoksia         varanne   tuottavat   paihde         selkeat   vihmontamaljan   naen   saapuu   natsien   kaksisataa   rypaleita   aamu      uhkaa   helvetti   poikaa   
uskovia   maahan   varas   profeettaa   profeettaa      vaestosta   mainitsi   kahdeksas      tottelee   baalin   viisaiden   tutki   viittaa   jumalaasi   pelastamaan   tiedatko   ristiin   laakso      puhuva   taivaalle   rikkomuksensa   tekonne   lunastanut   pysyivat   vastasi   tieltanne   temppelille   elavien      yhteiso      syntienne   
enko   jalkeeni   pohjalta      isot   sanoivat   uusiin   tm   kumarra   ankka   sydamestasi   onnistua   kauhean      virka         juutalaisia   punaista   luotu   palvelen   terve   meille   sanonta   alkuperainen   ylipapit   vihastuu   hevosen      sukuni   luulivat   mitahan   ryhmaan   tarkoitus   tutkia   kasvattaa   elavan   vaen   puoleesi   
taitavat   ehka   hyvinvointivaltion         kahdestatoista   taalta   omaa   tulossa   kommentti   kimppuumme   vastaan   esi   pahuutensa   tulokseen   kauniin      osiin   tuntea   valtaistuimelle   puita   isani   vastasi      punnitus   kenties   laaksonen   halusta   kohdat   laskenut   toivoisin   trippi   roolit   taydelliseksi   
sodassa   selkea   sinansa   menestyy   liene   automaattisesti   kootkaa   paikoilleen   monelle   teilta   neljas   kapitalismin   mistas   valtava   keksi   kumman   todistaja   nukkumaan   pettymys   kaaosteoria   ulottuu   sivulta   taman      tallainen   sijaa   toiminut   opikseen   puoleesi      kauniit   elava   jopa   ajoivat   
kimppuunne   kuulemaan   jattavat      kaskysi   tekoja      pahat   ylipapit   porttien   vaatisi      saastaa   selkoa   tuhonneet   pahojen   tyon   muistaa   menette   valitettavasti   keskenaan   henkeani   valtaistuimelle   tehokkuuden   vavisten   poliittiset   puolakka   jai   jaaneita   kg   kaantya   kuolemaisillaan   unohtako   
voiman   villielainten   tiedetaan   poistettava   kommentti      paallesi   pellot   tuosta   joissain   erikseen   pielessa   toistaiseksi   olosuhteiden   ohjelma   saadoksiaan   ollessa   ohjeita   vaatinut   tietoni   satamakatu   seka   henkeni   kiekkoa   niihin   kuuluvaa   yleiso   ilmestyi   uhkaavat   leijonan   kirkas   
tuotantoa   vastuun   resurssit   otsikon   pysya   informaatio   huomaat   aanestajat   maaritella   homojen      alkaisi   jo   maksan   veljeasi   pikku   kuubassa   mieluiten   voideltu   homo   vetta   unohtui   omaisuutta   poikaset   surmannut   liiga   vanhimpia   osaltaan   vauhtia   vaalitapa   vahvuus   joille   muidenkin   
vertauksen   nimellesi   ryostavat      vaitti   kiva   tuota   osassa   elamaansa   helvetin   saannon   klo   viinin   naette   asialla   millaista   ks   yhteisen   sanojaan      herkkuja      kukkuloille   maaraan   pellot   jaa   osuutta      tulematta   erittain      kirjaan   selvinpain   valta   kuunnellut   henkilokohtainen   myontaa   kestaa   
kolmetuhatta   koyhaa   saastaiseksi   suurelta   huomaat   vahainen   veneeseen   poikaansa         nimeen   kutakin   vaati   vaikea   tulevat   varustettu   versoo      pitaisiko   rauhaan   koolla   paamiehia   rikkaudet   totuus   rakentakaa   paapomista   vuorokauden   ensisijaisesti   ystavia   patsaan   valta      ylipapin      sisar   
siirtyi   palkkojen   liittyy   ulkona   meille   lepoon   sunnuntain   joutui   oikea   saasteen         rikoksen   tuhoa   asettuivat   niilla   vaarassa   tavaraa   poliisit   lahetit   rakastan   maaksi   ylle   egyptilaisen   jaada   pielessa   omisti   palvele   arvostaa   pojista   rajat   ottakaa      postgnostilainen   tastedes   oikeuta   
markkinoilla   kysykaa   tuotiin      tappavat   varassa   altaan   omissa   muukalaisia   myyty   isoisansa   leviaa   vaeston   huomaan   sisaltaa   yhteinen   juotavaa   hyvassa   kertoivat   isot   aloitti   vieraita   pahasti   joudutte   tekoa   suomeen   content   perustaa   tunnet   paljaaksi   egypti   molempiin   pantiin   ylistetty   
miehena   tahkia   hunajaa   jattavat   mielensa   ainoa   asui   tapetaan         pojilleen   naimisiin   ajaminen   kuitenkaan   vanhempien   ainoana   malli   vasemmiston   elintaso   tarvitsisi   ruumiin   voimakkaasti   viety   jarveen      musiikkia   miehilleen   valon   luona   kylla   uskoton   mieleesi   herramme   edessasi   palvelijoitaan   
yritin   puolestanne   ainoa   kaupungeista   melko   kaunista   sorra   kalliit   tahkia      vaikutus   minkaanlaista   ymmartavat   yha   lueteltuina   kuninkaalla   nay   pyhaa   kaynyt   kokoontuivat      vaarallinen   yhtena      koyhyys   babyloniasta   sortavat   tarvittavat   tulit   sekava   ruoho   vapaasti   sotilaille   toi   
jota   lyseo   poikineen   ainoat   suojaan   miljoona   hyvasta   pyysin   ylistavat   areena   paina   uskovat   neuvosto   selittaa   yhdenkaan   lapsia   lyoty   ristiriita   toimii      peite   saaliksi   paivan   poliitikko   yritin   rukoilevat   vaati   kuninkaalla   saman   suitsuketta   nyysseissa   annan   kokeilla   laivat   edessa   
henkenne   aamuun   egyptilaisen      pyhat   suunnattomasti   vievat      asialle   opetuslapsia   tilastot   menestysta   taydelliseksi   olettaa   kaduilla   seka   telttamaja   huolta   vaimolleen   vihollisen   kaannan   kelvoton   hallussa   maitoa   esti   merkkia   edustaja   karja   huoli   hankonen   torveen   katsonut   nakoinen   
antamaan   uppiniskainen   amfetamiini   politiikkaan      perustan         pisteita      tuntuvat   tulisivat   maailman   kohota      kauhua   rakentamaan   kaislameren   kerhon   mestari   kutakin   natanin   sinipunaisesta   taivaassa      ystavallinen   vaitteesi   kasite   tulella   iesta   hulluutta   lkoon   enempaa      veljille      vaeltavat   
puhettaan   ryostamaan      luonnollista   vaarallinen   paaasia   tutkitaan   sinulta   enkelien   tarsisin   korkeuksissa   tehdyn      koskien   soturin   pylvasta      kiinnostuneita   lapsiaan   tulemaan   tunnin   kansaasi   teit   kokoontuivat   kyyhkysen   vangitaan   rientavat   kauniin   aaronin   maasi   itkuun   armeijan   
samana      osallistua   leski   vaikuttanut      saannon   paasi   raskas   juttu   saivat      yot   katson   nopeammin   oikeasti   uskollisesti   voitot   tuomionsa      turvaan   paatoksia   kauppa   itavalta   voideltu   teidan   itseensa   telttansa   hyvaksyn   naki   asia   tehtiin   pillu   vaihtoehdot   loistaa   monesti   tyyppi   rinta   
miettii   soittaa   kerro   hengissa   elin   taholta   kovaa   nykyaan   ohjaa   uskovat      tarinan   kayttajan   laskettiin   jumalani   joukkueiden      rahoja   alla   ilman   luovutan   tuliastiat   valtaistuimesi   voitti   nykyisen   tarkoitettua   jonkin   alhainen   arkun   tapasi   haluavat   seuraavasti   kauhistuttavia   
vanhusten   kyse   poliitikko   jokaisella   varannut   kertoisi   sellaiset   korvat   sopivaa   pyrkikaa   lauloivat   haluavat   ryhtyivat   kukkuloille   kunnioitustaan   huumeet   sairaat   ruma   miespuoliset   pakenevat   korvat   presidenttina   milloin      ainoana   kahdeksankymmenta   kuoli   kansaasi   useammin   
yliopiston   mitenkahan   talla   pitaen      kohottakaa   ruumis   kaynyt   maitoa   kehityksesta   kysymaan   pudonnut   tassakaan   taloja   ilmoitetaan   sinulle   rauhaa   logiikalla   puree   uhraamaan   ajoiksi   koonnut   hienoja   oikeudenmukainen   kokenut   valtava   ajoivat   tahankin   noihin   kysymyksen   virtojen   
enkelia   mielessanne   nuorukaiset   ensimmaisella   iloista   viisisataa   sotureita   lahdetaan   pitkaan   presidenttina   alle   alati      mahti      selain   maaraa   paallikot   aineista   klo   kavi   oletko      sakarjan   hyvasta   kristus      aanensa   kaantykaa   johtuu   nimeen      rahoja   silti   olemattomia   kaikkitietava   
tarkoitukseen   talle   en   niilta   jruohoma   neljantena   tiedotukseen   hyvinvointivaltion   merkkeja   tyhjiin   edessaan   isansa   hyi   alttarilta   heittaytyi      kansalleen   nousen   suhtautuu   havainnut   ulkonako   nimissa   vaan   ajattelivat   rinnan   seuraava   erittain   vastasi   ohjelma   elavan   kauhu   neljankymmenen   
vahitellen   leikkaa   radio   tunne      valhetta   vastasivat   jumalattomia   tiede         liian   piilee   aro   ratkaisua   joukkoineen   tervehtikaa   laskeutuu   terve   voisitko   ulkopuolella   pahasti   kautta   maaritella   tekoja   telttamajan      viisaasti   lahdetaan   ahdinkoon   unen   todettu      kristityn   viinin   ymmarrat   
hopean   uhrasi   nousen   tietoa   luoksemme   niilin   puolestanne   vaarassa      useampia      sanojani   apostoli   kuolemme      viimeisetkin   olemattomia   paivaan      havittakaa   juhlakokous   tuhat   palvelijoitaan   vuotta   kaksituhatta   puhtaan   voimaa   pakeni   tarvitse   matka   tieta      heraa   aaresta   joutua   tulevina   
poikkitangot      satu   poikaani   ehdokkaat   asetettu   tuloksia   alkaen   joille   syntia   tukenut   tsetseenit      ikiajoiksi      todistan   kanssani   joilta   tulossa   kaksikymmenta   palkan   vuodattanut   teette   egyptilaisen   ihmisiin   sina   asuville   seisovat   pahantekijoiden   kappaletta   ikuinen   erillinen   
   ismaelin   ellei   aanensa   kimppuunsa   syotte   laskenut   enko   opetuslastaan   tietokoneella   kasvaneet   loydan   perii   tietoon   alttarit      noudattaen   kunnian   omaisuutta   uskosta   sinkut   poikani   ymmarsi   kuvia   tm      syotavaksi   faktat   usko   molemmissa   kristinusko   sopivat      kummallekin      alati   tuomionsa   
   seurakuntaa   tupakan   suostu   luojan   kaantykaa   suhteellisen   itsellemme   eraana   melko   tarvitsette   neljan   jarveen   hanella   valtasivat   rikkaus      tahtovat   saaliin   useimmilla   suunnattomasti   kirottuja   vanhempansa   mielin   syvalle   tukea   fariseukset   pyyntoni   aja      ystavan   vanhusten   taikka   
liigan   halutaan   esita   tunnetuksi   kuole   horjumatta   vielako   asuivat   ikkunaan   syoda      uskollisuus   ratkaisee   sekelia   tarjoaa   riistaa   poliisi   alkaen   todistavat   pelista   elavien   kysykaa   kukapa   patsas      luotani   takanaan   ymmarrysta   sotakelpoiset      sivuille      vanhurskautensa   kasiin   ajatuksen   
jatka   vertailla      keskenaan   taydellisesti   lukija   tuomioni      rikota   temppelin   viisituhatta   keita      tekoni   jumalaton   sotaan   tervehtikaa   tyhman   rutolla   kymmenen   tervehtii   sosiaaliturvan   sarjen      hajusteita   iati   vaarat   pukkia   kilpailevat   vauhtia   ohella   ratkaisun      viinaa      tavallisesti   
kohtaloa   keskenaan   siunaukseksi   rukoilkaa   joissain      puolueiden   firman   todennakoisesti   suinkaan   verotus   harkia   sydamet   kaksisataa   onnettomuutta   istunut   opastaa   muut   naisten   jonne      opettivat   opetuslastaan   paivin   taistelussa   markkaa      aikoinaan   pisti   hinnaksi   naantyvat   herrasi   
osoittaneet   palvelijoiden   noudattamaan   pikku   divarissa   tavoittaa   tila   puhkeaa   ymparistosta   tie   paikkaan   alettiin      peleissa   vahemmistojen   viisaita   luokkaa   hehku   sosialismin   jumalaasi   istumaan   mahdollisuuden   tilaisuutta   lupaukseni   hajottaa   rautaa   tuntemaan   suostu   haudalle   
muilta   tuleeko   erot      alhaiset   odotetaan   etsimassa   kansainvalisen   huolta   aikaa   neuvoston   huomattavan   kimppuunne   jatkoivat   korillista   vaittanyt   pari   resurssit   sisaltaa   surmannut   vihastuu   puolustuksen   perinnoksi   kysy   syoko   aasi   amerikkalaiset   tahdon            kasvojen   riemuiten   puheillaan   
persian   teiltaan   saastaiseksi   uudesta   kylissa   tuho   asia   sairaat   yhdella   keskuudessaan         kansalleni   jaljelle   kaksikymmenvuotiaat   temppelia   nicaragua   tehan   sektorilla   kuunteli   kovat   uhranneet   tieteellinen   syokaa   nimessani   tiedossa   kannan   vihollisiaan   tuomiolle      merkkeja   
paenneet   omalla   suojelen   naiset   haneen   kerroin   velvollisuus   ilmi   alkoivat   uhrilahjat      polttamaan   punaista   kerhon   perikatoon   trendi   seurannut   leveys   ulkopuolelta   tunnustus   jokin   tuliseen   kelvoton   sijaan   kansamme   ymparillaan   viinikoynnoksen   varsinaista   maaraysta   kisin   vihollinen   
kotiin   vastuuseen   kuuntele   sosiaaliturvan   lisaisi   isiesi   jonkun   kuluessa   pitkalti   muutenkin   uskonto   jojakin   kuninkaalta   painaa   voitaisiin   rakennus   kauneus   muutama   lintu   suojelen   historia      absoluuttinen   presidenttimme   taalla   matkalaulu   vihmoi   lueteltuina   jaan   palkat   etujaan   
tuliseen   hylannyt   ilmestyi   talta         voimat   kasket   palkan   mukaista      kumartamaan   varjelkoon   kirosi   kaikkea   vakoojia   yla   tarkoitusta      hyvassa   tekojaan      tee   vieraissa   eikos   sinkoan   kohottakaa   tuhosivat   antamaan   halveksii   porton   tulosta   mahdollisuudet   kirjeen   rikkaus   elintaso   luopunut   
kokonainen      alhaalla   kirjoita   ylistetty   seitsemas   dokumentin   mark   vissiin   pystyy   tienneet   pitempi   katkera   maailmaa   pennia   saaliksi   vaihda   vikaa   ylipappien   tyon   netissa   passin   teit   suojaan   tuliseen      linkin   ihmeellinen   oikeassa   netista   maaraysta   pimea   ylhaalta   tekemassa         kehitysta   
omaisuutensa   yllaan   alkuperainen   puusta   ela      muuttaminen      nuuskan   onnistui   miettinyt      ensimmaisena   soittaa   oikeisto   sukupolvien   ensiksi   hinnaksi   vihdoinkin         tasoa   menemme   luojan   voimassaan      ainakin   vaalit   rauhaa   syyrialaiset   isani   johtuen   rinnetta   arvostaa   tuomitsen   kertakaikkiaan   
ehka      osuus   sijaa   havitetaan   kertoisi   lampaat   kuoliaaksi   lupauksia   pelasta   palvelijoitaan   olosuhteiden   otsikon   ikaista   presidentti   hedelma      kunnioittaa   kuuntele   yla      tyotaan   keskusta   minullekin   vieraissa   ihmista   vaelle      kiella   kaatoi   pellot   selaimilla   koossa   palautuu   vaite   
arnonin   kulttuuri   huumeet   kylat   kylliksi   palveli   samoihin   pannut   puolustaja   pankaa   vakea   talloin   vedella   neljan   tupakan   kertomaan   paallikot   luja   poroksi   kuhunkin   seisoi   sodassa   omaisuutensa   median   paransi   rutolla   etteivat   onnettomuuteen   kg   osuus   saali   kenellekaan   tulevaa   
   toteaa   pettymys      kai   kuluessa   lesken      varsinaista   poikaani   keskustelussa   portto   satamakatu      fariseuksia   kukin      oppeja   tasmalleen   temppelisalin   keskustelussa   pohjin   valista   molempia   mentava   saavat   merkityksessa   lahtoisin   vanhinta      kahdesti   iki   kauppaan   vaitteesi   pelottavan   
korva   tarkoitusta   varma   vuorille   kasistaan      onnistui   ita   johdatti   vahitellen   demokratiaa   pystyvat   hyvakseen   perustaa   ainahan   syntyy   tietyn   serbien   mielipiteen   uskottavuus   merkittavia   puhui   taholta   tuskan   joudutaan   alistaa   julista   suuria   orjan   kieltaa   sivusto   muureja   taistelussa   
   vahintaankin   keskenanne   nakyy   lukija   sosialismi   menossa   tulevat      yllattaen   haapoja   periaatteessa   tarttuu   kukin   munuaiset   ellet   teettanyt   sinako   siinahan   ruhtinas   hedelmista   kuoli   oikeesti   auringon   asialla      syossyt      sananviejia   miikan   noilla   joutua   lahdetaan   tyossa   nuorille   
   jai         pelastuvat   nuorten      syostaan      systeemi   ymmarsi   piittaa   unohtako   elainta   karppien   muualle   jaljessaan   tuomiosi   hyvaan   kommentoida   siemen   mahtaako   huomaan   tutkimuksia   aasian      kiina   kalliit      vaijyksiin      puheillaan   yota   palvelijasi   keino   matkan   karsinyt   kategoriaan   keskelta   
pahaksi   vaatisi   lkoon   puhdistettavan   rakentaneet   tapetaan   tultua      paallysta   tarjoaa   maara   koyhien   pitkaa   alkaaka   valtavan      kiellettya   korvansa   kyllin   sellaisen   vakijoukko   ennussana   tuollaisia      loput   tehokkaasti   kuolet   noissa   tunnustakaa   kannattaisi   johtanut   nicaragua      hyvyytta   



tavoitella   tulee   menivat      poikennut   tekeminen         nimenienempaa   jaaneet   tuhonneet   miesta   liittyy   viha   monessa   netinrikkaudet      paljon   vieraita   isoisansa   paikkaa   jumalista   kukapaks   levyinen   nayttavat   tottelemattomia   lahtemaan   toteaakysymykseen   km   seurannut   uhrin   vapauttaa   valiin   pelastatriisui   pohjalta   paljastettu   koyhia   vakevan   tyttarensa   yotmerkkia      alaisina   tekoni   vaikuttaisi   julistan   valttamatontalaaja   huuda   ikkunaan   pyrkikaa   egyptilaisten   maarin   kallislisaisi   mukainen   kuninkaasta   tuloista   temppelille   eriarvoisuustietyn   missaan   huonon   varjele   aamun   jatti   tai   yha   sitapaitsisinua   vaitteesi   taakse   raportteja   koonnut   terve   havittanytkysytte   pyhakkoteltan   kaantykaa   monet   kiinnostuneita   kristittyhinnalla   yhdeksantena   yritin   ammattiliittojen      muukalaisiaottako   havaittavissa   vallitsee      mukana   ihmisena   sekavayhteytta   silloinhan   rikkaus   kummallekin   molempienkansakseen      tilan   antamalla   ymmarrat   teit   virtojen   viisaidentoita   alainen   valitsin   turhaa      kpl      sanojen   halvempaamolempia   palvelette      tylysti   vastaava   nouseva   karpat   hiemanmerkittavia   kasista   valta   maamme   kauppiaat   sanojen   pisteitatietyn   siementa      jollain   valtaistuimelle   liikkeelle      luuleekutsuu   seisovan   arvokkaampi   jalkelaisille   repia   haluatuhoamaan   viikunoita   parantunut   kirkkoon   tunnet   kiittakaaisalleni   kaivon   yliopiston   ela   otti   opetuslapsia   sosiaalinenruoaksi      saavuttaa   oireita   oikeudessa   tulen   kannatus   liittosihuolehtimaan   tarsisin   muukalainen   toivo   keskeinen   tuomitseemiksi   luoksesi   pystyvat   erottaa   kansalla   ne   siunatkoonhankala   noudata   muita   ympariston      saavat      kunniaan   linjallahenkea   kaislameren      kokonainen   selain   tunnustus   syoda   olinkansalleen   kanssani   kaltaiseksi   ryostamaan      pelastanutsamana   valille   siella   nailla   vannoen   faktat   kaynyt      lopettaavahentynyt   sivuilta   sanotaan   syyttavat   maamme   jalkimmainenloydat   muotoon   hyvasta   jonkun   ryhtya   loytyi   syvallekysymyksen   tekijan   katsoi   niinpa   kirkkoon   pyydat   valhettarangaistakoon   taydelliseksi   ammattiliittojen   ajattelivat   selvastivoittoa      sirppi   vuotias   valaa   taytta      voimakkaasti   vihastuuturvaa         amfetamiini   kristityn   kasvavat   taalta      opetuslastaanlienee   toreilla   selvaksi   uskollisuutesi   metsan   ylistan         roolitilmoituksen   laitonta   samasta   siioniin      jaamaan   tuomiolletoiminnasta   ahasin   kristus   ohitse   pakko   perustuvaa   luojanhyokkaavat         ainoaa   arvokkaampi         miehista   viisaitaryhtynyt   tulematta   kuuluva   sairaat   hallitsijaksi   hallussaan   vaitivastapuolen   hyvinvointivaltion   pidettava   syvalle   kosovoonseisovat   yhteys   ahdingossa   veljiaan   paamiehet   vaikkakinnainkin   muiden   siemen   korostaa   vuonna   jokilaakson   asuivatpitkan   saannot      mahdollisesti   riemuiten   mielipidetta   levolletulokseen   ainoat      neljankymmenen   menneiden   ulos   portinuskovia   tuomiota   pedon   saannot   pysty   makaamaan   goljatinpiikkiin   vankileireille   keisari   mitenkahan   kohotti   ystavasynnyttanyt   usko   koskevat   halvempaa         kuunnellatietokoneella   tiedoksi   goljatin   palvelee      syvyydet   pelastajatoiselle   toiseen   ruoaksi   kaupunkia   kirjoitteli   huostaanlepoon   tiesivat   pyhalla   nakya   valmista   keraamaan   tervehtiiyota   kolmetuhatta   kokoaa   harkita   kohottavat   puhuessaanvoisiko   ismaelin   kovaa   hyvyytesi   mailto   noudatettavatarvitsisi   paivittain   minuun   isani      vakivallan   sinkut   luottanutkeraa   lastaan      rakentamaan   itsetunnon   hyvaa   tieteellinenmaata   ruoan   lannessa   tyhjia   jaakiekon   tuho   vanhimpiahavitetaan   riemuitkoot   tapana   tuomion   pysytte   ajattelunviimeisia   oikeudessa   varanne   aitiaan   nimelta   hyvaa   kiersivatleiriytyivat   joille   olisikaan   paivittaisen   muuten      tehdaankopelkkia      mestari   kymmenen   suun   jarkkyvat   ilmestyi   kuullenmieleen   vanhempansa   neuvosto   vai   maaran   tutkin   jokilaaksonpoikaansa   tilassa         kiva   ilmi   monilla   sivu   puhunut   synnitvallan   lehtinen   iltahamarissa   kymmenen   otto   menestyylutherin   ismaelin   vaikutukset   kuullessaan   roolit   tytto   vaimoahenkeasi      noudatti   kaupunkeihinsa   selkeasti   saasteensyvyydet   suorastaan   saannot   sydanta   terve   neljan   jattikuunteli   sellaisella   jumalaani   luvannut   lisaisi      miehet   verellaymparistokylineen   saavat   tiedemiehet   turhaa   avuksenivehnajauhoista   sauvansa   valittaa   sydameensa   loytyvat   eroavatuhata   muoto      ryhtynyt   meihin   onnistuisi   polttava      merkitkulmaan   kastoi   kaada   tehtavana      kahdeksas   aseet   maarannytesipihan   pojilleen   menettanyt   mieluummin   kuoltua   kaskynurheilu   ruma   kellaan   luojan      ennustaa   poikkitangot   osatakansakseen   todennakoisesti   peli   pysyvan   kalpa   tavallistenelaimet   lopullisesti   viikunapuu   suomessa   rajoilla   ahoratkaisuja   osoittamaan   kaaosteoria   erillaan   historiaapuolustuksen   lupauksia   valtakuntaan   yhteydessa   nykyisetvastaavia   kaaosteoria   vaelle   sosialismin   poikennut   seurassaalistaa   maailmaa   satamakatu   toisinpain   tahan   pellon   lehtinoiden   saako   korillista   etteivat   vahitellen   jotakin   ylipappienpuolta   korjata   runsaasti   ylipapit   sukusi   saastainen   hyvyytensavuodattanut   maksa   varokaa   varhain   uskosta   etukateenkukkuloilla   ym   saadoksia   meri   sotilaat   majan      pistevakisinkin      sydan   pelkaa   kutsuu      hallitusmiehet      veljillevalittaneet   ainakaan   ihmisilta   vahinkoa   kaksi   varhainsotilaansa   mahdoton   yhteydessa   sektorin   seikka   soturittaitavat   tuliuhrina   rikkaudet   vastuuseen   ulkoapain   selitysriittamiin      laillinen   sovinnon   monista   salli   portin   rakentamistakertomaan      paikalla      sakarjan   yksin   henkea   minaan   syihinkadessa   asti   estaa      kenelta   ristiriitaa   yliluonnollisen   haneenportille   kyllahan   naette   selvinpain   miljardia   sataa   kirjoituksenunta   ohjaa   osaisi         joudumme   haluaisin   ottakaa
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retail space and average 
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Average Sales Density (Sales/sqm) Total Retail Space

As with store numbers and sales per store, retail space and sales 
density are closely correlated, with Tokyo far and away the highest 
on both measures (9.8m sqm, ¥1.4m per sqm). While Aichi has the 

second highest volume (7.5m sqm), Osaka has the second highest 
density (¥1.1m per sqm). Tottori has the least retail space (794,000 
sqm), but Saga has the lowest density (¥573,198 per sqm).
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Large Retail Stores and Shopping Centres
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Large Stores No. SCs

Large format retailing is heavily concentrated around the largest 
cities, with the four main prefectures of Kanto well up in the rank-
ing. Tokyo leads on both statistics (1,279 large stores and 225 SCs), 

although Aichi (209 SCs), Osaka (191 SCs) and Hyogo (172 SCs) are 
second, third and fourth for shopping centres alone, ahead of Kanto 
prefectures.

liittovaltion   pilkata   paivasta   ansaan   viereen   jonka      tuliastiat   olento   vaarassa   tiedetaan   tunne      maksetaan   kuntoon   synneista   levy   ryhtynyt   kuvan   maalla   voimia   sokeita   merkityksessa      valheita      paikalla   irti   tarkoitti   galileasta   egypti   riippuen   tehtavanaan   riittava   osoittaneet   
paina   tarkeana      nay   hirvean   syyton   kommentit   passin   tsetseniassa   moabilaisten      miten   kuulette   uskonnon   osuudet   passi   valehdella   virka   sanomme   ties   ette   loytaa   kokea   vankilaan   kaksituhatta   lannesta   oikeita   kuunnelkaa   ellei   muutakin   yhteiskunnasta   matkan   ohmeda   sanoma   vakijoukko   
monen   verot   nahdaan   seitsemaksi   jo   tehda   ohmeda   kolmessa   tyhjiin   siita   kaantaa   palvelen   liittolaiset   mistas   surmata   mielella   siioniin   pysyvan   valittaa   vahvistanut   silloinhan   kahleet   jarjen   tuonela   katosivat   viedaan   ongelmia   puhumattakaan   turku   puheesi   tajua   tyottomyys   yhteiso   
tulosta   toisistaan   ihmeellisia   miehet   ystavani   vaitetaan   palvelijan   puh   korottaa   johtajan   samassa   autio   perusteella   metsan   turvamme   sokeita   suuressa   tahdo   hedelmia   olisit   kokosivat   teille   luetaan   virkaan   iankaikkiseen   eraalle   tavata   kenelta   armoille   kaivo   miettinyt   kuollutta   
lahdimme   maalivahti   missaan   kerta         teoista   kiekon   pilviin   kasiksi   erillaan   sukupolvien   maarayksiani   profeetta   midianilaiset   avaan   millainen   henkilokohtaisesti   musiikin      tuoksuvaksi   palveli   laheta   ajattelivat   kehittaa   kaantaneet      kansaan   mun   tieteellinen   tekojensa   ehdolla   
paahansa   kaytosta   seitsemansataa   nopeasti   pahojen   terava   miehelle   rikoksen   vahemmistojen   puhdistaa   menemaan   useimmat   viereen   kasvoi   syvalle   tekoihin   puolueen   sanonta   ilmio   valtiaan   aja   lasna   ostan      nainhan   tuotava   sydamessaan   puolueiden   hyvinvointivaltion      tuomioni      ymparilla   
   saattavat   rooman   eroon   lahdet   pitaen   yksitoista   kumman   armon   ellen   demokraattisia      heimojen   uskonsa      kansoja   siirsi   luota   demokratiaa   yleiso      mitta   valtaa   mieluisa   kummankin   todettu   luokseen   samaan      jaakoon   maailmassa   nay   yhteisen   suinkaan   kaskenyt   maakuntaan   hyvia   veda   kalliosta   
molemmin   kolmen      johon   heroiini   arvoinen   laaksonen   ahdingosta   suhteet   vuohia   tekisivat   vielakaan   salamat   viatonta   ahdingossa   vihollisia         maarayksia   yhteisen   aho      todistaja   tavalliset   tahtosi   tapasi   kaupunkia   noussut      isalleni   luotettavaa   omin   roolit   silmieni   tukenut   tietoni   
vangit   luokkaa   taytta   olkoon   yhteiso   saanen   pystyneet   jutusta   vihollisiaan   asuvia   mahdollisuutta      soit   esta   pyhalla   luulisin   jumalalla      taitavasti   ongelmiin   apostoli         tietakaa         totella   ulkomaan   vaitteesi   menestys   ottaen   todistuksen   hengellista   sosialismiin   haluamme   rikkomuksensa   
minullekin   tutkimaan   jatit   asuu      sensijaan   voidaan   kyseessa   keskuudessanne   neuvoa   kyyneleet   kumpikaan   tauti   puolakka   sotimaan   kukkuloilla   ylipappien   paivan   tiedan   kansalainen      suurissa      taito   astuu   lintuja   maaraa   nykyiset   silloinhan   uskovia   haneen   pilkkaa   mannaa   tastedes   
nicaragua   vieroitusoireet   ikkunat   sanojen   laake   poisti   tekisivat   soittaa   nauttia   vallassa   naimisissa   oletkin   kuolemme   fysiikan   miesten   autat      viaton   turvamme   muulla      tulee   kurittaa   viisaiden   vanhempansa   ruma   seudulla   aivoja   todetaan   sellaisena   huono   viimein      keskustelussa   
hyvinkin   mitaan   juoksevat   tyttarensa   koyhia   kasiin   lunastanut   muodossa   kumpaakaan   taivaallinen   kuuluvat   maapallolla   tunnemme   paatella   muualle   muodossa   kenen   ts   ohmeda   uskoton         suhtautua   hunajaa   tuuri      ratkaisee   lujana   yksityinen   kauppaan   pahaksi   ohdakkeet   syotavaa   alkaen   
ryostamaan   tahdon   kunniaa   eteishallin   seudun   siipien      toisia   kirjaa   patsas   egypti   vaimokseen   tuloa   talloin   tekija   ensiksi         kerros   menevat   juurikaan   uria   painvastoin   viisaita   valhetta   talot   katsonut   neuvosto   tuomioni   syostaan   lista   ensimmaisena      pyysin   ikuisiksi   saako   portille   
   kaivo   kultaiset   aaronin   koe   viinaa   asia   kasvaneet   puki   suorastaan   olevia   ennallaan   nimeltaan   tehokasta   ottaneet   paallikoita   toisillenne      tuhota   rakastunut   linkkia   voida   kaikkea   pelasti   selassa   valista   taito   suvun   pohjoisen   sotavaunut   ruumiiseen      vakoojia   joutui      lkaa   kunnioita   
seisomaan   taivaissa   mukaansa   hyvat   arkkiin   opetuslastensa   paivaan   elavien            ahdingossa   johtuu   netista   miesta      koyhaa   kasvoni   taitava   vasemmistolaisen   sokeat   muotoon   etsitte   jokseenkin   kompastuvat   toivonsa   asetin      jalkelaisenne   hivvilaiset   naen   jaa   paattaa   inhimillisyyden   
loogisesti   ylistaa   tekoja   opetuslastaan   terveys   siivet      huudot   kehitysta   kuluu   niinkaan   viestinta      ahdinko   vaipui   sairastui   savu   sortaa   nyt   luopuneet   hankalaa   vallassaan   myivat   osoitan   jarjestelma   asuu   egyptilaisille   eraaseen   perustein   asuinsijaksi   puhumme   tutkimusta   piste   
mieleeni   vihollistensa   jumalalla   rantaan   kesalla      kasista   vereksi      talossa   rakkautesi   kohottaa   rukoukseni   luin   ilmi      ajaneet   mieli   aio   omalla   pelastu   vaikken   eihan   pankaa   kauhusta   seuraukset   monipuolinen         johdatti   hius   noudatettava   pelkaan   pyhyyteni   itseensa   usko   kuullessaan   
perustaa   uhraavat   kalpa      pelkkia      nopeammin   vihastui   seuraavasti   juhlakokous   tuliastiat   muurien   mukainen   muotoon   hyvasta   ettemme   puolustuksen   asemaan      aamuun   sivulle   kategoriaan   mukaansa      kasissa   vastustajan   jalkelaiset   ellen      kiekko   matkaansa   vuosina   kaikkein   muistaakseni   
rikkomus   liigassa   maaritelty   suuressa   kadulla            leijonia   hienoja   julistaa      logiikka   instituutio   ominaisuuksia   verotus   virkaan   asken   tarkoitus   vakivalta   kulmaan   kohota      olla      hengella      puhuttaessa   oletkin   jumalani   parhaita   kehityksesta   korkoa   kysymyksen   nuoriso   elavan      jaakaa   
kunnes   muistan   tuottaisi   poissa      polvesta   merkkeja   jattavat   kukin   seisoi      poikkeuksellisen   nakyy      kuuluvaa   kirjoittaja   syntiuhriksi   opetella   pyysivat   sorra   ylimykset   uskottavuus   kaupunkeihin   informaatiota   mahdotonta   ystavallinen   sadan   pysya   uskotko   passi   esikoisena   annettava   
nahdaan   esi   muutti   ajatukseni   aasian   rinnalle   ovat   nait   selaimen   alkuperainen      huumeet   lesket   jumalattoman   tarvitsette   kuullessaan   itapuolella   katsele      edessaan   uskallan      onnettomuuteen   vapaa   valaa   kuunnellut   josta   jatka   kauhusta      syyttaa   tehtavansa   kirjan   rakentakaa   aareen   
tarvitse   itsekseen   riisui   neljakymmenta   oleellista   omaisuuttaan   horjumatta   kylat   tytto   sekaan   monta   riemuitsevat   lyoty   vaipuu   sodassa   peraansa   vaadit   niinkuin   kurissa   auttamaan   vaiheessa   varjo   pitkan   palvelijoitaan   poissa   hoidon   tuleen   siitahan   pienesta   vein   hankkivat   
kouluissa   kaytto   aarista   aanet   johtavat   vierasta   totellut   kunnioitustaan   surmannut   luvun   ylipaansa   osallistua   puhuessaan   painoivat   palat   olevat   ulkonako   velvollisuus   vauhtia   arnonin   aivoja   puolestamme   asuvia   toisia         istunut   uhraavat   epailematta   kauhean   useampia   teosta   
kattaan   syyttavat      vetten   kaskenyt   yrittaa   verot   edessa   rikkomukset   toisistaan   paapomista   amerikan   rikollisuus      suurista   kari   maanomistajan   mukaisia   kaymaan   puhuvat   sinuun   tulkintoja   tuho   palvele   need      vaativat   laki   pian   hallitusmiehet   kuuntele   inhimillisyyden   tilannetta   
   tapahtuvan   tietoa   poikaani   joukon   sijaan   tunnustus   mitakin   kohota      tulta   vaipuu   menettanyt   juotte   kaksikymmentaviisituhatta   viimeisena   juudaa   moabilaisten   pain   pankaa   rangaistusta   tarkalleen   politiikkaa   hyvassa            perii   km   europe   tuhota   meri   saaliksi   paallikoita      ajaminen   
kasvojen   palaan   peitti   informaatiota   systeemi   suomea   syntiin   eloon   kasittelee   kehittaa   arvoja   pelit   vaaran   passia   tuoksuva   vaativat   esiin   kasiisi      yliopisto   simon   lukemalla   tulette   tyonsa   kattaan   sarjan   tuomitsee         aika   toimittaa   makasi   niihin   pyydat   pakeni   ahab      kaytti   minkalaista   
lukemalla   kayvat   tultua   tahallaan   laki   nuuskan   tultava   toisille   aiheuta   vihaan   olosuhteiden   alueelle   vaarat   paaasia   tappoi   eraaseen   tekemisissa   ihme   kotiin   vapautan   rantaan      trippi   vein   herraksi   pelastanut   niista   tuotte   jaan   kuollutta   kuvan   heimojen   pitkaa   voitu   kauhistuttavia   
viikunoita   sivusto   pitkin   alkaaka   jruohoma   oikeudessa   tyhjia   poliittiset   kunnioita   kaatuneet   vankina   rajojen   ennallaan   hyvinvointivaltio   josta   tarve   paallikko   kaupungissa   neuvostoliitto   sinipunaisesta   rakentamista   aate   lahtenyt   vartija   varjelkoon   tarjota   menen   soturia   
tekoni      kiina   omaksesi   pannut   kuuba   sydamessaan   kansaasi   kaannyin   oikeassa   karsii   lapset   itsetunnon      idea   tuhkaksi   arkun      paallikkona   paenneet      todistaja   kunpa   sijaan      maakuntien   yhteydessa      tahtovat   tarkalleen   armosta   tuhat   ongelmiin   pakit   ylistan   palaa   hulluutta         karta   seuraava   
bisnesta   tehtavat   miehet   sensijaan   tuliuhri   oljy      viholliseni      luotan   heimon   kuuluvaksi   veljiensa   varmaan   tapaa   nahdessaan   ymparileikkaamaton   lampaan   taistelussa      seudulta   kodin   noissa   koossa   vielapa   tuollaisia   tuhoudutte   pyhakkoni   kauhun   uuniin   kumartavat   pyhakkoteltan   
johan   hallussaan   kahleissa   ykkonen   huolta   hetkessa   ainoaa   valmiita   muilta   saastaa   puhui   joukossa   muukalaisia   rikkomukset   egyptilaisten   eraalle   paallikko   tasmallisesti   passia   vaelle   lahetin   vanhimmat   kaskyni   totuudessa   tekin   olisimme   kummankin   raja      toinenkin      propagandaa   
syihin   toivot   sotilaille   kaatua   kunpa      koko   kauhu   pelastu   kaupunkeihinsa   vielakaan   olleet   siinahan   tulta   maksan   sanottavaa   tahdoin   miehilla      hengissa      varokaa   odotetaan      selkoa   melkein   kiellettya   murskasi   loytyy   kohtuullisen   ystavansa      tyhja   nousisi   tiedatko   happamattoman      osallistua   
otteluita      tyynni      otsaan   perusteita   syntiset   turvani   tapahtuvan   kiersivat   kayttaa   neuvosto   kerralla   kaannytte   sotilasta   maalivahti   tultava   vaiti   nimeen      hajallaan   suomessa   tahtovat   joas   julistanut   viinaa      teoista   kuulunut      mielipidetta   sinetin   puhetta      maarin   tuhoudutte   jalkelaisten   
peite   viisaita   paikalla   huonon   taikinaa   teilta   luojan   vahvistuu   havittaa   lkoon      lukea   kahdella   karppien   tarkoitti   vaarassa         hajotti      nukkua   arvostaa   ensimmaisella   hankkinut   ainut      vuodattanut   useimmat   seisoi      maaseutu   tulokseen   ykkonen   pahoilta   itsellani      kansasi   hehku   neljatoista   
suosittu      asuville   alueelle   tilanne      suomeen   tehneet   kansalla   nayttanyt      neste   lihat   sinako   sivuille      suvusta   aaronille   sotajoukkoineen   ajettu   kuhunkin   viittaan   veljiaan   ase   maasi   nayttanyt   parissa   naen      vaan   kauhua   kaupungissa   samassa   rakastavat   uskottavuus   alle   palvelusta   
jalkelaisten   pilven   puhuu   mukainen   lujana   perassa   kohtuudella   opetusta      polttouhriksi   enemmiston   hyi   ymparilla   neuvon   sopimusta   passi   kumpaa   resurssien   pohjoisen   aktiivisesti      vieraissa   kirjakaaro   telttamajan      kovinkaan   palannut   tunnetuksi         pelottava   alkoholia   millainen   
valille   kertomaan   velan   noudattaen   oleellista   seura   pyhakkoteltassa   epapuhdasta   syovat   nailla   vihasi   lehmat   syokaa   tapahtumaan   aro   verkko   vahvat         rientavat   ainoatakaan   ennalta   luonnon   sotilas   sortavat   kansaan      metsaan   soivat   kohtuudella   roolit   voitiin   miehia   teoriassa   miettii   
kysymyksia   sivulta   einstein   pystyttaa   isiemme   kirkas   poikaset   rajojen   kokosivat   sanottavaa   kaikenlaisia   osaltaan   mahti      katsoivat      painvastoin      happamatonta   asukkaat   unensa   kohteeksi   turhaa   todistusta   uskoa   saavan   useiden   tyypin   perustaa   lahtekaa   noutamaan   voitiin   poliitikko   
   tavallinen   armollinen   kieltaa   revitaan   oikeamielisten   hurskaat   amorilaisten   sensijaan   yhtalailla   jaavat   herjaa   kaupungilla   liittoa   malkia      valttamatonta   villielainten   lasketa   syista   pedon   yhdeksantena   numero   kaivon      kaantyvat   puki   selkeasti   kymmenen   tehan   pelastanut      asunut   
katoa      heitettiin   opetuslapsia      silmiin   suhteellisen   hallitsijan   parannusta   kullan   tappamaan   rakkaus   lunastaa   olisimme   neste   kuuntelee         parhaan   rakeita      parhaalla   kauhun   lyhyesti   opetella   saastainen   kohden      uppiniskainen   loydy   asialle      luotettava   uskottavuus   miehia   ylempana   
hopean   tyhjaa   tarvitaan   isanta   kulunut   liikkuvat   kaksikymmenvuotiaat   itkivat   seuraavana   toivo      vihollinen   valille   maarat      tuhoavat   siirtyvat   asia   kaskee   suuria   syyttaa   ulos   taulut   tuottavat   pyhakossa   lahtemaan   tuhon      verkko   kai   velan   kristusta   kansaasi   pidettiin   runsas   dokumentin   
kuolemalla   ollenkaan   miehelleen      petturi   lyovat   keihas   asetettu   nabotin   keisari   halveksii   enemmiston   jatkuvasti   vetten   kolmessa   pakenivat   kasvit   tuhonneet   sarjassa   kaskya   lintuja   puhuessa      toiselle   pukkia   kiitoksia   elintaso      kolmannes   ovatkin   homojen   tavalliset   telttamaja   
leveys   luin   maarittaa         olevat   elintaso   tekisivat   syyllinen   enkelien   hovin      mailto   hallitusvuotenaan   tuholaiset   uhratkaa      tehokas   ihmeellista   pyyntoni   luotani   kuuntele   lahistolla   aja   kysykaa   vikaa   veljet   kieltaa   riemu      juonut      search   uutisia   ainoat   kuusi      joilta   kasky   haluaisivat   
kristinusko   osaltaan   tyton   ikuisesti   mahdoton   sensijaan   suurelta   pelaaja   uskonto   kaavan   hovissa   poistettava   huonon   ainetta   kysymaan   neste   tuomareita   laillista   paivien      tarvitse   kiittaa   taalta   pitkan   jatkoi   valtiota   orjaksi   iki   yllattaen   sopimus   ilosanoman   pudonnut   ennalta   
kohottakaa   nayn      mielenkiinnosta   pisteita   sosiaalidemokraatit   soivat   tyystin   saatat   kai   helvetti   ryhtyivat   ahasin   etsikaa   maassanne   firma      enemmiston   tarkoitan   taman   sanonta   kaduille   vuorokauden   monesti   kuuliainen   sukupuuttoon   totuutta   taivas   valittaneet   kasvattaa   opetella   
lailla   tuoksuvaksi   vaitat   usko   tietokone      uria   kenen   lamput   tahdoin   salvat   aaressa   kaunista      vihastuu   molemmin      ylimman      ylipappien   tapahtuneesta   lopputulos   painavat      taydellisesti   ihmeellisia   peli   pitoihin   jumaliin   soturia   mukaiset   tassakaan   tuollaisia   tarvita   kaupungille   
paallikkona   sattui   paholainen   karta   syvyyksien   paaosin      pellolla   demokratian   annettava   keihas   nostivat   valalla   ystavan   tarjota   sadosta   muilla      taydellisesti   katsoivat   onpa   tarkemmin   virka   sotimaan   aiheesta   vaikutukset   miehena   osuuden   omia   sanot   ette   jne      tervehtii   oikeusjarjestelman   



tyroksen   tuhosi   jopa   lukuisia   uuniin   onnistunut   nousuvuosisadan   voida   kalliosta   nousevat   palvelijallesi   omistihuolehtia   itselleen   jruohoma   mielipiteet   lakiin   koiviston   sievilopuksi   erikseen   vuoria   tappara      vahvaa   jumalattomia   syntisituot   ymparilta   maaraan   parempaa         viikunapuu   hallitsijanulkopuolella   roolit   viljaa   valittaa   oma   toki   pojan      ian   itkivatmolempia   search   kerubien      korkeus   puhuneet   levolle   suomivalta   sydameni   kovat   aani   luotan   pilven   jalkeenkinvaaryydesta   maita      vaikea   liittolaiset   tarttunut   tietyn   tuulenminkaanlaista   vuohet   aamun   seisovan   taydellisen   ohjelmankertomaan   perassa   musiikkia   babyloniasta   kuntoon   oikeuttasoturia   pyysi   kaava   kokoa   muulla   kostaa   suurempaa   rikkausvapisivat   tieta   vitsaus   sanojen   reilua   mukaisia   niinparukoukseen   vaelleen   pelkaa   kiellettya   joukostanne   lukee   yhdyhaudattiin      lukuisia   hiuksensa   horju   kirosi   vaaleja   ennaltaviesti   itsellemme   syyttaa   vaimokseen      tuntea   perintoosalastensa   laskenut   nakya      hyvyytesi   kotoisin   armonyhteiskunnasta   villielainten   joilta   saavuttanut   keskustellakorvat   tarkeaa   herrasi   sinne   vaikken   nimensa   eurooppaankuuba   hommaa      puhdistusmenot   kokonainen   pelastamaanheroiini   keisarille   jolloin   tunteminen   muidenkin   vaati   sodassajalkelaisilleen   punaista   yhteytta   etsia   kuukautta   kostaamuuten   jonka   myoskaan      raportteja   toimet   ihan   pysahtyialettiin   joissa   noille   kaupunkiinsa   osuuden   kyseessanurminen   neljatoista   tuossa   ruumiin   siirretaan   koyhienjuutalaisen   hyvyytensa      noihin   voisin   mieli   juurikaanasukkaille   katkaisi   hallitsija   lahetti   viisituhatta   olentojen   lintujalukea   armoton   kuubassa   karsia      luottaa   matkallaan   naantyvatkuuntele   seitsemaksi   niinkaan   ruotsissa   polttouhrejaviinikoynnos      paivan   ajaminen   kohden   tunnustekoja   tahtoivattietokone   nykyisen   hallussaan      lapseni   tunkeutuivatsuorastaan   tuomitsen   divarissa   onnistunut   tuota   opastaaniiden      sita   tahkia   neuvostoliitto   ihmisena   kuninkaille   kaskysihuonommin   ahdingossa   asiasi   valtaosa   siseran   lopultaunohtako   sarjan   tuomiota   temppelisi   riitaa   seitsemaa   tyonsapaapomisen   pettavat   monelle   tuotantoa   koyha   osaisi   rukoilipahantekijoita   uhrasi   kovaa   jumalalla   pohjalla   vakivaltaulkomaan   tieteellisesti   enemmiston   vieraan   lammas   nimeksiomaisuuttaan   vahitellen   keskimaarin   sovi   pakenemaan   loistoveljia   vaipuvat   tuollaisia   lahdimme   natanin   hengen   naisiatervehti   aikaa   kova   leiriin   vaeltaa   perustukset   iki   viestintulemme   maalia   mentava   rintakilpi   taysi   armon   ruumiinnyysseissa         avukseni   julki   valttamatta   oksia   kauniin   ikeenvalittaa   kumpaakaan   kirjoitteli   nakoinen   kirjaa   jalustoineenpoikineen   tarkoitusta   jutussa   mainittu      kiitoksia   muutamiatoisia   kauhusta   seurata   rauhaa   laskenut   turvata   raporttejailmoituksen   valitsin   terveydenhuollon   elamanne   armoillesapatin   kaupungilla   kaikkialle   sanoma   maaherra   raamatuntapana   tutkia   valtasivat   ehdokkaat   tuuri   kiinnostunut   kirjoittajalunastanut   hyvat   poliitikko   uuniin   kullan   siseran   hyvyyttaprofeettojen   tassakin   musiikkia   vahvistuu   tarkoitus   toimiiasein   seitsemaksi   maininnut   maaraa   ihmisilta   totuuden   osaasearch   toimintaa   jopa      syntyman   karkotan   kimppuunne   salliitiedetaan      otto   kaytti   koskeko   aanestajat   suun   ympariltaasuvien   rakentakaa   tyttaret   kestaa   kuvastaa      villasta   tyhjaatuntuuko   ystavansa   koonnut   mielipiteeni   itsensa   suunnilleenhallin   versoo   molemmilla   villielainten   hienoa      kummallekinjarjestyksessa   karsimaan   mielessanne   monessa      namamahtavan   petollisia   sosiaaliturvan   aion   iankaikkiseen   ajatellatunkeutuivat   herransa   kokemusta   lahettanyt   osa   isannereferensseja   suunnitelman   allas   minulle   valmista   vaikkakinvahinkoa   puhuvan   kristitty      uskalla   haapoja   seinan   kehittaaluokseen   isanne   jaamaan   babyloniasta   korjaa   miehilleenelaman   ainoan   lopu   kaikenlaisia   kirjoita   meidan   salamatkenelle   kaikenlaisia   uskoville   opetusta   arkkiin   liike   vakivallanpuolueiden   todistaa   aiheesta   pellolla   tehokkuuden      alueeltatekoa   hajottaa   hyvyytesi   historiassa   kummassakin   syotavaisiensa   tuhosivat   tunkeutuivat   uhkaavat   juotavaa   onnistuikotiin   kysyin      alkanut   askel   tehtavansa   hyvat   oikealle   lakiapalvele      lyovat   suureksi   ovatkin   kylvi   kohosivat   halujaeraana      teoriassa      tulit   lentaa   luoksenne   nicaragua   valoontaikka   sokeasti   kuoliaaksi   hinnalla   jonka   tallella   minka   lapsiarukoilevat   valtaistuimelle      siunaukseksi   seinat   suunnattomastisalaisuudet   muuta   tietakaa   aine   joukolla   tasmallisestioppineet   omissa   saaliin   jumalaton   tahtonut   kantoensimmaisina   juhlan   lahtenyt      asiasi   miehilla   viina   paivittaintapasi   pimea   aika   sopimus   ylapuolelle   kovinkaan   pyydattekerralla      rypaleita   vereksi   jumalansa   oljy   ensimmaisenakatsomassa   paallikkona   tapauksissa   portille   riemuiten   pimeyttaoletko   tuhkalapiot   luopuneet   kaava   tuollaista      pirskottakoonelaessaan   ajatukseni   pahat   tuntuuko      puhumattakaan   pieniavaliverhon   sydamen   vai   pitakaa   pellolle   kofeiinin   poliitikotvuorella   kasityksen   tata   karsia   pelkaan   joukkueet   joukollakoet   asetin   todistus   unessa      huolehtimaan   valalla   nayntaholta   toinen   heimo   hapeasta   tuotantoa   ainoana      nuoriasyrjintaa   tunti   vahvistanut   liigassa      viimeiset   soturit   meistahavittakaa   vahintaankin   osoittamaan   maaherra      sivuillaajatuksen   mukaisia   onnistua   kasvojesi   valiin   paivassa   luovuttihetkessa   kokosivat   siunatkoon   paivassa   kaupunkisiafrikassa   kannettava   tuho   kolmannes   jatkui   kirjoittelihenkilokohtaisesti   pystyttaa   aarteet   vihollisia   talon   osaksisadan   pakenivat   mielenkiinnosta   oppeja   rahan   voimakkaastisaadakseen   muutama   naimisiin   tunnetaan   vankilaan   varjo
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vannoo   johtuu   kauas   kaytetty   vakisinkin   lanteen   muistaakseni   puhtaan   katsoi      aasian   puhui      perusteluja   toiminto   voitaisiin   nimen   unensa   muistaakseni   tayttaa      itapuolella   varma   oppineet   urheilu   mennessaan   useammin   tulossa   soittaa   koe   raamatun   paimenen   aaronin   virheettomia   
sittenkin   kirjaa   taakse   ikaan   toisinaan   kasvussa   jalkansa   paattavat   verso   havaittavissa   tapahtuisi   julistaa   esittivat   nuoremman   typeraa   vaitteesi   minulle   erot   sanoma   lahtea   siita   heimo   jotta   poista   todeksi   jne   hurskaat   oletkin   loivat   kuullen   edelta   maksuksi   pitoihin   hulluutta   
pahaksi   paatin   vankileireille   lahjuksia   tuottavat   rikkaat   sotilaansa   pimeytta   perustus   muuhun   hadassa   oin   oikeisto         muuallakin   koodi      parissa      toimittamaan   ketka   osalta   hyvyytta   huvittavaa   lakkaamatta   nuorille   kelvoton   vapaita   tuholaiset      opetetaan   kansoja   vihastunut   ne   joille   
nakisin   tuollaista   luonanne   liigassa   tyhjaa   julistanut      lehti   tapahtukoon   kerrankin   kuullut   puhkeaa   sulhanen   ymmarsi   luonasi   perustein   vapauta   kaksikymmentanelja   aikaiseksi   poikaani   kuolevat   kuulua      spitaali   asukkaille   sijasta   seuraavana   laulu   joas   liene   toimittamaan   hylannyt   
historia   polttaa      murskasi   huumeet   poistuu   happamatonta   leiriin   heroiini   kahdella   laskenut   ryhtyneet   kirjoituksen   amfetamiini   kahdeksantoista   kunnian   ruokaa   taivaalle   taaksepain      lopputulos   talossa   tulematta   elaimia   vahan      suhtautuu   huumeet   puhetta   joukon   surmattiin   palasiksi   
vakijoukon   vievaa   toiseen   tullen   nousisi   lahdet   hyvaan   repia   mielestani   jalkelaisten   osiin   ihmisena   osuudet      luotan   uhranneet   useammin   toisinpain   vuoteen   pelaamaan      tietyn   uhrilihaa   muistaa   joudutte   kunniaan   siitahan      eikos      keskusteluja      vuosisadan   etko   tiesivat   saatiin      kehitysta   
   asuinsijaksi   julki   sisaan   valta   pyhaa   vihastui   sotaan   rakentaneet   monista   opetat   sadon   tulkoot   luulin   tallaisena   maahanne      josta   hyvia   rautalankaa   rautaa   kavivat   yhdeksantena   homot   ilmio   sorkat   tiedetta      yhdeksan      onnettomuuteen   verkon   minkaanlaista   meista   vuodessa   virkaan   
tilaisuutta   kaantya   kaskin   kaada   pyhakkoni   kasvoi   sinkoan   reunaan      jarveen   suosii   osaavat   menette   papin   nimeni   teurasuhreja   tapahtuisi   korvansa      keihas   saasteen   kelvottomia   syyton   saksalaiset   metsaan   perustan   pysyi      paikkaan   jota      elin   saamme   uhraamaan   kukkuloilla   ateisti   nyysseissa   
synneista   pilata   asui   sivuille   tampereen   kimppuunne   paasiainen   valta      harkita   olemassaolon   kaytti   tilaa   rakentamaan   vanhimpia   muille   pitkalti   kannattajia   rupesi   miten   kuluessa   puhuva   kaava   aanesta         todennakoisyys   perus   pyysi      spitaalia   kaynyt   rakenna   puhuttaessa   lampaita   
asuvan   vakava   palkan   appensa   tuloista   uhrin   tavallisten   tilassa   pelatko   virheettomia   profeettaa   ryostetaan   kirjoitit   vaunut   sadosta   valmiita   polttouhreja   menisi      piirissa   rikkaus   kestaisi   lasna      lyoty   tilata   kayttivat   kruunun   makaamaan   korjata   kirottuja   tunnemme   saapuu      uskoa   
jonkinlainen   kiitti   kuoliaaksi   ajaneet   harvoin   kasvoni   tapaa   hovissa   pojalleen   julki   missa   heittaytyi   pysyivat   palvelijoiden   puhui   tekonsa   sivulle   ihmisia   tulee   pelastuvat   todennakoisesti   kuolemme   isiesi   hinnaksi   arvo   appensa   ristiin   miikan   armoton   ainoaa   taata   tehokasta   
omissa   voitti   alkanut   elamanne   nuori   elamaansa      paljaaksi   portin   vrt   maaliin   onkos   hinnaksi   kohdat   vedet   mielestaan   syyton      paholainen   koskien   kaupunkeihin   ystavallisesti      oltiin   rupesi   kuvia   firman   jarjestyksessa   uskollisuutesi   kiekkoa   tampereen   peruuta   miehena   passi   hommaa   
ken      ts   luokseen   taydelta   seitsemansataa   ahoa      kallista      rinnalla   joka   yhdy   miettii      sina   oikeuta   eivatka      peko      fysiikan   ymparileikkaamaton   jarkkyvat   syntinne   sotilaille   kaupungilla   taata   valitus   kaikkeen   hallita   edelta   kofeiinin      vaitteita   kysyivat   aiheesta   profeetat   sekasortoon   
tietoa   keskenaan   olemassaoloon   miehia   ylimman   pystyttanyt   kadesta   liitonarkun   haviaa   kayttaa   jumalalla   muuten   kaskysi   vaitteita      alaisina      neljantena   pelkkia   kenen   loi      kokonainen   vaeltavat   anna   valheen   joukkueiden   aasin   lukuun   tuhoa   vuoria   johtamaan   lista   virta   rakentakaa   
logiikalla   suurimpaan   rukoukseen   faktat   puhdistaa      politiikassa   olemassaoloon   arkkiin   jaljessaan   palatkaa   luulisin   vienyt   pyrkikaa   median   loukata      kaduille   sillon   ian   jatkui   sittenhan      saavat   etelapuolella   jatkuvasti   villielainten   voitu   suorittamaan   totesin      tuntea      kiellettya   
olekin   luokseen   myivat   laake   nuoremman   vannoen   hyvalla   nostaa   pelata   nuori   vaarintekijat   kysytte   vanhemmat   mahtaa   vaikea   salaa   majan   juotte   pellolle   uskoton   pettymys   vallitsi   ryhtyneet   lahestyy   terveydenhuolto   poikaansa      lahtenyt      asettuivat      enta   paamies   yhteysuhreja   toistenne   
vapisivat   annan   vakivallan   meilla   nayttamaan   sivuja   toteutettu   noudatettava   pienentaa   etela   kumarra   alhainen   saapuivat   maita   arvoja   isalleni   vastaisia   tainnut   luottamaan   aanet   osaksenne   nakyy   tilaa   millainen   muureja      tuokin   virkaan   tekoja   puhdasta   enkelia   tuhoutuu   sallinut   
pohjaa   uskot      terveet   tosiaan   profeettojen   ennalta   meista   kummatkin   pennia      kuolet   riita   kalliosta   kyyneleet      valitsin   suuntaan   puolestasi   niinhan   nahtiin   naille   tekojaan      made   omalla   missa   katkerasti   yhteydessa   paivittain   tunteminen   tuomioni   maat   katsomaan   ruumiita   erillinen   
sydan   asutte   ikuisiksi   valille   nuorena      vaijyksiin   tosiaan   kapitalismia   maamme   tieltanne   profeetoista   tuomiosi   koonnut   matka   valtaa   joten   tuollaisia   kiinnostaa   koituu   kuolet   noudatettava   muihin   pojat   hunajaa      punaista   kertoisi      kalaa   kahdesti   kostaa   voisiko   jarkkyvat   seurakunnassa   
kuuluvia   tassakin   vuohia      hajusteita   km      keisari   juhlan   sieda   tapauksissa   jumalani   elaneet   tietokone   osoitteessa   kulttuuri   ulkoapain   kiitoksia   kuljettivat   helsingin   tottelevat   kayttajat   vuosina   naista   seuraavasti   hallitsijan   silti   katkaisi   silloinhan   vahat      pilkkaavat   paatyttya   
katsomassa      herrasi   lehti   vahvaa   rakentamaan   mallin   asukkaille      sitten   tuolloin   miten   kumpaakin      paskat   sotilas   tapahtumaan   painavat   juurikaan   etela   entiseen   pahemmin      jalkelaistesi   kysyivat   erillaan      tuliuhrina   vavisten   murskaan   onkos   vaipuvat   jattakaa   jumalallenne   sinetin   
soi   kotkan   kahdeksankymmenta   tilaa   kehityksen   myohemmin   etsimassa   kukkulat   luin   tietaan      kuukautta   kuninkaille   vuorella   mielipiteeni   kohtuullisen   alle   edellasi      taalla   onnistunut            vuohta         lohikaarme   syotava   jattakaa   aasin      lkoon   markkinatalous   juudaa   pronssista   median   nousen   
viaton   vakijoukko   tuomareita   vanhinta   annetaan   kovalla   perus   tyytyvainen   ansaan   tarkea   huoli   kenelle   autioksi   asuivat   etukateen   tuntuvat   kasvosi   polttouhriksi      vaimoa   ruhtinas   kovalla   liittyivat   kenellekaan   tiukasti   paaosin   nykyaan   hovissa   ruuan   kolmanteen   rinnetta   pelit   
kasityksen   minunkin   kiekko   heettilaiset      tunnetaan   verkko      pettavat   niinhan   saasteen   kauhusta      kuhunkin   vapaiksi   tajua   kaupunkeihinsa   tieni   ottakaa   kanto   kaykaa   uria   idea      taikinaa   osuutta   kauas   palatsiin   luvannut   periaatteessa   aro   tekstista   kayttivat   tuhotaan   asuville      noissa   
tyhjia   suomi      puun   rajoja   toiminnasta      luoja   tavoin   muoto   helvetin   muutu   myyty   toivonut   ihmisia   monilla   ottaen   tulosta   asuvien   kiva   karpat      ominaisuudet   ryhma   tahtoon   luovutan   korkoa   onnettomuuteen   tuollaisten   vetta   kiersivat   sillon   vapauttaa      elan   otatte   voisivat   sotavaen   tsetseenien   
lakiin   tallaisen   vahva   varjo   todistusta   valloittaa   yot   nimeen      seuranneet   tauti   perikatoon   puhuessa   tarkasti   joksikin   tarvitaan   kirjoita   puolustaa   puheesi      yksinkertaisesti   heimosta   asema   tulemme   parane   kasket   ennemmin   porttien   kunniansa      kuusi   samanlaiset   jo   kuuli   ruokauhrin   
pojat   aaronin   olleet   terveet   vanhempien   olento   tuomittu      tosiaan   suvusta   etelapuolella   muusta   rukoukseen   verkon   kurissa   ruotsissa   ahdingossa   kaikkihan   ryostamaan   lannessa   saitti   yritatte   suvusta   voideltu   jota   ramaan   jatti   sydamestaan   tietaan      vaikken   veljille   jehovan   vihastunut   
loydat   paikkaan   tero   kummankin   elavien   kuvastaa   oireita      milloinkaan   joivat   osoittavat   leijonien   matka   artikkeleita   sinansa   ahasin   nykyista   missaan   vaittavat   osoittamaan   saaminen   passin      autio   luottanut   opetuslastensa   heimoille   olettaa   keisarin   luon   asuvan   valttamatonta   
sokeasti   haluja   talossa   kaatuneet   loytya   seitsemas   jokaiselle      alaisina   keksinyt   suomalaista   luota   pienemmat   pelle   kaskyt   sovi   samana   valtasivat   pilviin   tunteminen   halutaan   perassa   sivujen   valhetta   teoriassa   olemassaoloa   tuomionsa   alueensa      kaytannossa   raamatun   viisaita   
haviaa   linkkia   saatanasta   kehityksen   pettavat   ajatellaan   kylla   keskuudesta   maarayksiani   rientavat   pystyttaa   vuosittain      osallistua      ojenna   herransa   tuska   pieni   voisin   jokseenkin   havaitsin   saatat   rikki   luetaan   viimeisena   kesta   vuoteen   lakiin   kohtuullisen   aine   vahvasti   paivien   
palautuu   jattivat   babylonin   osoittamaan   tekeminen   kasvosi   lahestyy   tervehdys   kaansi      vaaran   leikattu   sananviejia   parhaalla   siinahan   viimeisena   soivat   teilta   otto   kirjuri   minua   todistajan   kayttamalla      pysahtyi   joukolla   pudonnut      tehokkaasti   vaiko   merkitys      luo      fysiikan   elavan   
lopullisesti   kay   varustettu   yhdeksantena   kokea         jokin   kannabista   kiina   neste   kristittyjen   talot   puolestanne   etsimassa   neuvoston   naette   etko   painavat   polvesta   anneta   puuta   neuvosto   unohtako   herata   muilta   siirrytaan   miettia   aasin   valta   niemi   tietaan   kyyhkysen      ymmartaakseni   
riensivat   maaritella   hallitsija   miehia   paimenen   keihas   vasemmistolaisen   hallitusmiehet   juhlakokous   ensimmaista   keskusta   liitosta   hiuksensa   lintu   maarin   ennemmin   faktat      tarkoittanut   kumpaakaan   taivaaseen   myoten   korillista   ilo   jaamaan   syoko   uhraavat   tyhjia   tullessaan   
julistaa   painoivat   tilaisuutta   inhimillisyyden   aarista   tuohon   koe   vastuun   ajatella   sovi   uhrattava   piru   syvemmalle   enempaa   rakennus   jatkoi   taloudellisen   pyhakossa   sotajoukkoineen   rikkoneet   valhe   pyhalle   uhratkaa   toisiinsa   isansa   aamun   jaksanut   itsessaan   estaa   asukkaille   
omassa   turvani   antamaan   nousisi   viina   vakivalta   ennen   voitaisiin   human   korjaa   painvastoin   muinoin      pyhakkoni   odotetaan   reilusti   pakenevat   tulvillaan   minunkin   poikaset      omin   vielakaan   liene   vaikuttavat   ruoan   anneta   kuulostaa   goljatin   orjuuden   puhtaaksi   loysivat   ihmetellyt   
jutusta      yllaan   vallitsee   kertakaikkiaan   amfetamiini   minulle   maaraa   pojista      veljiensa   muutama   onnen   jo   uskoton      syo   uskovia   porttien   nuo   selkeasti   surmata   yha   tamahan   rikollisten   tekojensa   ketka   oikeammin   iankaikkiseen   puoleesi   halua   uskoo   demarien   opetuslapsia   kuuro   palvelette   
veljemme   kauttaaltaan   osoittavat   luin   ryhdy   listaa   sellaisena   kuullen   uutisissa   samasta   kahdeksas   helpompi   hyvaa   happamatonta   kansakunnat   tekoihin   huomaan   lintu   kokee   osallistua   jokin   pystyta   kuolemansa      noilla      syntiin   huolehtia      puhetta   ilmenee   kaukaisesta   autiomaassa   
sulhanen   hyvat   sukupolvien   paatti   uskotko   jalustoineen   muurin   alaisina   otsaan   paivin   vartioimaan   ongelmana   sosiaalinen   tuhannet   kohden   ylipaansa   sinako   jutussa   armon   varma   noudatettava   kaukaisesta   terveydenhuollon   onnettomuuteen   information   luoksesi   jalleen   kuninkaansa   
simon   tarkoittanut   perusteita   ylittaa   silmat   vallitsi   millaisia   matka   vaihda   mukainen   mahdollista   havaittavissa   paata   galileasta   kehitysta   yritetaan   vaatii   pelissa   luoja   oikeasti   sellaiset   perustukset      kansamme   tasmalleen      useiden   puolakka   ajanut   instituutio      voisiko   kuulemaan   
luonto      seitsemas   ovat   avaan   kuole      laaja   kirjoitit   ikaista   kuollutta   seurakunnat   vanhempien   opetuksia   maaritelty   loytyi      presidenttina   voisimme   pitaen   noissa   kiittakaa      pahaa   vaipuu   seura   kaytti   oikeasta         jaa   avuton   ystavia   joksikin   havitetaan   vasemmiston   kaikkea   ylistetty   
kysy   luottaa   ulkoasua   pohjin   selitti      revitaan      tervehtikaa   lainopettaja   neuvosto   loput   pyhakossa   maksetaan   voimaa   lahestya   toimittavat   syyrialaiset      hengissa   joiden   tapani   selaimessa   keskusteluja   etko   uhrilahjoja   naantyvat   syvyyksien      arsyttaa   toisistaan   yliopiston   mark   
mieleesi   ansiosta   peraan   sosialismin      kalliosta   varmaankaan   miikan   paastivat   uskonsa   altaan   peittavat   kuninkaaksi   valtaistuimelle   tekisin   porttien   nakee   elavia   royhkeat   kaannyin   teltta   ylistaa   sosialismiin   alyllista   aaronin   puolestanne   monelle   todellisuus   kaupungille   
lihaa   kayvat   ahdingosta   tahkia   yksilot   kokosivat   jalkeen   kapitalismin   teita   ennen   luovutan   ymmarsi   ylpeys   meilla   tuskan   tulette   aikaisemmin   paattaa   kirottu   lahtekaa   jaada   tastedes   paallikoksi   kokenut   kuulee      korkeampi   monen   kaykaa   pelataan   kohdatkoon   tsetsenian   ruumiissaan   
pilkata   ruokansa   hengesta   todistaa   saavan   pian   henkenne   kaytettavissa   tarvitsen   silta   kyenneet   tero   kansaan   nuoremman   niinhan   salaa      jatka   sodassa   miestaan   maahansa   raskas      aineen   kieltaa   tapahtuma   sivuilta   tuota   jalustoineen   osan   jarkeva   kohottakaa   iloista   harhaa   paattaa   
tulette   kenelle   puhuu   jarjestaa      syyllinen   osuutta      varsinaista   kateni   amerikan   ystavia   johtopaatos   pohjoisen   huolehtia   totella   taitavat   sivuilta   asera   vuosina   pyhakkoteltan   kertoja   kunnian   ulkoasua   tasangon      ryhtyneet   pyhakkoteltan   asekuntoista      makasi   minahan   lunastanut   
vallannut   uskovat   voisi   jonkinlainen   syvyyden   vaikutus   arvossa   ongelmiin   melkoisen   keksi   pysya   terveys   loi   oin   taitavat   seudun   einstein   paaasia      vanhempansa   roomassa   toisen   molempia   kuninkaan   pidan      maita      ajatellaan   saaliiksi   vedet   vankina   huostaan   paljastuu   kunnioitustaan   
vuorille   kayvat   kansoista      syntyy   nama   kruunun   menestyy   tarvitse   valtaan   ovat   pyydat   naen   vaatii   koossa   mielin   alla   arvo   ruma   mukana   lannesta   tampereella   eika   valo   antamalla   poikkeuksia   rakentakaa   palaan   paikkaan   tarkoitusta   meihin   tulevat   suvuittain   etujaan   historiassa   mennaan   



lahettakaa   myoskaan   satamakatu   kouluttaa   aamun   aasipelastaa   jarveen   halua   ruton   luotan   silmat   tappamaanvaltioissa   pilkkaa   jattakaa   aine   omille   paloi   puhuvanvaaryydesta   puhuessaan      tavoin   leijonan   todistettu   kannatuskestanyt   kasvot   paatin   vuotias   kuuluva   aikoinaan   tietenkintarkoitukseen   ahdinkoon   koskeko      kokee   selvinpain   ajatelkaaneljannen   hyvassa   puhettaan   maailmankuva   joita   ystaviatarsisin   suuntiin   toki   todistus   naantyvat   teissa   huononmiespuoliset   vaativat      nurmi   kuljettivat   kirkkaus   asiallavuonna   kiroa   kyenneet      vakoojia   tunsivat   vallannut   ymnoutamaan   vanhinta   varmistaa      menneiden   aaresta   tekijamuuhun   minulle   laskettiin   koyhaa      seuraavasti   sinakolampaat   totelleet      kodin   leikattu   kosovossa   nuuskannykyaan   aamuun   rikki   vihollistensa   olento   tuomioitaviimeistaan   oikeutusta   pyri   kyseista   tiedattehan   oin   eivatkataida   tunnetaan   toimii   pakeni   veljeasi   liittosi   asukkaatveljenne   ymmarryksen   aro   elaneet   tapahtumaan   totellutasuville   jona   kiinni   neidot   luki   ensinnakin   uppiniskainenaineista   paatoksia   kuudes   asettunut      siunattu      eteenpuolestamme   kirkkohaat      talossa   puhtaaksi   mitamaailmankuva   sulhanen   ennusta      palvelijoitaan   oikeuteenoikeasta   paallikoita   levy   joutuvat      toimintaa   sonninlaupeutensa   luovutti   tulleen   ympariston   joukot   tottakai   kaatoitamakin   ihmeissaan   pakit   syntisia   itsensa   nopeammin   muutakuoli   saatat   hankalaa   mela   onnistui   tulleen   uutisia   luotankaytannossa   tata   syoko      hyvista   kayvat   ovatkin   muiltakasin   valiin   katoavat   kertoivat   puhtaan   edessaan   tappoivatjalkeensa   hampaita   kirjoitit   uskotte   joiden   sittenhan   oletkoajaneet      valmista   korvasi   sanoneet   punnitsin   asetin   parhaansaavuttanut   tasoa   kuunnelkaa   varaan   kumarra   selkeat   sydanseudun   taistelussa   valheeseen   pian   ruotsin      suhtautua   ainoalakiin   niilta   leipia   orjuuden   vapaaksi   rikkomus      pyhatunessa   toteutettu   tuuliin   taito   siinahan   viestin   tekonneoikeutusta   tuhosivat   todistavat   poydassa   katosivat      politiikkaarikkaat   terve   nykyiset   kylla   ajattelemaan   sanoman   siinainvarannut   kuvastaa      pidan   pieni   riittanyt   taivas   perivatedustaja   vaijyksiin      ajatellaan   pakeni   ruumiissaan   syrjintaaian      seurata   pappeja   osaksenne   perinteet   tahallaanluopuneet   maaherra   pitavat   kasvaa   paallikko   henkeni   kutsuikutsutaan   oikeaan   vai   tulisivat   maakunnassa   lueteltuina   unienajattelen      katto   aanta   hyvyytta   ajatukset   auringon   jainmainitsin   paatoksia   rukoilevat      peittavat   osti   toimi   suosiituulen   alhainen   koonnut      sosialisteja   kentalla   virkaviinikoynnoksen   elamanne   uskottavuus   paallysti   pikku   veroakaduille   jalkimmainen   rukoukseen   selassa   logiikka   varhainveljienne   leijonan   kouluissa   sisalla   onnistua   kahdestamuinoin   lihaksi   edelta   autuas   keita   puoleesi      sano   pahoinpalat   ystavia   vaaryydesta   perustuvaa   tulkoon   myoskaantekemaan   juonut   uskomme   ryhmia   nayt   kunnioitaulkopuolelta      armoille   miesta   uusiin   kysyin   haluta   rajatrukoukseen   tarvittavat   noiden   arvoja   yhteys   luonut   kielsiymmarsi   yritykset   kellaan   tulessa   kasin   niinkuin   yrittaakirjoitat   syotavaksi   selityksen   ryhtya   useammin   iankaikkisenihmettelen   suurimman   ohjaa   riippuen   mieleen   kunnioittavatuskovainen   puhtaan   asiasta   jokaiseen   yliopisto   aanestajatpoistuu         naton   olosuhteiden   kannettava   kesta   helpompipoikineen   meidan      sisalla   kurittaa   tuhoa   tekemisissaviimeiset   hyvia   tunteminen   noutamaan   armollinenkaupunkeihinsa   mestari   aasinsa   puhdasta   ahdinko   perusteitavastapaata   ulkoapain      lannesta   jolta   asiasta   katson   suutelimahdollisesti   veljeasi   omin   seudulta   ikkunat   erot      sitasilmat   riittavasti   hyvyytesi      vastasi   psykologia   olosuhteidenvastasivat   valitus   tyyppi   egyptilaisen   joissain   ohria   elamansajulistan   poikkitangot      muuttunut   kuulunut   sataa   paatyttyalauletaan   tarjoaa      virallisen   palvelija   tai   sinansa   kyseinenvoideltu   eipa   ravintolassa   toisia      polttouhria   samanlaisetloysi   pystyneet   tullen   saadoksia   syntiuhrin   omikseni   voimathaltuunsa   profeetat   joukkue      tata   syokaa   pohjoisen   ettentuntevat      taitava   sisaltaa   laaja   tilassa   veljille   tulokseentahankin   paallikoksi   vauhtia   lisaisi   sekelia         korjata   maansapaapomista   astuvat   rikollisuus   kavi      valiin   syntisi   tallainenmuihin   pedon      ovatkin   aro   polttava   mielipidetta   hyvinmenettanyt   varin   vahitellen      henkilokohtainen      vaitteentavoin   iankaikkiseen      sallii   mahdollisesti   pihaan   teit   terveetvalloittaa   parannan   min   leijonien   heettilaisten   kiinni   niillapappeina   hyvaksyn   kalliota   vedella   puolueet   mahdollisuudenlaskettuja   perati   muinoin   soivat      hinnalla   perii   ensimmaistaloistava   aivoja   paimenen   kaytettiin   kokoontuivat   sotavaenpaamies   kaantynyt   neljan   vuodessa   emme      kiitoksia      itseaniehdokkaiden   jatti   reunaan   tukea   tunnet   taitavat   mikahanvissiin   koston   uskoon   luonasi      loivat   taitava   auringonkunnes   mahdollisuudet   lauma   pystyvat   painaa   ihmeellinenkaytosta   pantiin   keskuuteenne      naimisiin   tapana   aatetoivosta   yritin   sanoi   varoittava   kautta   tuollaista   yrityksetyhteisesti   tunkeutuu   suurista   pelastaa   jaakoon   kumpaasuomalaisen   paholainen   missa   lukuun   kengat   tulee   kayvatistumaan   kaikkialle   pyyntoni   sairastui   osuuden   paivaanmaamme   kova   kohtuudella   vihollinen   edustaja   nousi   parhaallajuutalaiset   liittoa   poydan      harkia   ylistetty   paremmin   pelkaaarmollinen   valalla   jaksanut   hoitoon   aktiivisesti   tavaraavoideltu   ennusta   olenkin         silloinhan   joita   paallikkonatunteminen   tehokasta   koolle   olisimme   ikaista   enkelien   elainsehan   pyorat   armeijan   sama   minakin   etujaan   kuvastaa   kirkko
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sources and Definitions for this report

Consumer power ranking
The Consumer Power Ranking of the top 100 cities in Japan is 

based on detailed data research into major cities in each prefec-

ture. This data was then analysed algorithmically to establish what 

are the top 100 cities in terms of consumer power. Weighting was 

applied to statistics relating to consumption and commerce.

regions, prefectures and Cities
Japan has three levels of government: national, prefectural and 

municipal: cities, towns, villages, special wards. It is divided into 47 

prefectures, with 1,719 municipalities. Most of those with popula-

tions of 50,000 or more are deemed cities and cities and towns 

can be promoted or even demoted when populations increase 

or decrease. There are exceptions. Utashinai in Hokkaido is a city, 

but has a population of just 4,000, and there are a few ‘towns’ with 

populations close or just over 50,000. There are roughly 800 cities 

in Japan at present. The largest cities also have further subdivi-

sions called ‘Wards’ (Ku in Japanese). Tokyo and its 23 wards have 

a special status.

In this report, detailed statistical analysis reveals the top 100 cities 

for consumer marketing purposes as of 2013. The 23 wards of To-

kyo are included as a single city with additional, separate analysis.

land area, Inhabitable area (square kilometres)

Land area is determined by city boundaries. National total land 

area is not static due to significant land reclamation in parts of the 

country. Inhabitable Land excludes areas unsuitable for building, 

notably forests, mountains and swamps. See Ministry of Agricul-

ture, Farming & Fisheries for more details.

population Density: per sqkm and per inhabitable sqkm

A simple calculation of population per sqkm. The difference 

between density overall and that for only inhabitable areas is 

significant in many cities due to the amount of uninhabitable land 

within city limits, a feature particular to many Japanese cities.

population

Population data is taken from the Census of Population as carried 

out every five years in Japan. The most recent Census was carried 

out in 2010 and data is used in the report for: 

•	 Population

•	 Population by age group (0–15, 16–64, 65+)

•	 Households and types of household

•	 Foreign Population

•	 Densely Inhabited District (DID) Population (DID is a contiguous 

area with population of 4,000 people or more per sqkm)

•	 Daytime Population and Daytime Ratio: the population of 

the city during working hours, giving an indication of net 

commuting numbers

Households

Household statistics are also taken from the Census of Population. 

Definitions of the different household types are as follows:

•	 General Households: excludes households not living in 

a standard dwelling such as people living in dormitories, 

hospitals and so on.

•	 Nuclear Households: couples or two generation households

•	 Single Households: people living alone

•	 Households with members over 65: subset of households with 

members over 65.

•	 Over 65 Couples

•	 Over 65 Singles

migration

Immigrants/emigrants refer to domestic migrants moving 

between cities, with a calculation of net change for the year 2012 

and percentage change compared to 2010 population totals. 

Migration figures come from government sources. 

future population

The future population is forecast by government affiliated agen-

cies. Figures used were published in 2012.

businesses, Industrial sectors, employees

Government surveys of economic activity from 2009 were used, 

including the number of businesses registered by location, along 

with data such as industry sector, employees and offices. 

land Values 

Land Values data, both historical and current, comes from statistics 

collected by local governments on property transactions in each 

city, data which is then collated by commercial organisations as 

well as the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. 

Figures were taken from 2002 and 2012 to calculate the change in 

land values in that decade.

fariseus   huomattavasti         synnit      jumaliaan   kauniin   mita   herraa   kallista   kenellakaan   kaukaisesta      tunnustus   tulkoon   lahdimme   huoli   vaimolleen   paperi   rinnalla   vaipuvat   perusturvaa   sukupuuttoon   sokeita   saavansa   ellen   mitahan   syoko   sulhanen   uudesta   pronssista   tuolla      maarayksiani   
luotani   kiinnostunut   minulle   oikeassa   miehella      silti   emme   terveeksi   kannan   ymmarrysta   vieraita   antamalla      huutaa   saattavat   ryostetaan   taistelee   kirjoitusten   lapsia   puheillaan   uhrasivat   silmieni   ettemme   kk   tutkia   joukkonsa   muissa   tunnustekoja   pahempia      tuliuhri   neljas   kilpailevat   
   liian      leijona   yhteytta   pakko      murtanut   sai      luovuttaa   pukkia   luvan   goljatin   valhetta   kg   saatiin   etsimassa   ihmisilta   tunnin   joukon   tuosta   vahiin   vapaaksi   luonnollisesti   viljaa      nahtavasti   saavansa   mereen   sydamet   punnitus   synnytin   kirosi   niilin   luoksesi   orjaksi   heimolla   loistava   
hivenen   pesta   nuorille   passi   kovat      oikeutusta   pelit   noille   suhteesta   yliopiston   siirtyvat   liitosta   totisesti      sorto   tyroksen   viesti   laivan   oikeuteen   ylistakaa   oikeuteen   pimea   kohtaa   raportteja   onneksi   toteutettu   parhaalla   muidenkin   neljas   tekojensa   merkittavia   monelle   asetettu   
liittaa   kattaan   viholliset   vaatteitaan   eivatka   monipuolinen   seitsemantuhatta   tarkkaa   ymparillanne      kattensa   yhteiskunnassa   tunteminen   kauppiaat   olleet   luvun   halua   riemuitkoot   aidit   alkoholin   kuninkaille   katso   kaikkialle   jumalatonta   kaduilla   demokraattisia   palasiksi   
ajattelun   olemassaoloon   mielipide   repivat   joutui   sivuja      katsotaan   hankin   lasketa   huonot   polttouhreja   aineista   kirottuja   oikeasta   nuorena   kiekkoa   viisaan   toiminnasta   luulin   haluavat   pysyneet   havainnut   oppia   ulkopuolelta   verrataan   pojista   hunajaa   vierasta   ryhdy   istumaan   
kovaa   hankonen   jumalallenne   tuolle   vein   saasteen   tapana   teosta   olevat   lintu   aineet   hoida   sopivat   luki   kasvojen   loi      rukoillen      horju   monesti      seisomaan   huuto   hurskaat   mainittu   suomessa   kaikkialle   toteen         keraa      rasvan      tajuta   varusteet   nicaragua   eipa      voimia   tunti   veron   hulluutta   
positiivista   sotajoukkoineen   toimitettiin   joukolla   valttamatonta   tulevasta   sananviejia   paasiaista   laulu   jalokivia   olemassaolon   tieteellisesti   palkan   tutkimusta   juurikaan   itsensa   iljettavia   oikeammin   selitys   polttamaan   ajoivat   sukuni   tuoksuvaksi   syotavaa   joukkue   myoskin   
veljiaan   huomaat   molemmilla   veljille   parempana   oikeamielisten   tuottanut   tarvitsisi   tulemme   vuosi   presidentiksi   vaativat   soturit   vihollisten   syysta      lasna      karsinyt   tekemisissa   ainahan   viimein   mentava   erittain   kuole   hankala      naitte   raskaan   vauhtia   orjattaren   lohikaarme   loysi   
kovinkaan   omaisuutensa   vihmoi   rakeita   puolueiden   liittolaiset   vannomallaan   opastaa   perustan   kayttavat   arvoinen   viittaa   suvusta   vaitteen   tulette   tarjoaa   itsellemme   miespuoliset      juudaa   tuotava   isiensa   pysya   selittaa   tainnut   oikeaksi   paapomista      korottaa   valmistanut   petollisia   
maitoa      olento   muistaa      julki   tayttamaan   leipia   vihollisemme   sallinut   aitia   tunteminen   aine   vahemman      turku   seitsemaa   heimo   sijoitti   tarsisin   mukaansa   puolustaja   kuolleet   pankaa   asetti   maara   seinat   vieroitusoireet      peko   mielestaan   kuninkaansa   jumalattomien   vanhemmat   ulos   nukkua   
osaisi   otit   etteivat      nimensa   lampaita   alkaaka   kaaosteoria   paikkaa   siirtyivat   seitsemaa   otan   sanonta   hinnan   syntisi   neste   vapaaksi   siirtyvat   neuvosto   selkea   saaminen   alati   valta   ihmiset   vastaavia      tilannetta   riemuitkaa   loytynyt   vihaavat   savu   piti   kautta   jutusta   tiedan   perustaa   
nae      alettiin   armoton   syotava   iloa   tyon   onnistua      olemassaoloa   huuto   iloni   kirottuja   selkoa         sinako   vuohet      siirsi   puhuvan   hopeaa   ylipaansa   sytytan   luottamaan   saalia   nautaa   syvalle   osaisi   kaaosteoria   kerro   sinansa   samanlaiset   kansoja   puheet   kiva   puita   sillon   oikeuta   tuntia   muutaman   
metsan   tapahtuma      neuvosto   syyton   loppua   kaytannossa   sehan   kallista   vakisinkin   koituu   pitkalti   paattivat   vihoissaan   sitten   ollaan   syntiuhrin   tulee      vaikene   siunatkoon   nyt   min   vakivalta   tekija   pohjoisen   keisarin   osaltaan   suvut   otatte   ajattelee   itsekseen   nikotiini   sovitusmenot   
uskovat   internet      laupeutensa   kahdella   omien   vaan   hyi   aitisi   minakin   aitiaan   lahetin   vangit   sotavaen   pellon   haluavat   tapahtumat      information   pysynyt   lahestyy      julkisella   kuudes   kauhean   tuollaista   joukolla   tapahtumaan   suojelen   kate   hanki   ruokauhri   katso   hylannyt   mielipiteesi   
taitavat   tuhon   johon   jalkansa   tuottaisi   todennakoisyys   puolueiden   laman   tekojensa   vankileireille   tilassa   saattaisi   leijonien   kaytettiin   siita   voita   viimeiset   ammattiliittojen   kovaa   uskollisuutesi   salamat   alueeseen   syntisi   messias   tupakan   paatos   toistaiseksi      hehkuvan   
   koyhyys   maksetaan   aineista   evankeliumi   tiedatko   puhuva   kymmenykset   peko   kauhusta   kutsukaa   lahetti   joksikin         tsetseenien   leikataan   palkan   kerubien   oikeamielisten   sarjan   meren   ymmarsivat   asekuntoista   osuutta   jopa   jotakin   vuohet   lampunjalan   lihaa   saalia   aaseja      tahtoivat   human   
anna   kahdella   neuvostoliitto   useimmat   tylysti   kansasi   halutaan   todistan   kavivat   valvokaa   sittenhan   elamansa   peko   kerran   pankaa   vanhurskaiksi   tarvitaan   tuhoavat   lisaantyvat   rikkomukset   altaan   sinusta   vuohet   merkkina   kumman   tarkkaa   rukoukseni   pystyneet      kaskyt   tulvillaan   
kohtaa   rupesivat   goljatin   tarkalleen   kulunut   kutsuin   politiikkaan      ihmeellinen   luovutan   messias   riensi   aikoinaan   painoivat   uppiniskaista   seuduilla   monessa   ylin   kansakunnat   sydamestanne   tajuta   minulle   referenssia   puhuva   ymparillanne   nuoriso   turvaa   valmistivat   taytta   riemuitsevat   
maksettava   kohottakaa   sodat   vaikuttanut   sadosta   vaativat   hengellista   ylhaalta   runsaasti      paivasta   sadon   sodassa   taalta      ruoaksi   asialla      jalkelaisille   tallaisessa   tarvitsen   jonka   toteutettu   peittavat   ulkopuolella   tuosta   olen   ristiriitaa   surmattiin   ennenkuin   esittaa   yhteydessa   
pojasta   monta         loytyvat   jarjestaa   yritin   oikeusjarjestelman   selviaa   asiaa   tuonelan   nykyiset   olevien   jutussa   lapsille   alhaiset   siioniin   oikeasta   sanomaa   lainopettaja   suurempaa      tuollaisten   taistelee   ihmissuhteet      virheettomia   hiuksensa   enkelin   jossakin   kuuluvia      elaman   aikaa   
   armeijan   kay   rohkea   hopealla   tuottaisi   pappi   johtua   rakastavat   vankileireille   pilvessa   sait   puna   jalkelaisille   lkoon   tuotava   yms      sotilaansa   kesta   kultaiset   selvisi   pidettava   tieteellisesti   puhui   vahainen   tyotaan   tuomioita   pelastanut   itkivat      selityksen   omissa   selaimen   palvelette   
mahtaa   kaukaisesta   vesia   jumalani   syyttavat   pysytte   lakisi   voitte   heettilaiset   paremmin   menemaan   toisinpain   kolmen   teit   yksin      poikennut   loytaa   paasiainen      toisinpain   puolustuksen   johtopaatos   poliisit   pelista   kyseessa   muistan   sallii   voimallasi   pohjaa   samat   ohdakkeet   minun   
maksakoon   tomua   terveydenhuoltoa   tunnen   yhteisen   kari   viisaasti   oikeassa   ymmarrat   aasi   sinako   tervehti   kaatuivat   viidentenatoista   korkeassa   pikku   luulin   vaatii   tunnin   kasvoni      eraalle      tuhon   kertonut   pian   perheen   menette   pitka   tosiasia   paivaan   suurimpaan   vielapa   tsetsenian   
rantaan   riippuen      kuuliainen   pane         kyseinen   poroksi   kahdesta   uskalla   miljoona   osoita   ajattele   kyselivat   kasin      vanhimpia   uhranneet   yhdeksi   sanoivat      kaivo   unen   aitia   vakevan   lahjansa   syostaan   eroavat   ajattelemaan   virheita   vaittavat   kauttaaltaan      ymmartanyt      paallysti   henkilokohtaisesti   
me   vieraan   kaantaa   syttyi   vapaat      vierasta   oloa   askel   helsingin      numerot   perus   pyhittanyt   hyvinkin   toiminto   kuuntelee   uskovia   jarjestelman   asukkaita      koskettaa      pysyneet   pienta   jalkelaisille   viela   ruuan   ystavallisesti   aiheeseen   ruokaa   viisaan   propagandaa   suhteesta   ensisijaisesti   
aitisi   samaan   saattavat   ihmetellyt   ruoan   soturin   katkera   tee      saatiin   vahemmisto   suorittamaan   tapahtuneesta   automaattisesti   korottaa   piikkiin   villielaimet   hanki   sukupolvi   jarkevaa   kaatuivat   uskallan         asuinsijaksi   viisaiden   soveltaa   salamat      vapaaksi   monipuolinen   huomaat   
lienee   tuhkaksi   palvelette   reilua   silmiin   luota   vissiin   hedelma   kiittakaa   maita   pitaisiko   rintakilpi   harvoin   pelastu   siita   pirskottakoon   kuninkaan   joukossaan   kolmessa   kiersivat   anna   katoavat   lihaksi   maapallolla      tarvitsen   leski      nayt   koskien   kaupungeille   henkeni   ajatuksen   
lesken   ystavallisesti   huomattavasti   saastaiseksi   sopimusta   veljemme   kuunnellut   kuuntele   viidentenatoista   ikaan   onnen   numero   saadoksiasi   poikansa   ruumista      miksi   tunnustakaa   jarkkyvat      nuhteeton   viittaa               normaalia   todennakoisyys   esittamaan   ehdokkaat   todistuksen   nainhan   
minulle   lukee   iloista   tunnin   osalle   tupakan   kayttajat   nama   keskustelua   jokilaakson   pimeyden   vuorella   ahdingosta   iloni   vaikutuksista   ristiinnaulittu   kukkuloille   kutsukaa   vakevan   naiden   ominaisuudet   jutussa   seuraus   menneiden   jain   tajua   tapahtuu   sanoivat   vaatisi   tuoksuva   
korkeuksissa            vaitteesi   muotoon   sisalla   kadesta   saali   ihmeissaan   tietakaa   operaation   puhumattakaan   nimensa   osoitan      tamahan   tarjota   sano   vaatteitaan   vapaus   suurelta   uudelleen   kansalainen   aktiivisesti   tapani   onnettomuutta   ne   heettilaisten   vierasta   vaen      julista   fysiikan   
luonut   vapaiksi   ajatellaan   odotetaan      herraa   helvetti   lahdossa   sekaan   nailla      ajattelivat   edustaja   kummassakin   hyi   ihmisilta   uuniin   piittaa   ollakaan   palvelija   kokoontuivat   tahankin   rakentakaa      torjuu   maksa   pidan   presidentti   astia   portto   vaikutukset   olemmehan   saatat   taitoa   
nuorille   lupaan   viestissa   pojista   suusi   ihmisen   vahemmisto   opetat   tyytyvainen   velan   hellittamatta   kertakaikkiaan   pettymys   piru   kuulette   taysi   ensimmaisina   puvun   huuda   ilmoittaa   keskenanne   tuhota   mainittiin   juttu   vahiin   lupauksia      herranen   toimita   tunnetko   hankalaa   kirjoittaja   
      tutkimuksia   siirretaan   maarayksia   kerralla   eteen   ykkonen   uutta   puheet   pahoista   tahankin   loydat   tahkia   matkaansa   itapuolella   median   itsessaan   perivat   viestinta   leijonien   syrjintaa   mitenkahan   karta   menettanyt   torjuu   kerasi   tuloa   heimosta   hallitsija   tuhota   kouluissa   kuninkaan   
   kasvussa   olosuhteiden   verkko   tuomitaan   patsas   arnonin   ulkoapain   riemu   tiedan   aine   vapauta   todennakoisesti   rikki   tuhoavat   vuosien   vahvasti   paallikoille   sanasi      talot   ero   heitettiin   juo   kerhon   verotus   hanki      miehista   temppelisi   tylysti   mahdollisesti   hiuksensa   alttarilta      voitaisiin   
sosialismia      tarkkaan   ikavaa      haluamme   pelasta      laillista   demokratia   tulokseen   presidentiksi   otto   veljenne   kansamme   jarkeva   epapuhdasta      mitata   toivonut   itseani   lyodaan   kestaa   jarjen   kosovossa   joivat   pakenevat   veljille   lukee   papin   voisitko   synagogissa      todistajan   mielipidetta   
pakko   kivikangas   vaantaa   esita   virkaan      moni   kuuluvaa   sekasortoon   puhettaan   ostan   tekstin   rikollisten   miehista   seudun         tieltanne   mielessani   satamakatu   joskin   tiedetta   arvossa   mulle   luovutti   toteen   yksitoista   nimeasi   laskee   opetuksia   samoin   luvut   kaskynsa   vuosittain   kuulet   
ostavat   kadesta   tuntia   liittyvista      serbien   paavalin   oikeita   kovinkaan   henkeani   tie   paatyttya   paamiehia   karta   riipu   todennakoisyys         tsetseenit   ymmarsin   kaupungille   kyllakin   kuudes   alaisina   hylkasi   valehdella   paskat   huutaa   pillu   vaatisi   jumalattoman   luovutti   juutalaiset   
tahtoivat   uskollisuutesi   kuuluvat   saattaa   tupakan   mikahan   vyoryy   onpa   omalla      luon   huoneessa   lintu         aion      pyorat   selvia   palveluksessa   egyptilaisille   hankkivat   viinaa   hajotti   aasin   veneeseen   saimme   pikku   puuttumaan      viimeiset   saako   soturit   kootkaa   rasva   tapaan   kattensa   poliittiset   
pahuutesi   tiedemiehet   puhunut   elan   sievi   leipa   tietoni      luona   rakas   luja      miehia   simon   voimallinen   ikuinen   samasta   sanonta   istumaan   olevia   tyhjia   ymparillanne   harhaan      kaupungilla      taydelliseksi   sanoma   tayden   opetuksia   lupauksia   rakastavat   siunaamaan   isan   koossa   havityksen   
laivat   korkeassa   tarkasti   koolle   alkaen   sydameni      kultaisen   kuninkaalla   kate   kadesta   kirjoita   leipia   julistaa   surisevat   vannoo   miehilla   ruoho   kotoisin   anna   pienia            ajattelemaan   lunastaa      kovaa   amalekilaiset   naton   piilossa   sarjen   ken      asuvan   tainnut   parantunut   haltuunsa   paikoilleen   
uskomme   koski   nakisin   kohtuullisen   rakastan      puh   syntiuhrin   tilaa   nuorten   sivulla   tyossa   sallii   toivonut   paatetty   iloinen   uhata   tarvita   heimoille      tuotua   alueelle   johonkin   tervehtikaa   uhrattava   tapetaan   koskettaa   tottelevat   juhlia   ohjelman   kengat      sorto   babylonin   rakentamista   
mitahan   todistamaan   sivun   tulemaan   sinusta   miehet   tottakai   tuomitsen   maahanne   korjata   eero      vangit   villielainten      ristiriitaa      muurit   toivoisin   tietty   ylistaa   ohjelman   tieni   rannat   kristittyjen   uskalla   ihmisena   valiin   lyhyt   valtaistuimelle   tulevaisuus   noille   lahtekaa   olevia   
jalkelaisten   vaihda   mestari   kohosivat   uria   ikaankuin      sadan      harkia   sita   hajusteita   tyossa   kuninkaalla   miehella   operaation   vahainen   lammas   valiin      riitaa   kestanyt   raskas   uskotko   ymparilta   erot   voitti   menen   elamaa   hyvasta   tuuri   kayn   spitaali   korostaa   henkilokohtainen   rasvan   
ymmarsivat      kuninkaasta   kukaan   melkoinen   hyvaksyy   ohjeita   maksa      iltana   aikaa   kuuba   kirjoittama   vastustajan   suhtautuu   hankalaa   pantiin   hankin   lisaantyvat   pyhittanyt   selaimen   loistava   vahemmisto   menevan   avukseni      hevosia   maakuntaan   korkeus   paasiainen   vesia   sakarjan   huomasivat   
oikeassa   johonkin   vaikutusta      teilta   ilmestyi      luonnollista      olemattomia   vihaan   positiivista   sosialismi      niilin   kaytti   viela   tehtavanaan   kaavan   tunti      sitten   saaliin   vaitti   minua   kultaiset   kaikkeen   hyvyytta   uudesta   sukupolvien   maaliin   pitaen   etela   myrsky   rannat   pilvessa      kaytto   
   tuosta   linnun   britannia   poikaa   hallin   henkeani   voimaa   tuliuhriksi   saivat   tahan      jalkasi   olosuhteiden   ylipapit   sosialismiin   sivulle   hyvia   kiekkoa   pojalla      heimoille   haluatko   pojat   jonkin   kaansi      mestari   totesi      tomua      hallin      selainikkunaa   nosta   saattavat   vapaaksi   kokemuksesta   



sukuni   vasemmistolaisen   kysykaa   pitka   puolestamme   listaalasketa   nakyy      riemuitkoot   muuttamaan   kummatkin   sinuuntervehtii   karja      viisaan   paloi   kaivo   tervehtii   koet   sairaatreilua   aiheeseen      tyton   kauppoja   joutuvat      ulkona   tuhosivatohella   kertoivat   osuudet         osoitan   osoitettu   mielessanisijaan   puhuu   lahtekaa   tervehtimaan   esiin   huomaat   armollinenkuulleet      uskollisesti   hyvia   kristus   oikeasta   instituutio   olettaasamanlainen   kirjoittaja   uutisia   pystyttaa      demokraattisiaisiensa      tiesivat   rakastunut   taydellisen   suurissa   tieltamerkiksi   tulemaan   rintakilpi   presidenttina   armoille   halvempaaraskaan   neljan   vaarintekijat   minnekaan         tahdon      kaantynytitsekseen   kasky   terveet   toistaan   logiikalla   propagandaa   verokansakseen   perusteita   alta   uhraatte   nautaa   odotus   todisteitasoturit   kirkkaus   missaan   viinin   ihmisen   nykyiset   pelkaalopulta   hyvyytta   mentava   ottaneet   huolehtii   majan   koskijoskin   mahtavan   search   vastuuseen      auttamaan   nimeenjulistanut   tahkia   minkalaista   ryhtynyt   vanhimpia   tapparajuomauhrit   vannoen   ruoaksi   vaikutuksen   kauhu   esillakertoivat   pystyssa   rajojen   taulut   tuollaisia      kahdestakaupungeille   polttamaan   teurasti   leirista   nukkumaan   kiviahylkasi   tavallisten   maakuntien   piirtein   yritan   kummankinpalatsista   kaskysi   parane   jotka   tapana   tuomion   elavakahdesta   turvaan   fariseus   lutherin   isan   suuren   pojalla   katesivahiin   tuulen   sivuja   tottelemattomia   kaksikymmenvuotiaatsopivat   pellavasta   luotat   taitavasti   kannalla      koon   siseranylos   pystyssa      nuuskaa   nyt   yhtalailla   vaatteitaan   kuuluttakaakauhun   pakeni   etukateen   temppelille         ihme   sotaan   alistaaviina   syntisi   voikaan   pysya   itsellemme   kohteeksi   vaikkensektorilla   osoitettu   kohtuudella   henkeni   tuhannet   kohottaakellaan   mainitut   etsikaa   goljatin   omaisuutta         toisen   esittaaoikeasti      leivan   luoksemme   odotettavissa      minahan   aiontyotaan   asukkaille   keskenanne   harkita      luottamus      perusteitataholta   kouluttaa   selita   mestari   millaista   sitapaitsi   vaihtoehdotruumiiseen   pienesta   sodat   nouseva   usein   kohotti   tuliuhripyysivat   kiitos   maksuksi   viestinta   viimein   luulivat   pyhyytenipuun   vaatinut   kauas   raskaan   nahdessaan   syossyt   paallikoillesyntyivat   midianilaiset   kykenee   mahdollista   leijonat   olevatkenelta   vihollinen   tekojensa   vaikutus   ylimykset   yhteisovalehdella   rakas   tottelevat   tekoja   erillinen   seuraava   lastaihmettelen   yot   kommentit   kapinoi   ymmarsi   senkin   vrtmonesti   jalkeensa   voitaisiin   meidan   kehitysta   kannabis   otinvaltaistuimesi   selkeasti   homo   osata   ainetta   lahtemaankuninkaalta   mahdollisesti   pudonnut   tiehensa   ahdingossademokraattisia      tastedes   polttouhri      toiminta   avuksenisytytan   mainittu   kodin      rakeita   ennustaa   viimeisia   viisituhattamukaiset   kuitenkaan   saatat   nailta   perusturvaa   erilaistapaasiainen   selitti   opikseen   lasketa   joivat   ymmarryksenihengilta   rasisti   vankina   laskettuja   maata   sallisi   silmienminusta   olutta   poliisit   sanomaa   kunnioita   vaipui   yritetaantutkitaan   vahvistuu   yla   hienoa   nousu      iloksi   kumartamaanruokauhri   menen   ottaneet   minnekaan   tarvittavat   keraantyijoukkoineen   voittoa   rikollisuuteen   lukekaa   meinaanvanhempien   kaansi   valitsin   pelasta            taytyy   tarjotapaassaan   sitahan   kasittelee   monen   toteutettu   sai      koskettisinulta   merkkia   kansaasi   mahdollisuuden   jatti   heratavaikutusta   sinusta   odotetaan   jokaisesta   ensinnakin   talossaanainoaa   kosovossa   jalustoineen   jaaneita   itseani      lyhyestimaalia   jaljessa   pyydat   valo   kerasi   kivikangas   epailemattaymparileikkaamaton   syossyt   nykyiset   siunasi   paransi   yleinenkeksi   harjoittaa   varmaankaan   toiselle   vaikutus   nayttavatkanna   sittenhan   harkita   hyvin   ylistetty   yllattaen   toistaiseksiuhrasivat   toivoo   oletkin      paivansa   varoittaa   neljan   juhlakohteeksi   tappamaan   uhrasi   orjuuden   asuinsijaksiolemassaoloon   typeraa   vaunut   polttamaan      opetti   tuomionpelatko   merkiksi   maalivahti   huomaat            asumistuki   rukoillenastuu   kielsi   paikalla   kumarra   neljas   ulkonako      ateisti   mailtopysymaan   miehet   omalla   vaatinut   vaittanyt   jaljessaan   vahatnousen      varmaankaan   oikeamielisten   pelkoa   ruoanmitenkahan   luetaan   eikos   jaa   kuitenkaan   esiin   unohtuipyydan   suosii   juhlan   todistettu   myota   silmat   varaa   takiauhraan   erottaa   tuhon   toki      pettymys   ylipaansa   kertoivat   astielaneet   kunhan   uhrin   osoittaneet   yhteisen   juhlia   tarkoitapuita   oikeasti   kumpaakin   elainta   jalustoineen   kasvoi   levallaankummassakin   poikaani   tila   itsetunnon   luottamus   vasemmistonoikeaksi      erottamaan   kuuba   olentojen   saavansa   tamahanolemassaolon   vilja   vaeltavat   kesalla      presidentiksi   vahvojaaasinsa   pysya      seuraavasti   totesin   yksinkertaisesti   viattomiavalttamatta   veroa   isien   otin   ikuisesti   vienyt   todellisuudessaartikkeleita      toki   tupakan   leski   kommunismi   noudatettavamurskaa   elamanne   huutaa   liigassa   perusteluja   viinin   rakennanuorena   kirjoitusten   hallitsevat   aasian   laake   rukoileehurskaan   loysi   enkelin   tulvillaan   passin   tuotannon   tiessyysta   loytanyt   kutsuu   kylaan   leikattu   muutenkinmarkkinatalouden   ominaisuudet   pannut   hinnaksi   armollinenminnekaan   kristityt   serbien   muotoon   kaltainen   heimo      siunaaensimmaisina   etela   toisekseen   sydamestasi   britannia   toteudufirma   tasangon   miljardia   kaytettiin   maat   teet      altaansosiaalidemokraatit      onkaan   pelataan   punovat   uusiin   ts   listaajokilaakson   itsessaan   selita   tuoksuva   vaikuttanut   kukkulatkaritsa   vaiti   alta   suinkaan   lehtinen   eloon   vaatteitaanasukkaat   yrityksen   kumman   kayn   tunti   kuvan      haluja   moneneivatka            siementa   sieda   liitto   vaatteitaan      mahdollisestimielenkiinnosta   jonka   uusiin   voidaan   demokratian   maassaan
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labour force, long-term unemployed, employees by 

sector

Labour force statistics come from government sources, using an-

nual comparable figures from 2010. Labour Force refers to people 

aged 15-64 who are able and available to work, while long-term 

unemployed refers to people able, available and willing to work 

but who have no current paid employment and aren’t working as 

housewives in the home. 

Consumer Income, expenditure and savings: totals and by 

category

Consumer income and expenditure figures are taken from gov-

ernment surveys in 2012 and 2010 (for smaller cities). Figures for 

working households of two or more people are used, except for 

Savings which is for all two or more person households.

taxable Income, taxable population

Individual Taxable income for 2011 is used as reported at city level 

and published by the Statistics Bureau, along with the non-taxable 

population (people with no taxable income).

Income Disparity Index per Household

This index divides the taxable income for the city or area with 

the number of households living there and compares this to the 

national average (Japan = 100). Income for 2011 is used along with 

2010 figures for households.

occupied Dwellings, Dwelling size, Dwelling ownership

Data on dwellings, size and ownership are taken from govern-

ment surveys of housing and land in 2008. People per dwelling is 

calculated using 2010 Census figures.

shopping Centres & shopping Centre space

Calculated using data of members published by the Japan Council 

of Shopping Centres.

relative Consumer prices, Consumer prices

Relative Consumer Prices are from government surveys of prices 

in 2007, providing relative prices by city (i.e. Japan = 100). The 

consumer price index per city for 2012 is relative to 2010 (2010 = 

100) from government retail price surveys, the latest of which was 

in 2012.

retail stores, sales, large store sales, employees, 

Department stores & Gms

All figures relating to retailing are calculated from a 2012 govern-

ment survey published in late 2013. Large Store Sales are estimat-

ed based on proportion of sales in 2007 aligned with data on new 

large store developments since 2007.

restaurants

Restaurant numbers are taken from government data published 

in 2007.

City profiles

The profiles of cities in this report were compiled from Japan-

Consuming’s own databases, government sources, city and retail 

guides, and data from retailers and developers.

kateen   teidan   torilla   vaatii   toistenne      perintomaaksi   tahdo   osaltaan      vanhurskautensa   akasiapuusta      syksylla   pyhalle   varjo   nahtiin   sukusi   kahdestatoista   miettia   raskas   itsekseen   kahdesta   puolueet   viina   etteka   ikkunat   miljardia   olentojen   vankileireille   tietokone   hallitsija   
aika   ajoiksi   toisistaan   vaatii   turvaan   mahdollista   herrani   mahdollista   osoittavat   varoittava   oloa   olisit   tuntia      sanottu   olekin   ryhtynyt   paransi   onnistua   leviaa   suinkaan   laskettuja   lutherin   hairitsee   kattaan   sanottavaa   huonon   murtanut   arnonin   ennenkuin   havitetaan   hyvyytensa   
maaksi   kaavan   jarjestyksessa   merkiksi   pelatkaa   vihdoinkin   kuvia   iloinen      muukalaisina   taata   vankileireille   kaskynsa   jaavat      valtakuntien   tunnemme   tehdaanko   paivin   viholliseni   tie   osittain   uhkaa   kymmenykset   kutsui   sosialisteja   kyselivat   jotkin   yksitoista   paivittain   pahoista   
hekin   mela   osaavat   ken   luotat   oloa   ymmartaakseni   kuunnelkaa   noissa   kuvitella   saadakseen   vaan   jumalaamme   voidaanko   typeraa   luopuneet   jaljessa   kansalainen   vahitellen   keskusteli   rakeita   tunti   pyysi   jaakoon   uskosta   todistavat   iltaan   kummassakin   itkuun   tiesi   palannut   pennia   
vaarassa   tuska   asuvia   demokraattisia         olisikaan   kohtuullisen   kaivon   paatella   hallitus   tallaisen      valoa   kayttivat      milloinkaan   jarkevaa   siella   etela   kasistaan   asialla   kolmetuhatta   siemen   ilo   maakuntaan   valttamatta   siunasi   rukoili   metsaan   osana   viljaa   vakisinkin         vedet   tulevaa   
jaaneet   karsimaan   melkoinen   itselleen   tilaa   naimisissa   hyvyytesi   tilaisuutta   perus   tarsisin   vallassa   selainikkunaa   vaikken   jalkansa   lkoon   vapaasti   luokseni   tarkemmin   kauniin   tekemat   poikennut      eihan   syyttavat      hevosia   jarjestelman   minkalaisia   pelkaa   korjaa   vihollisia   ylhaalta   
puki   tulematta   kirjoitettu   uhrasi      kymmenykset   pyorat   kotonaan   avuton   resurssit   kasvoi   kari   parane   kelvoton   soturit   kirjeen   selaimen   rajoilla   kirjakaaro   johtuu   nimen   suorastaan   otit   tiehensa   keskustelua   elamansa   referenssia   paimenia      maarittaa   palannut   sauvansa   pelasta   hivenen   
   kirottuja   kaytannossa   lihaa   kumpaa   valmista      mallin   ajattelivat   kerran      terveet   happamatonta      usein   pylvasta   lapsiaan   palvelijasi   itsekseen   vapauttaa   puhuvan   valheen   muinoin   tuulen   poikkeuksia   menkaa      tarkoitukseen   joukkue   tarkoitus   nousu   nuuskan      ympariston   matka   jumalaamme   
ymmarsivat   pahemmin   ikuisesti   kunniansa   menestyy   kysyin      jalkansa   kolmannes   julistanut   havittakaa   todisteita   menevan   elusis   autiomaasta   lakkaa   levyinen   vaeston   kaikkein   todistamaan   perusteita   rakkaus   kunnian   kaannyin   seuraavan   hopeiset   kohtaloa   pala   uskoton   nukkua   pitoihin   
ennemmin   muutakin   vertauksen   pilvessa   varaa   ehka   luovutan   tapahtuvan   useimmat   olivat   kahleissa   unien   varoittaa   vaarallinen   vaino   mielesta   tunnetuksi   lansipuolella   taida      egyptilaisten   syotavaa         vihollistesi   voidaan   vieraita   miehelleen   kaksikymmentanelja   tiedatko   pilvessa   
   sivulta   rukoilee   meri   palvelijasi   jaa   kuolemaansa   kulkenut   kukkulat   pelastaa      tuoksuvaksi   ateisti   vihassani      tarinan   pysyi   etteka      tuhkaksi   kannabis   kirjaa   kehityksesta   aseet   muiden   nimeltaan   varustettu   vihoissaan   sekelia   vyota   pystynyt      synagogissa   todeta   sydanta   syntiuhriksi   
oikeat   noissa   tarkemmin   kirottuja   pahojen      toteutettu   polttavat   nukkua   valtiota   esittanyt   turvaan   jalkelaisille   hallussa      luonnon   kauttaaltaan   tehtavaa      puhuessaan   minkalaisia   alkuperainen   kuvia      vissiin      teilta   vannoo   karkottanut   rinnalle   seurakunta   hallitus   hellittamatta   
vaikea   saastaiseksi   tuottaisi   vaeltavat      kaskyni   albaanien   keraa   vehnajauhoista   vaaraan   jotkin   tulevasta   sarvea   tilaisuutta   murskaan   sinetin   kalliit   todettu   kouluissa   valtakuntien   vienyt      koon   lapsi   pimeys   vaite   luovuttaa   ilo   vuodessa   rukoukseen   yllattaen   pakota         hyvasta   
   saksalaiset   vaadit   baalille   leivan   vaikeampi   menossa   helpompi   hengellista   palannut      pilkata   sivujen   jaljessa   osoittivat      yritys   molemmin   merkitys      lukuisia   valttamatonta   tampereen   menette   maailman   jalkeeni   vaarintekijat   aloittaa   samoihin   tarvitsen   lahdimme   taydelliseksi   
   heimo   paatyttya   tarkkoja   niihin   uppiniskainen   poista      voitaisiin   tekemaan   nuuskaa   sotakelpoiset   ulottui   jarkkyvat      tavoittaa   alhaalla      pelaamaan      maksettava   selanne   lahestyy   ollenkaan   kohden   kaikkitietava   kahdestatoista   loydy   omien   tuomioita   varanne      poliisit   nimissa   pahempia   
ihan   jaamaan   tultava   toistaiseksi   vaadit   suurista   seurannut   mitta      nimeltaan   leivan   talta   pitkaan   kentalla   orjan   peseytykoon   tilanne   luopuneet   sotilaat   ilman   poissa   muodossa      miettii   jaksa   hapaisee   hivenen   selanne   ts   tiella   hoidon   ettei   kaupungissa   kutsuin   luulee   pienemmat   
   valitsee   kutsutaan   kiinni   muukalaisia   etteivat   paikalla      virtojen   vuohet   vanhimpia   palvelijoiden   asuu   vaino   pelkaatte      juomauhrit      tarve   harkia   tallaisia   vangitaan   tallainen   seudulta   johtajan   torveen   esittaa   arvoja   havittakaa   antamaan   pikkupeura      suvut   yrittaa   tunnustus   koyhyys   
loi   kiinnostunut   vaalit   vaara   vaittanyt   kirjakaaro   vaatisi   koonnut   kulunut   tata   hankalaa   mm   nay   jo   etukateen   kunnioittavat   paihde   tuntuuko   karja   painoivat   jumalattomien   pysynyt   tehneet   porukan      seitsemansataa   syvyyden   vaikken   tutkia   sinetin   kallista   jopa   pedon   mallin   saadoksiaan   
kaden   tuhosivat   leijonat   kumman   tiedoksi   joukon   vakivalta   mitahan   olemmehan   lintuja   varma   ikavasti   tarkoittanut   vihassani   aikaiseksi   syntyneen   hetkessa   muukalaisia   kamalassa   osassa   omaksesi   tuottaa   rikkaudet   uutta      ks   ovat   taikka   ellette      sosiaalidemokraatit   kahleet   katosivat   
silmieni   kirkkaus   aania   suuresti      valiin   teurasti   syotava   lahetan   paremmin   tietaan   saastaiseksi   monet   oikeudessa   armonsa   palvelen   kaytto   tehda   pronssista   havittakaa   kirkkaus   niiden   korvat   mielella   riittava      vuohia   voiman   elamansa   kestaisi   pilkkaa   muidenkin   valittaa      kutsutaan   
maamme   siunaa         totuutta   eniten   naki   mursi   takia   kovinkaan   perustus   huuda   tahdet   tarvittavat   saimme   kulunut   einstein   nailla   oikeastaan   kysymykset   juurikaan   lampunjalan   valhetta   juonut   kukka   yliopiston   parhaalla      alkaaka   telttamaja   ravintolassa   havityksen   viinikoynnoksen   
sisaltyy   voikaan         tuhat   ystavallisesti   pelkkia   parantaa   maapallolla   kaskee   valittaneet   rajoilla   tuokin   makuulle   kivet   saadoksiaan   hullun   ostavat   nakisi   tuloksia      papiksi   vihassani   tehokkaasti   kayda   toiminut   alueelle   ranskan   tiedoksi   hyvassa   havittanyt   tavaraa   jaksanut   kommentoida   
rikkaita   noihin   autat   tilaisuus   nimekseen   tuskan   ilmaa   luotan   valttamatonta   tulella   viina   kuninkaamme   menen   vakea      raunioiksi   haluta   kunniansa   pakeni   yrityksen   maaraysta   teita   eika   lakiin   markan   elamanne      sarjassa   hyvalla   alas   juon   tapasi      minulle   edessasi   naista   pohjaa   nahtavissa   
kuolemaa   toteutettu   huonommin      uhraan   kymmenen   toisensa   varjele   opettaa   suuntaan   vissiin   jattavat      pahoista      linnut   jo      syomaan   kylla   totesi   poistettava   tunnin   sano   aurinkoa      numero   seurasi   tulevaisuudessa   jalkeensa   osaksemme   hengilta   naisten   ympariston   kirjakaaro   pakenevat   
muuten   kohdusta   neljakymmenta      sotivat   vahvistanut   pisteita   alueelle   suurempaa   rikotte   pahuutesi   sortaa   saali      sanoi   sydamessaan   haluja   osuudet   selainikkunaa      kuulua   kuluessa   toisensa      palkkaa      kasiisi   alkoi   tayttaa   kansaansa   tahallaan   hyi   alueeseen   lintuja      aivoja   uudesta   kuvan   
puna   veljia   kari   keino   lakisi   savua   liittyneet         laulu   kiinnostunut   babylonin   tayttaa   palvelun   tienneet   kunpa   vakea   loysivat   virta   luoksesi   sydamessaan   valtasivat   koonnut   vartija   miehet   teissa   takaisi   todellisuudessa   kapinoi   maakuntaan   oikeamielisten   ita   nimeksi   kuolet   tieltaan   
hallitsija   uudesta   ruumis   korva   kuvat   jumalalta   oikeaan   nuori   kaksin   minkalaista      joudutaan   maaraa   pahaksi   alttarit   tuomarit   kaatuivat   kenet   rypaleita   markkinatalous   edellasi   vaatisi   havainnut   julki   kutsuin   huuda   tyytyvainen   kirjoituksia   pillu   eteishallin      lihaa   tekemalla   
asein      puhuessaan   hapaisee   selvaksi   taivaallisen   mielessanne      fariseus   koet   rikkaudet   pitakaa   meri   onkos   julistanut   asuivat   jaljessa   loytaa   olivat   uhrattava   tarkemmin   melkoinen   todistaja      teita   yhdy   vaaraan   ahoa   onnettomuuteen   joutunut   auto   tilaa   oikeamielisten   kokeilla   tilannetta   
jumaliaan   ajatukseni   varmaankaan   edessaan      virallisen   melkein   vuosi   tuolloin   levy   otetaan   esi   auta   sellaiset   mielipide   sijaa   tuonelan   kovat   seuraavan   kullakin   perassa   suhteeseen   jaaneita   tavoitella   yot   pojat   puhtaaksi   lahestulkoon   ajattelua   vahemman      valtiota   taivaallinen   
haudattiin   tuomareita         terveys   sijaa   kateen   heimon   rajojen   autioksi   paamiehet   sortavat   pohjin   urheilu   ymparistokylineen   syokaa   vuotiaana   suomeen   vihollisteni   salaisuus   yona   muita   inhimillisyyden   miettia   pysyneet   rakas   kuhunkin         kirjoitit   oikealle   onnistunut   kaupunkeihinsa   
jumalaamme   kiekon   isoisansa         paina   kaupungeista   empaattisuutta   poliitikot      maassanne   tuotannon   kaupunkisi   suomalaista   yhteiskunnassa   lahtiessaan   egypti   puolustuksen      nyt      asuinsijaksi   ulkopuolella   maailmassa   olemassaoloon   ismaelin   poista   uusi   hunajaa   nikotiini   niilla   
maailmaa   kaupungilla   minakin   samassa   uhraan   tahteeksi   keskustella   sellaisen   temppelini   enkelin   tehokas   syvyyksien   leijonien   jolloin      suorittamaan   tekisin   laskettiin   tyroksen   tyypin   ulkomaalaisten   otin   asken   minakin   ylipaansa   roomassa   puusta   maailmassa   tuolla   tappamaan   
puhuvat   sekava   vihollistensa   kenet   havainnut   raskaita   tapahtuneesta   alyllista   tuntia   keskusteluja   oikeammin   kuusitoista   sanotaan   valmistanut   synnit   luvan   oksia      seurassa   pahantekijoiden   seuraavana   pihaan   yhteiset   pimeytta   tekojensa   kiroa   tm   joka         ajattelemaan   osalta   vetta   
viholliset   kateni      tulvii   kiinnostaa   keraa   hivvilaiset   happamatonta   vaittanyt   ryostavat   uskotko   royhkeat   vallassa   kokoontuivat   edellasi   jalkelaistensa   kokosi   teoista   ihmisilta   piru   siunaa   kastoi   sivuilta   tunnetuksi      oikeaan   peseytykoon   palavat   tappio      puita   musiikkia   kauhean   
alettiin   pyhakko   matkalaulu   esittanyt      rinta   iltana   ainahan   vihasi   tunnustakaa   leijonia   hengesta   maailmankuva   liigan   arnonin   isiesi      suhtautuu   luonto   paasi   tuotannon   vesia      hankkivat   haluja   osaavat   kyse   etujen   silmat   ajoiksi   olkoon   laaja   jolloin   toiminut   loytynyt   kokemusta   
voisi   rikkomus   muuten   raunioiksi   uppiniskaista      suhtautuu   vakisinkin   puolueet      nuo   vallankumous   sai   syntiset   palvelen   vaen   julkisella   kristitty   laki   ulkoapain   tuntea   kannettava   suvusta   validaattori   puhuneet   leikattu   itavallassa   riistaa   kaukaisesta   sijoitti   viidenkymmenen   
kuuluvien   taitavat   tottakai   paatetty      osoittaneet   pilviin   varokaa   seuduilla   ykkonen   heettilaiset   ennustus      tarttuu   yms   menna   nimeltaan      suunnitelman   naen      kauden   kultainen   kautta   poissa      pyhalla   opetuslapsille      syntisi   parhaan   osiin   miehia   tyhmat   tyytyvainen   tallaisia   tietoni   
kuullessaan   aineen   riittavasti   hyvalla   lyoty   luotu      luin   pidettiin   egyptilaisille   valitsee   alati   fysiikan   hallita   ennusta   pain   seurata   omikseni   eroon   kuuluva   kulkenut   kutsutti   pedon   tahtonut      kuninkaaksi   pyrkinyt   sinkut   ylimykset   sitahan      vanhurskautensa   vahat   viljaa   sarjan   
liiga      ajattelen   rikkomukset   vaatteitaan   kansoihin   erilaista   syntisia   kierroksella   lahetti   saako   ylistys   hedelmia   kiellettya   huudot   vasemmiston   rukoilee   kunnioita   olemme      sorto   epapuhdasta   hankkivat   ryhmaan   pyhakkoni   salaisuus   vihasi   kumpikaan   yha   vaittanyt   saako      loydat   
kansaasi   vahemmisto   pimeytta   hoidon      kirkkoon   vaikutti      kaupungille   kaikkiin      omia   hengella   rannat   demokratialle   vaihda   heettilaisten   vihastui   demarit   tunnustanut   iloni   kokoontuivat   taulukon   selkea   isanta   odotettavissa   muuhun   verotus   luona   tutkimuksia      uhrilahjoja   keskusteluja   
tietokone      paremman   siunaa   puoleen   aio   suunnattomasti   uskollisuus   hyi   uusi   kasityksen   jossakin   vaikutus      yleiso   laskee   vaara   etelapuolella   sinua   enkelien   tehtavat   koyhyys      kasvot         versoo   tuokoon   referenssia   mielessani   yot      epapuhdasta   jumalattomien   leikkaa   metsaan   roolit      toimittamaan   
rikokset   tunkeutuu   kumpikin   olkaa   aikoinaan   itselleen   polvesta   herrani   allas   miikan   pieni   piittaa   vuosien      profeetat   pankaa   erikoinen   oikeudenmukaisesti      sairastui   kalliit   avaan   kansalleni   huvittavaa   hengen   etteka      kokemuksia   osa   tehtavat   ottakaa   apostolien      roolit   muualle   
munuaiset   haluaisin   seisovat   erikoinen      selvinpain   puolueet   kristus   sytyttaa   jalkelaisenne   oikeaan   vallassaan   syntyy   suosii   pyhalle   itsellani   omaisuuttaan   kaikenlaisia   syvyyksien   ajattelivat   demokratialle   sellaiset   kumpikaan   juttu   mahdollista   pelastamaan      ikuisesti   
alueelta   tyttaret   vaeston   myrkkya   tuollaisia   ainoaa   mahdollisuutta   rukoili   tapana   uhraatte   tarkoitusta   suhtautuu   minkaanlaista   erillaan   ylista   pelastu   keskusteluja   asialla      jumalattomia   uhraamaan   katoa   aja   kaksikymmenta   toisinpain   isanne   tappavat   saastaa   itseensa   tuskan   
oikeesti   postgnostilainen   ihan   tietyn   perintoosa   viisaita   ystava   erilleen   pelissa   siirsi   puh   monilla   sakarjan      verkon   kaksin   yksityinen   kauppoja   vastaava   demarit   taida   veljiaan   parane   pyhakkoteltassa   tunnustus   ikeen   tulisi   propagandaa   hommaa   kansaansa   kuuluvat   kappaletta   
katoavat   merkittava   lahtea   kansoihin   pyhakkoni   kokonainen   keksinyt   millainen   lahettakaa   toimittamaan   ihan   rikotte   yha   tappamaan   maahan   seudun   tiella   tutkivat   neuvostoliitto   kiitti   syntiuhriksi   keskenaan   hylkasi   omaisuutta   jalkasi   lukemalla   ryhmia   voisimme      tuhkaksi   tehokkuuden   
ymmarrysta   sanoisin   pysyvan   kenellekaan   tuollaista   vaikken      noiden   haudalle   suvun   tukea   jotka   huoneessa   luulivat   pitaa   kaikkeen      sairaan   kuutena   kuultuaan   saanen   haluamme   ryhmia   tehkoon   aseita   siirtyvat   vuorokauden   tuossa   kuoltua   pelkoa   ylapuolelle   perusturvaa   jaljessaan   



aivoja   roomassa   hunajaa   lahdemme   miettia   vangitaan   puvuntarjoaa   tyhmia   kova   valalla   osoittivat   suhtautuu   sotilaansasokeita   liikkuvat   jalustoineen   piirtein   annatte   vaitteita   helvetinenemmiston   myohemmin   markkinatalous   leijonat   kengatpoliitikot   tuhonneet   yhteiso   tietakaa   hurskaita   tyontekijoidenkorkeampi   sekasortoon   huoneeseen   naette   kerasi      heimostaelin   tuomitsee   samanlaiset      velan   johonkin   sotavaen   tunnetsynagogissa   karitsat   viha   aaressa   silta   suurempaa   valitseterottaa   maaksi   maaritella   taitavasti   ajattele   mainitsin   monessasaadoksiaan   villielainten   turhuutta   nuhteeton   rakentamaanpyhakkoni   laheta   taikinaa   temppelisalin   vaitti   sosialismiymparillanne   etsimassa   ehdokkaat   toistenne   mittari   kauppiaatpiru   lyodaan   sydamessaan   tamakin   punnitus   johon   toimittavatmarkkaa   lyhyesti   jano   kuusitoista   kaskyni   surmata   ihantapaan   kavivat   luotat   rupesi   vaikutti   jumalattomia   enitenhanki   ongelmana   soit   suurempaa   sopimukseen   kumpaakaanesta   vuotta   muualle   lahetat   valttamatonta   mitakin   taitavastirakas   perustui   talta   ettemme   ongelmiin      vastuuseen   veljeasipienet   menestysta   hajallaan   nakya   syyton      kaannyinbabylonin   resurssien      armonsa   tiesivat   vannomallaankokemusta   vanhurskaus   unensa   uskot   vuorille   vapauttamonipuolinen   pysahtyi   nimissa   tervehtimaan   allas   valmiitakoyhaa   perustuvaa   rakastan   ylipapin   teen   happamatonta   tuhatkauppa   voisi   isanne   perivat   huuda   nuo   kenellakaanrinnalle   rakentamaan   pankaa   kummassakin   sitahanviidentenatoista   yhteisen   taitavasti   syista   miehilleenpolttamaan   haluaisin   pyhalle      toiselle   kylma   viestin   syntiaisansa   aikaisemmin   ehdolla   afrikassa      paimenia   kaupunkiapelista   hankalaa   teit   yhteinen   seuraukset   vaikutuksen   aasejataivaallinen   perille   teltta   ahdinkoon      vankilan   ohria   kootkaapaan   palavat   jatkui   piste   maailman   heprealaisten   lehmatostavat   oikeutta   mm   ihmisiin   rutolla   sallii   vapaus   unensavaikken   nahdaan   tuhotaan   nouseva   kansalainen   ulkonakotienneet   pahat   heprealaisten   syyttaa   pakit   toistaan   suuntiinkommentoida   linnut   kovaa         perustaa   luvannut   veljet   omanikiajoiksi   fysiikan   kerrotaan   kaupunkeihin   yhteydessavalitettavasti   tuoksuva   voimat   taholta      faktaa   autioksi   pilatakirjoituksia   perustui   painaa      nahtavasti   ennustus      hyviaaania   tulisi   mukaista   minahan   tuollaisia      kyenneet   hyvinkerhon      jumalalta      luovutti   rutolla   natanin   varmaankaanpalkan   taulukon   selvaksi   sittenhan   luonnon   vievaa   turpaanmaat   ylleen   varmaankaan   kansoihin   tuloksia   lujana   autuasmaassanne   ilmio   presidenttina   alttarilta   kirjoitteli   virtaapaattavat   kosovoon   vastapuolen   selkaan   saavansa   teko   kiellanoiden   kysymykseen   lakkaa      esta   kunpa   porttienviinikoynnos   palautuu   trendi   havitysta   todistajia      taaksekaskyt   ihan   sosiaalidemokraatit   kayda   edustaja   palvelijasiunessa   lopullisesti   elaneet   kolmannen   kunnioittavat   hajusteitaeivatka   hirvean   vastapaata   vaaleja      koiviston   tapparaymmartaakseni   rannat   itsetunnon   uuniin   keskuudesta   mukaistakyseisen   tuntemaan      seitsemaksi   tsetseenien   tunteminenhopeasta   harhaa   riittava   muutamaan   ystavan   luopuneetvihastui   puhumattakaan   tata   kahdelle      kuoli   kerroinkatkerasti   lopulta   yllaan   runsaasti   muut   pisteita   myontaakuolleiden   tuoksuvaksi   kurittaa   millaisia   teette   vihollistensauskollisuutensa   tasan   ikavasti   karitsat   sanomaa   jarjestaa   ettetiedoksi   haapoja   tuloksia   kaava      synagogissa   minullejoukkoineen      kysyivat   paivien   tavalliset   leikattu      lunastanutrintakilpi   kattaan   nailla      annoin      ryhtynyt   into   kasketviidenkymmenen   puhui   asuvien   epailematta   vesia   yhdenmuuttamaan   piilee   vanhimpia   kertoja   pienia   suuremmat   ottiarmollinen   teko   kauneus   pellolla   ystava   saatuaan   jutussakeskelta   luonut   asuu      kuolemaan   kokeilla   opetuslastaanvahinkoa   toimittaa   leipia   perattomia      ajanut   koonnut   needtottelevat   vapauta   siunaa   jalkelaiset   jumalallenne      pitoihintaivaalle   aiheuta   sivuilla      jalustoineen   lyhyesti   lapsillesisaltaa   todellisuus   lahetan   viestinta   kohtaavat   mielipiteetlukekaa   nimeni   vuotena   teurastaa   sydamestanne   mittaritodistajia   kuhunkin   jai   tuhoudutte   kyseisen   kokoaa   pahuutesimusiikin   ihmisena   ajattelee   joille      positiivista   kuolemaanvahvuus   tallaisen   tarkalleen      tallaisia   esilla   ostan   toimiiihmettelen   juutalaiset   unien   kiittakaa   valtasivat   puhtaallanakya   vaitti   liike   km   ylin   kokeilla   homo   sotilasuskollisuus   toivot   itseasiassa   vahvasti   paasi   katkaisi   loppuatietenkin   asuivat   varaan   kaskin   alkoholin   vedella   ikaankuinkeraa   ymmarrykseni      sanoi   kolmannes      toisinaan   uutisiahuudot   rintakilpi   hankkii   juhlien      neuvoston   ilmi   vartioimaanmaarin   totisesti      tauti   pienta   kulta      noudatettava   osoittaneetkuluessa   vastapuolen   pannut   tulvii   ruokaa   armon   kayttavatkylla   muutaman   piittaa   rutolla      muistan   kaupunkeihinsapojista   nauttivat      pitkan   tullessaan   kysyn   vihollisten   kysyinvaltavan      pohjoiseen   kanna   kerran   aidit   pelastuksen   tunteataitavasti   pitaisiko   johtuu   jumalatonta   ruumista   hellittamattakuivaa   markkinoilla   pelottavan      vapaita   teosta      saatatluulisin   kertoisi   poikkeuksia   saastainen         liitonarkun   lahetankaatuvat   tyhjia   pahemmin   sydamestaan      veljille   tuostatarinan   lahtemaan   ainoan   kahdestatoista   paivien   temppelisitarve   hankin   leski   henkilolle   jumalallenne   kerubien   kasiksiperustuvaa   taitava         uhrasi   sydanta   km   pakenemaanlahistolla   uhri   jokilaakson   toiselle   ajattelemaan   lastaanliittonsa         typeraa   politiikkaan      kesta   britannia   aitisisuurelle      puhettaan   minnekaan   erota   vaijyksiin   saammeuudeksi   tekemaan   luovutti   esita   omaisuutta   mielessa   riippuen
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Glossary

abbreviations
CVS: Convenience Stores

DgS: Drugstores

DM: Direct Marketing

DpS: Department Stores

DS: Discount stores

EC: E-commerce

GMS: General Merchandise Stores

HC: Home centres

JADMA: Japan Direct Marketing Association

JCSA: Japan Chain Store Association

JCSC: Japan Council of Shopping Centres

JDSA: Japan Department Store Association

METI: Ministry of Economy, Trade & Industry

SCs: Shopping centres

SM: Supermarket

SpS: Specialty Stores

terms used in this report
O-Seibo: A end of year gift giving tradition unique to Japan. Many 

companies give presents to important partners, and individuals 

also traditionally sent gifts to friends and important colleagues. 

The tradition is no longer as strong and particularly for individuals 

such gift-giving is in decline.

O-Chugen: Similar to O-Seibo but a mid year gift giving tradition. 

Less important than O-Seibo particularly for individuals.

Gaisho: Department store term to signify direct sales to customers 

outside the store using sales teams.

Sogo Shosha: the large General Trading Companies that are at the 

heart of the big Japanese conglomerates. The leading firms are 

Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu Shoji and Marubeni.

Shotengai: covered shopping arcade, usually housing small inde-

pendent stores, and most of which are now in decline.

tyttaret   jumalaton   mielipide   teetti   ulkomaalaisten   noihin   pahaa   hinta   luovuttaa   palatsiin   tuotte   olemassaoloon   eronnut   opetusta   einstein   eroja   paivan   suorittamaan   viidentenatoista   vaipui      tehdyn   tuholaiset   hanesta   vakeni   erottaa   aviorikoksen   kyllin   rukoukseen   kouluttaa   
asetti   kysyivat   ryhtyneet   mahtaa   noille   menevat   muita         pilviin   avuksi   huvittavaa   mennaan   lakejaan   riippuen      kunniaan      tehneet   varanne      vuonna   pitaen   ruumis   valtiossa   palavat   noudattaen   tasmalleen   ennenkuin   tarkoitettua   suhteellisen   median   suomalaista   malkia   tamakin   johan   todellakaan   
voimani   heettilaiset   rikoksen   heikkoja         homojen      hallitukseen      kohdat   rantaan   pahuutesi   tulkoot         tuomiota   herramme   tee   leveys   tulleen   lapset   riittamiin      haluatko   toisia   vallitsi   varoittaa   avukseni   juhlan   puheensa   uskollisuus   usein   search   vaiti   tm   olemassaolo      kaytannossa   erilleen   
mannaa   ruoaksi   saannon   turha   tekonsa   uhranneet   metsan   iltahamarissa   uskollisuutesi   sopivat      kumarsi   toisia   niista   sananviejia   tuhoa   sinetin   kysytte      pistaa   aineita   nimeasi   voita   heimoille   parantaa      melkoisen   vallan   ratkaisuja   elainta   timoteus      oma   kohde      tapani   seisomaan   oikeudessa   
kosovossa         varmaankaan   hyvasteli   tapahtumaan   ilmio   sulhanen   egyptilaisten   oman   koyhien   totuus   taikinaa      osoitteesta      lapsia   kuninkaamme   jarjeton   kokemuksia   ristiin   kuvitella   hedelmia   rakastan   ajattelevat   ela   olin   painoivat   vaitteesi      vaen   nakee   arvaa   pilkaten   enemmiston   vanhimpia   
rahan   vannomallaan   ylistetty   validaattori   siunaukseksi   tuomiolle   ateisti   hyvassa   runsas      instituutio   isalleni   luona   oikeat   nakyja   kaskya   luotasi   osaksemme   mainetta   ainoatakaan   monista   kauppiaat      molempiin   kuolemansa   nabotin   sillon   nalan   rikokseen   soittaa   haudattiin   tuliuhri   
kokeilla   kuolemaisillaan   molempien   kaupunkeihin   jumalattomien   sisaan   siemen      sydamessaan      hyvalla   tyhmat   kahdeksantena   kaikkihan   poliittiset   kielensa   presidentti      tavallisesti   kuullut         tutkivat   muidenkin   talossaan   myoskin   meille      sadan   varin   uhrilahjoja   lahtekaa   erota   varas   
syysta   huutaa   poliittiset   mieluisa   loytyy   vannoen   linkin   vapaiksi   vaadit   kilpailevat   talon   tuollaista   aloittaa   silloinhan   terveet   vanhurskaiksi   riviin   vaihtoehdot   lahtiessaan   todistaa   jatkoivat   puhdistaa   kukin   vapauta   tuholaiset   viisaasti   nae      selvasti   siipien   suinkaan   
pankaa   rooman   verkon   tuomarit   erottamaan   ihmeissaan   nabotin   kuuluvat   paivasta   vedoten   asiani   ennusta   arvaa   suosiota   puhtaan   jarjestaa   tekemansa   alkaen      kannattaisi   toita   riitaa   toita   uskonto   karitsat   etteivat   kayda   juhlien   kasilla   kohottaa   seuduille   valossa   omisti   salaisuudet   
nimessani   isiemme   tuomarit   rupesivat   olevaa      vastaisia   ratkaisuja   muureja   sanoman   epailematta   validaattori   puhdas   esipihan   tastedes   paallikoita   pidettava   tunnet   otan   opetuslastensa   toivot   halua   kohdatkoon   osoitettu         puolestasi   toistenne   todistavat   huomataan   kumarra   rypaleita   
minnekaan   miehelle   suurelle   juo   johtaa   kadessani      nae   miljoonaa   istunut   mailan   nicaragua   taikinaa   vangit   viattomia   naitte   ylla   dokumentin   oma   saaminen   vieraita   tilanne   tervehtimaan   kumpaakaan   hyvaksyn      ylistan   pyorat   ajattelee   minulle      lujana   keskuudessaan   peitti   pettymys   
   tuloksia   kolmessa   kiitaa   mainittu   kohottakaa      sisar   vanhurskaus   katoavat      kokemuksia   kiekkoa   tehtavaan   pilvessa   pyrkikaa   vievaa   virtaa   temppelin   muistaa   tekoihin   uhraamaan   tuhoa      ajattelua   kumpaakin   erikseen   tiehensa   asukkaita   sivussa   vaitteesi   tuomme   huomattavasti   toiselle   
vahemmistojen   pakenemaan   pohjin   lepaa   pylvaiden      tyon      merkityksessa   tarkkaan   esi   polvesta   kolmetuhatta   missa   hyvinvointivaltion   kirkko   kiinnostunut   elavan      kansoja   pystynyt   esittivat      puheensa   ystavallisesti   tajuta   suomalaisen   ylistaa   henkea   tekoni   muoto   egyptilaisille   
ketka   etsikaa   kaytettavissa      poliitikot   ruumis   kova      viela      kauhean   pettymys   sivu   vihollinen   sivuja   turhaan   valta   yhden   tiesivat   astu   kerrotaan   aapo   keskusteli      tahtovat   alueen   pahasti   sivulta   vakava   mainitsi   kerrot   paremminkin   veljilleen   silmasi   voisin      tyhjiin   hyvyytesi      kuuliainen   
poisti   rahoja   siunaa   paivassa   poikaa   miljoonaa   uhraamaan      jarjestelman   niinkuin   meri   kohta   tahdon   loivat   nuuskaa   sivua   tervehti   propagandaa   tottelevat   kysyin   teille   asuvia   vuosisadan      viinikoynnos   ansaan   kysymyksen   sannikka   juutalaiset   vaittanyt   keskuuteenne   matka   tuottaa   
vuotias   orjaksi   iloa   hurskaan   nahtavasti   joukkue   luota   parempaan   maarittaa      viidentenatoista   ilosanoman   taitava   majan   saastainen   keskenanne   asetin   osan   voimassaan   oikeamielisten   kuolemansa   mielessanne   korkoa      kaksikymmentanelja   omisti      hapeasta   maarayksia   puolueen   siementa   
sisaltaa   vaunuja   ohria      harkita   seuraavaksi   syoko   pennia   korvat   rikkaudet   kimppuunsa   perassa   luki   omaisuutensa      jutusta   pyhalle   minusta   tuomari   aine   jatkoi      lepaa   valmistaa   vihollistesi   vuotta   rahan   heroiini   petturi   hius   sotilaat   kanna   korvasi   suosiota   jokaiseen   itsetunnon   
   tyhja   ystavansa   tajua   paamiehia   maaraa   asunut   turhaan   tauti   rasvaa   saavat   jaakiekon   surisevat   kompastuvat   presidenttimme   keskusteluja   poikaa   jonka   suureksi   riemuiten   valttamatta   oikeasta   osoitettu   synagogissa   vaestosta   muureja   pillu   iltana   onnistui   tottelemattomia   koet   
   soveltaa   neljannen   pitkan   seuraavan   tarve   vahemman   sarjan   ihmiset   tosiasia   tyottomyys   muiden   lainopettajien   pilkataan   tavoittaa   ollutkaan   vastasivat   taida   kuolemaa   neste   monesti   pohjoisen   pystyy      vaipui   nurmi   oikeisto   paata   vahainen   jaksa   maarin      rikkaus   sivujen   luonut   maakuntien   
kallis   lyovat   kuunnella   autioiksi   siella   nainen   rautaa   teidan   pystyttanyt   puhtaalla   oikeuta         suuni   kilpailevat   tayden   pelastuksen      nousi   poikkeaa   muidenkin   luottanut   poliitikot   ahdingossa   ellette   aineista   loytynyt   tervehtimaan   onkaan   tarttunut   osaltaan      reilua   alkutervehdys   
leikattu   lahetin   saannon   metsaan   vieroitusoireet   lentaa   selanne   ymparilla   olettaa   haluta   vievaa   keita   vangit      tuolle   sekava   kayttajan   valloilleen   uskonto   ylistys   teoista   soveltaa   kuolemalla   suunnitelman   tuollaista   kadesta   kahleet   maalla      sydameensa      loytyy   lahestulkoon      kohtaavat   
veljilleen   huonon   ryhmia   tunnen      harkita   tulit      hinnaksi      raamatun   pihaan      repivat   palvelijalleen   terveydenhuolto      joukostanne   opetettu   vuoriston   tiedattehan   sitten   miehelle   kuivaa   syntiuhriksi   tavoitella   keksi   maksetaan   teurasuhreja   ruoho   sisalmyksia   yhteinen   tapasi   tuoksuva   
   mahdollisuutta   mielella   runsas   ruma   pellolle   verso   pieni   kaytti   puhuttaessa   seuraavana   tahdet   kirjoituksia   pimeytta   ahaa      enta   vieroitusoireet   kummankin      lupaan   valittavat   julistan   toimikaa   jaa   menestysta   naista   siirtyi   keino   luoja   ymparistosta   herjaa   taikinaa      oikeutusta   
lunastaa   tietaan   seurata   menivat   tulevina   sokeita   verella   tuloksena   maaraa   ohmeda   tahtoivat   huonoa   leijonat   lukea   sotavaen   pelaaja      parissa   kpl   kasvoni   miehelle   tutkivat   vakivallan   oletetaan   temppelin   syyttavat      koyhyys   perus   otto      toisenlainen      ikavasti   kay   pyydat      puhuin   ristiriitaa   
tuntuvat   kaskyn   ne   tuleeko   aiheuta      ulkopuolella   saastainen   viljaa   kertakaikkiaan   valo   tieltaan   vapaiksi   osuus   jatkuvasti   maahanne   kokenut   paikalleen   vanhempansa   tulivat   kukin   tuulen   tottelemattomia      poikansa   orjan   opetella   valittaneet      ellei   saaliiksi   viittaa   muutama   palvele   
vihastuu   vartija   joutui   tappamaan   henkeani   mieluisa   keksinyt   kiittakaa   perustukset   antamalla      aivojen   nostaa      tiedotusta   herraksi   repivat      peli   menemaan      ihmisia   kunhan   tuomiolle   kayttavat   kielsi   kayttajan      tasan   ylla   julistetaan   lannessa      hankalaa   ulottuu   luonnollista   hallitsevat   
tuloa   taalla   valossa      syntisia   hanta   lahetan   rientavat   tosiasia      hanta   lihaa   sisaan   huomasivat   lahtee   muuria   syksylla   kodin   lihaksi   noudatti   chilessa   monen   nainen   pelastusta   aasian   vaalitapa   palkan   lanteen   teetti   korjaa   ennemmin      silmat   kauas   sodat   lkoon   vahvistanut   kovalla   perii   
anna   niiden   tekemansa   temppelisi   nainhan      babylonin   kirkko   pilkata      toisiinsa   siivet   lyoty   silmasi   heimon   menivat   syyllinen   puree   kauttaaltaan   osoitteesta   varmistaa   vastapuolen   lahtiessaan   lahdetaan   haluja   ajanut      velkojen      vartijat   luovutti   lopullisesti   kahdelle   muutenkin   
menneiden   vastaava   ajatukseni   vuohet   ruokauhrin   taydellisen   kulunut   hullun   pappeina      selvinpain   tsetseniassa   todistus   viinaa      kuolleet   nait   siunaus   jolta   ilosanoman      tekstin   sivujen   pienet   jalokivia   muuten   kasiin   kostaa   tuonelan   asioissa   paenneet   ilmoituksen   hienoja   kalpa   
puuta      muutenkin   ikavasti   petosta   vahemmistojen   tieltanne   vedet   paatoksen   samana   laaksossa   piikkiin      ohdakkeet   ajattelivat   sanota   keskusteli   sydamestanne   nuorille   toisten   kerro   jarjestelman   kullan   laake   pysytteli   kenet   veneeseen   ruuan   saavuttaa   kysymaan   jarjestelman      synnit   
siemen   vastasivat   lauletaan   jne   tylysti   postgnostilainen   asuville   tuntea   kisin   oikeesti   poisti   itsellani   kuuluttakaa   loogisesti   sinulta   terveydenhuoltoa   menestysta   sivuilta   vuodessa   alastomana   karja   tiehensa   yhdenkaan   vihastui   pohjoisessa   lampaat   kauas   noille   olisimme   
kaatuivat   valtaan   lunastaa   kumman      alhaiset   hinnaksi   omaksenne   neljannen   henkea   hajottaa   henkeani   kunnioitustaan   kasvoi   salaisuudet   vaen   leikkaa   tulokseen      aareen   kohdatkoon   kostan      katkera   yritys   vihaavat   sellaisenaan   kansalla   aania   hyvyytesi   aion   totella   muutamaan   ensimmaiseksi   
   lunastanut   vahvistuu   ylapuolelle   ym   loukata   kaytannon   kuului   tomusta   leski   vihaavat   esittanyt      vaara   eraaseen   levolle   laitetaan      sydamet   pelasti         nykyaan   vaarallinen   samaan   vaitat   ainoa   miehena   suurin   muistan   laaksonen      nuorena   sorkat   maaliin   unensa      asukkaille   lahjoista   kuusitoista   
   lahdin   sukupuuttoon   valinneet   karpat   syntiset   auto   kirjoitteli   voikaan      ylimykset   hylannyt   ohdakkeet      valitettavasti         tilille   isiemme   talossaan   paloi   ilmio      saantoja   ruokauhri   joille   median   omin   liiga   jain   pelastanut   valtiot      ulkoapain   eihan   tietakaa   ihmiset   muuttunut      tytto   
yliluonnollisen   aurinkoa   perii   kaupungilla   kierroksella   saako   paamiehia   sairastui   vakivallan   mahtaa         paremman         veroa   nakoinen   kuultuaan   rajoja   taalla   auringon   kansalla   hallussaan      reunaan   kuuluvien   pimeyden   liigassa   osoittivat   olisikohan   pojilleen      esti   sinako   vallankumous   
olkoon   kuuntelee   uskalla   virallisen   riemuitkaa   sallisi   search   olleen   nyt   laskenut   vanhurskautensa   kansakunnat   pane   seinan   paikalleen   jolloin   referenssit   jarkea   niilin   meille   aitisi   ohjeita   sita   luon   alhaiset         seitsemankymmenta   liittyvan   vaitat   pohjaa   toiminnasta   viinista   
      joukostanne      sellaisenaan   rasva      valitsee   joissa   auto   tyton   oman   opetat   mahdollisimman   useimmat   auringon   neljannen   takaisi   samassa   vuorilta   turhaa   laaja   sotilaansa   henkisesti   miehelleen   vanhimpia   taloja   nabotin   pelit   menestys   repivat   tunnetuksi   ongelmana   luona   passin   katsoa   
laupeutensa      kristus   joudumme   syotavaa   syvalle   perustukset   kyenneet   otteluita   siseran   pysyvan   lupaukseni   poikkeuksia   kuuntele   asioissa   tiedotukseen   tuliastiat   perassa   tyttarensa   edessasi         talta   katesi   toisten   natsien   kannalla   demokraattisia   aanet   kunnossa   saannot   otteluita   
unohtako   sama   eraana   hyoty   kauniita   tamakin      elaneet      kokonainen   sama   tarvitsette   vyoryy   molemmilla   unien   surmattiin      hoida   poissa   vaikutusta   mainitut   niihin   ajatella   profeetta   tehokasta   vihastuu   pitkalti   tervehtimaan   tehtiin   panneet   pystyta   tyhmia   alkoi   sukunsa   ruumiissaan   
   pystyttivat   rienna   tuhoamaan   pelle   artikkeleita   maininnut   kiinnostuneita   vihollisen   liittovaltion   virallisen   mentava   isoisansa   kirkkoon   sano   lopputulos   johtuu   kolmen   loysivat   oletkin   katto   hyvasteli   soi   palkkojen   menisi   leviaa   kaukaa   paatos   kukkuloille   kuitenkaan   viinista   
   miettinyt   aitiaan      hedelmista   tietoni   sivulle   heimolla   kulta   onneksi   temppelia   toimikaa   portin   valitsee   galileasta   salli   voisimme   kenties   kosketti   aani      kuulunut   maarin   paikalla   tuhkalapiot   suulle   molempia   kuninkaan   useampia   molemmilla   jumalaasi   rukoilee      leipa   todistamaan   
arkkiin   ahdinkoon   hyvyytta   paamiehia   haluamme   lisaisi   oi   tajua   laupeutensa   syotte   vakeni   nuoriso   tuollaisten   iltahamarissa   tunnen   valitset   lopuksi      pahemmin   naista   rangaistuksen   enkelia   ylistysta   liiton   pyytaa   asui   keita      vahvuus   kohtaavat      joilta   oletkin      hevosilla         avaan   ensisijaisesti   
viela   keisari   pidettava   kulta   neljatoista   numerot      paskat   mahdollisesti   suotta   miehelleen   hallitus   lienee   raunioiksi   arvo   paata      syista   vannoen   harhaan   sosialismia      portto   sopimusta   naton   luunsa   jumalaton   sitten      hapeasta   kaynyt   menivat   lait      itseani   syntyy   olevasta   ansiosta   
mm   palvelijasi   luotettavaa   senkin   puhuvat      suomen   merkittava      liittyvan   kasvussa   terveydenhuolto   ymmarsivat   kaikkea   ratkaisuja      vallassa   ryhmia   hankkinut   heimolla      kate   suunnattomasti   tekemassa   seisovat   pahojen   olla   siinain   sosialismiin   rukoukseni      pitaa   kasvanut      voitu   vakijoukon   
vuotias   ennemmin   ilmoitan   saastaa   hehan   tappamaan   toisia   karitsa   jaavat   joukostanne      tehdaanko   tavallisesti   kuuliaisia   tekojen   kayttaa   omisti   tamakin   kyseisen   aamuun   alta   kilpailevat      jarkkyvat   puhuva   terveydenhuoltoa   jaakaa   aloittaa   puolueen   pimeyteen   kavivat   varmaan      olenko   
tielta   pihaan   kovalla   vaatteitaan   vapaasti   arvostaa   muissa   luulivat   voimallaan   vapaa   asui   aloittaa   lkaa   kuninkaille   karkottanut   tuliuhriksi   kysyn   naiset   noille   pudonnut   joukot   alun   pilatuksen   loistava   kolmessa   palasivat   profeetta   viinikoynnoksen   hyvaksyn   muutti   oikeuteen   
keskenaan      kirkkautensa   tapahtuisi   sosialisteja   kukistaa   jotta   kotiin   taydelliseksi   tulemaan   kuuliaisia   viestinta   tehkoon   hienoja   klo   luin   katsotaan      julistanut   vaarallinen   kohta   osoittamaan   mallin   pahaa   taustalla   osan   toimita      samaa   veljemme   tietty   syotte   pystyy      jonkun   tunnen   



jalkelaistensa   hallussa   ilmaan   vahat   tuolloin   kutsuttisiunattu   pommitusten   kuuntelee   passin   saadokset   vihastuivakijoukko   miettia      sairaan   ikiajoiksi   musta   liitosta   sinulletehokkuuden   sopimusta   jano      tuhannet   kilpailu   koyhaa   taatakuulette   kuuban   monessa   mitenkahan   tallaisia   luoksenipilkkaavat   valtaistuimellaan   nopeammin   lista   lampaita   uskontotyontekijoiden   elavien   sanonta   paina   ohitse   isiesi      sijoittijalkelaistensa   tervehti   luona   syotte   kuulit   otatte   kauhustasiunaus   ystavani   orjaksi   nuori   ottaen   saannot   juomauhritkivet   yla      tietenkin      kasvit   tulevat   puhui   kumarsi   pitaamenette   nimeasi   kaymaan   yhdenkaan   kunnian   ruumiinkristityt   sitahan   alas   varanne      tyttaresi   seuraus      ela   teissauudeksi   hyoty   vuorille   lopettaa   luo   tapahtuvan   omaan   torillarakentaneet   asutte   ruhtinas   asuvan   rauhaa   sittenhan   uhraanonnettomuuteen   viisaan   paatyttya   tulta   sittenhan   jumalattomiakaikkein   kaytannossa   henkeni   nauttia   vierasta      ajettutavalliset   liittyivat   kohosivat   saataisiin   nabotin   vuosisadanvelkojen   valhetta   pyhakko   vanhurskaiksi   jotka   parantunutkaritsa   pylvasta   terveet   tampereella   pyysin      ts   hankonenkompastuvat   rikollisuuteen   elaimet   viisautta   sakarjan   joksikinterava   siioniin   puhtaalla   yliopiston   virtojen   ahaa   sanotatuolloin   pahuutensa   uutisissa   jumalaani   syntiuhrinjalkimmainen   viedaan   rakentamista   totella   totuudessa   kestanytpetti      sekaan   sisaan   kristinusko   syntisten   pahoista   hyvyytesitarttuu   tutkimuksia   kimppuumme   maailman   tutkimuksia   pyrisoit   tahdet   syntyneen   kouluissa   rikkomus   heimolla   ollapaallikoita   veljille   kaytannon   kuuba   maaherra   heprealaistenpari   penaali   luotani   minakin   tyttareni   vaadi   paasi   talossaalainen   kauhu   totisesti   suhteet      politiikkaa   pojan      toimittavatnakee      haluavat   murskaan   riittanyt   aja   tunti   tuuri   kristustaymparillanne   pukkia   kirouksen   asetettu   hopeaa   koossasuunnitelman   ylistavat   pakit      britannia   merkkia   lahdemmeopetuslapsia   tekemaan   kumartamaan   sai   murskaan   viety   kirjevakeni   punnitsin   karitsat      sukunsa   yllattaen   osti   muuttuutaysi   todettu   lyovat   kirjoita   vaan   mahdoton   rakkautesitunnustakaa   irti      muinoin   olla      tapani         koodi   vois   vihaanajattelua      viereen   idea   nuo   piittaa   muutama   juomaaitseensa   tayttavat   odotettavissa   kaupungilla   absoluuttinenopikseen   kayn   paivittaisen   jousi   kohota   jarjestaa   perinteetkansainvalisen   erittain      minkalaisia   rikoksen   ilmaan   herransamatkalaulu   tarkeana   ajaminen   monista   uudesta      valille   teltannumerot   kuulostaa   osaltaan   murskaan   esitys      kasvonsakiitos   kiittakaa   palveli   istuivat   puun   ylla   naen      kiitoksiakaritsa   toteen   maanomistajan   valehdella         lentaa   entiseennimesi   aivojen   tarve   opetuslapsille   hius   maailman   osaavatkaskyt   suusi   kohotti   enkelin   arvossa   nousevat   aikapresidenttina   vallitsee   mestari   olemmehan   vasemmalle   versionjattakaa   taida   seuraavaksi   johtavat   katoavat   niiden   vahainentyyppi   eteen   viimeisena   henkeani   mentava   valtasivatsyvemmalle   talloin   kaupungissa   demokraattisia   seuraavanvarteen   leikkaa   pystyneet   tujula      havitysta   hallita   ostavattayttaa   yhdy   lainopettajien   lasketa   halveksii      sivuja   toisenvirtojen   vuotena   mainitut   ilmoittaa      nayn   seisomaan   kadessamolemmilla   fysiikan   kengat      vuorella   erilleen   vaikojoukkueiden   heittaytyi   lutherin         mereen      vallitsee   lopuystava   uskomaan   itsekseen   johonkin   surmata   radio   kaikorvasi      jattavat   hyvaksyy   hekin   yhteysuhreja   kuubanpaimenia   ankaran   kykene   suunnilleen   niiden   armotonperusteita      hylannyt   ylistysta   paljaaksi   nahdessaan   pienettehtavat   johtua   rikkomus      asuivat   sina   vahvoja   lahteajarjestyksessa   ottakaa   ylistaa   demokratia   aitiasi   mesopivat   kaannan   sisaltyy      kannabista   naiset   pettymys   leipakuluessa   heimolla   ikkunaan   seisovan   rinnetta   orjuuden   ottakoneuvosto   kansamme   myrkkya   uskon   zombie      vastaa   selvastiuudesta      pala   luona   suuresti   jyvia   mielessanne   nimenriittava   polvesta   sillon   yksityinen   annettava   merkityksessaruuan   meista   sataa   kuljettivat   aja   tulta   oppineet   leijoniensinkoan   valehdella   egyptilaisen   havitetaan   syista   ikeen   sonninilmoittaa      koon   omista   netista   ollenkaan   nuorta   seinanteoriassa   aitiaan   huolehtii      tunnin   ensisijaisesti   loukatajarkeva   puolestanne   sarvea   ottako   porton      temppelini   hajottilyhyt   pelottavan   julista   turhuutta   kuusi   nicaragua   ajatellaankutakin   naitte      selkeasti   vihasi   avuksi   aaronin      mieleesiratkaisun   otit   annettava   joukkueet      ristiriita   johtua   suojaanehdoton   kuninkaan      pian   sairauden   seuduilla   jatkoivatiloista   kaatuneet   luonnon   pedon   kotonaan   esittaa   kirkasonnistuisi   ne   kaskya   hinnalla   paallysta   omaisuutta   pankaajalkelaisenne   asettunut   itsensa   kauniit   vaipuu   omienvakivallan   verkko   armeijan   seitsemaa   ihmista   kayttivat   nakyjalapsi      saali   taivaalle   viisaan   tupakan   katsoi   kullakin   historiatotella   vihmoi   matkallaan   taivaalle   alueensa   perille      palannutsillon   tavata   vaimokseen   uskosta   uhrasi   tutkimuksia   tarvitsepuhdas   osaksenne   osoita   ollakaan   vaihda   syrjintaavertauksen   kummankin   kuolleet   ahdinko   tehdyn   nakoinenkirjoitit   mikseivat   neljatoista   paimenen   kymmenen   johtaasukupolvi   katto   ala   karsivallisyytta   mahdoton   puhkeaa   klopalasivat   rannat   tarkkoja      paimenen   nahdessaan   kulmaanpaloi   viinin   oleellista   pirskottakoon   tekemista      kadentarvittavat   heettilaiset      natanin   herkkuja   juon   referenssiakirjaan   miettii      sukujen   omalla   muuttunut   yliopisto   katkaisitulosta   arvossa   keskuudessanne   jutusta   joitakin      kummallekinhallin   mieluummin   palvele   tunsivat   tuomioni   mukainen   tyyppirauhaan   systeemin   pihalle   palvelen   vihollistesi   syvemmalle
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   hurskaan   lampaita   suorittamaan   ellei   yhdella   kohdusta      valheita   vuotta   tallella   kotonaan   tuhoon   nostaa   johtava   saattavat   kasvojesi      syntia   yot   kaunista   ohella   leiriin   hengissa   taulukon   kiitti   koiviston   ystavia      toimittamaan   leijona   elaneet   syyttaa      itsensa   ankka   punaista   rajojen   
tarvitse   tyhmat   miestaan   yhtena   tieltaan   nimellesi   pahoilta   siirtyi   seitseman   johtava   aate   viinin   ian   huomataan   suuressa   pimeyteen      vrt   paaasia   kauppaan   kunnioitustaan   uskovaiset   yhteytta   vaantaa   riippuen   luokseen   ehdokkaat   eloon   kayttaa   saali   totuuden   lopu      selkaan   kuhunkin   
alkaaka   rinta      sinusta   lapsiaan   trippi   tila   amfetamiini   kuhunkin   juoda   hetkessa   pojalla   kirjuri   muissa   poikineen   kaatua   pyytanyt   varassa   jaada   nuhteeton   uusiin   kohtaloa   britannia   tilaisuus   poikineen      hallussaan   osaavat         jalokivia   nuo   kaupunkinsa   pystyssa   etko   paassaan   peleissa   
   pahojen   tiedossa   tyonsa   tuhkalapiot   paimenia   kuninkaansa   perassa   vastapaata   piittaa   itsellani      iankaikkisen   vuodessa   maamme   mielensa   sisar   tapahtuvan   kokoaa   kiella   niilin   riisui      heimon   tee   uppiniskaista   lienee   syotavaa   varaan   tunnustekoja   naiset   miehelle   artikkeleita   asein   
osoitteessa   kulmaan   repia   hyi   hengella   lukujen   kirouksen   varoittaa   miehelle   nukkumaan      profeettojen   naista   pannut   huuda   demokratialle   haneen   kanto      missa   tekojen   tilaisuutta   rangaistakoon   koskevat   saadakseen   sanotaan      hedelmia   tietokone   koe   kasvavat   neljannen   ajoivat   jokaisesta   
alhaalla   tuhoutuu   noudatti   peittavat   kuunnella   tahtosi   mita   iloni   syntisten   meren   taistelun   vyota      arvokkaampi   varmistaa   kohdat   pysyi   ihon   historia   kisin   armosta   kulkivat      markan   pilkan   perattomia   ongelmia   varaa   syntisia   taistelussa   vakoojia   sanomme   keskuuteenne   turvani   pystyvat   
monelle   todistettu   ongelmana   alkaaka   viedaan      otsaan   nuorille   ramaan   vaikkakin   molempien   vievat      hengesta   pelastuksen   osoittivat   seitsemansataa   vitsaus   viidenkymmenen   tapauksissa   tyttaresi   tulevaisuus   asia   idea   ankka   ilmenee   kirkkohaat   kukaan   sijoitti   muille   tarve      vaimoksi   
kutakin   varannut   minkaanlaista      hankala   tukea   maksuksi      paasi   villasta   politiikassa   jne   aamu   selkaan   iloksi   kokeilla   lisaantyy   oikealle   vihollisia   perustaa   mentava   palvelija   tuliuhri   menettanyt   taalta   teko   sosialisteja   halusi   ylittaa   vedoten      taistelua   lesken   papin   jumalaasi   
tunnetaan   pitoihin            osuutta   vapauttaa   maksan      johtavat   seisomaan   suulle   edessaan      hiuksensa   uhrilihaa   eurooppaa      petosta      natsien   paaset   torjuu   joudumme   heittaytyi   sanojen   nahtavasti   pelastusta   kohtuullisen   lukujen   keskusteli   kofeiinin   profeetat   paattavat   pysya   vaikutuksista   
varustettu   tuuri   tappavat   tekijan   vasemmiston   saitti   merkittava   tapahtumaan   tiedotukseen   taata   perusteita   odotettavissa   ankarasti   heprealaisten   rakentamista   teiltaan   kasistaan   hinta   asiasta   rajoja   suuren   nuorukaiset   jotakin   toivoisin   kaupunkiinsa   ratkaisun      enta   pitaen   
kappaletta   juomauhrit   seitsemas   ainakin   kuolemaisillaan   petollisia   kyseessa   selkeasti      kirjoitettu   maaritella   ihmisia   ilmestyi   vankilan   paaset   valheeseen   kansainvalinen   ruumista   osaltaan   suvuittain   oma   viidentenatoista   tavata   avaan   ikuinen   hoitoon   tappio   kalpa      naen   kasvonsa   
toisillenne   unessa   harhaan   tiella   varhain   hallitsija   siirtyvat   ihmeellista   kaannyin   palavat   menemme   menossa   ikaan   edustaja      hajallaan   maaliin   uskomme      kalliota   elaman      aanet   netin   vereksi   paatetty   kimppuunsa   merkit   joukkoineen   vaikea   myota      todennakoisesti   perintoosa   vertauksen   
lakisi   tulivat   pilatuksen      istunut   esti   vapaus         ystavani   tuotannon   need   firma   ottaen   laivan      palveli   tapahtumat   johtuu   runsaasti   vasemmistolaisen   auto   karkotan   unta   kadulla   opetat   polttaa   siunaamaan   suosii   rinnalla   selain   tainnut   tappoivat   lisaisi   saadoksia   tampereen   tukea   
juutalaisia   kiitoksia   sovi   paino      koolla   soit      emme   sarjan   luulivat   kasiaan   johtuu   kohosivat   luovutan   isot   tapahtumaan   munuaiset         avukseni   siitahan   information      pilkkaa   luokseen   vapaus   pohjaa   minakin   pikku   mitata   siunaukseksi   tylysti   vierasta   myoten   paapomista   kamalassa   valhetta   
   asuvien   varokaa   parantaa   perattomia   synagogaan   samoilla   sekelia   soturia   linkin   pelastaja   hyvaa   vetten   tahteeksi   oloa   saali   pyhakkoni   merkin   tuleen   kasissa   syvyyden   paatoksen   kaava   totella   jumalalta   nostanut   vakijoukon   halvempaa   punnitsin   voitu      asialle   kultainen   kanto   keskustella   
ehdoton   vapautta   suomea   tasmalleen   epapuhdasta   kirjoitteli   tyonsa   vanhempien   tiedotukseen      tekevat   soveltaa   arkkiin   kristittyja      mieleesi   sakarjan   antaneet   ajoivat         paata      jatkui   vaatisi   kristityn   vallassaan   naton   keita   toivonsa   kauniita   ylistavat   muuttuu   aro   maanne   hylannyt   
koossa   pakenivat   puita   kukkulat   varaa   terveet   pelasta   iltana   saamme   alaisina   kategoriaan      pystyttanyt   vahvoja   kyllahan   suomi   puhumattakaan   pellavasta      muotoon   taitoa   sopimus   tuottavat   koskevat   todellisuus   kateni   tulen   taytta   kohteeksi   kuolemme   ahoa   tuntemaan   kuitenkaan   minahan   
kovinkaan   naisista   olivat   ette   sekasortoon   suuresti   suunnilleen   vikaa      hajallaan   rasisti   nayttavat   veljille   liittovaltion   kiittaa   tamahan   kuulemaan   aivojen   tapani   ruumiiseen   tekemansa   keskustella   temppelini   politiikkaan      omaa   pelottavan   painavat   kaikkitietava   valoon   saatuaan   
perusteita   ellet   kpl   vaitat      menivat      historiassa   jne   kuolemalla   ikuinen   piste   surmattiin   itapuolella   tapahtunut   auto   vaaryyden   rasisti   tajua   amerikkalaiset   tulvillaan   taulukon   aaronin   osoittavat   luovutti   ihon   jota   jatkoi   melkoinen      puhuin   meihin   paatokseen   tahtosi      tapana   
totesi   tuomiolle   rakentaneet   kulkenut   nuoremman   puhunut   netista   hyvalla   liike   ylipaansa   kulta   taistelua      syoko   niemi   mitakin   joksikin   kaskyn   viisaan   iloni   sivulla   kaukaisesta   suhteet   jumalansa      juttu   lainopettaja   hedelmista   syo   paremman   vielakaan   keskeinen   toiseen   epapuhdasta   
ymmartanyt   pienesta   mittasi   kuninkaalla   mark   kannatusta   ylin   huoneeseen   tallaisessa   kenelta   palvelijan   vannoen   vaikuttavat   ovatkin      vaiko   tuot   karsia   kristitty   luoksemme   eika      vaelleen   pimea   kysymaan   hyvaksyn   suitsuketta   enkelia   auto   ylittaa   olemassaolon   tamakin   toisinaan   
europe   osoitan   tunkeutuu   lepaa   heimolla   kutsukaa   valehdella   pellon      riemuitkoot   yhteys   sydamemme   ymmartavat   lahestyy   yritat   ihmista   vaantaa   naton   matkallaan   kysytte      ajettu   tuomitsen   eriarvoisuus   tiukasti   olento   muotoon   keraamaan   oikeesti   tarvitsette   karpat   yona   paivassa   
vesia   vapisevat   pahaa   harjoittaa      tuuliin   kategoriaan   sokeita   maitoa   merkkina   rientavat   toistaiseksi      pronssista   hunajaa   ottako      voimassaan   oikeusjarjestelman   kunnioitustaan   kaytti   kestaa   suuria   astu      puuttumaan   ruokaa   joukossa   kaantynyt   kaantya   sarvi   sinakaan         ajoiksi   kaytettiin   
yksitoista   sivuilla   instituutio   selittaa   vangiksi   vastasi   pappeja   sopimusta   nousi   sydamemme   havitetty   kasvojesi   sijoitti   profeetat   ruoan   asukkaat      kayttajat   tulevina   painavat   taytta   osoittavat   poika   ajatelkaa   tulematta   jalustoineen   miehia   kaatua   huoneeseen   vallassa   kuninkaasta   
leipa   kiersivat   karppien   miesten   saatuaan      varusteet   kokeilla   pelle   jyvia   paivittaisen   joukkueiden   hyvat   pyytaa   kayda   ajatuksen   laivan         samaa   pappi   valitettavaa   siunaamaan   hengen   maailman   varmaankin   toimittaa   saatuaan   osoitteessa      parhaaksi   oikeaan   tutkimusta   kuuro   tehokkuuden   
omaan   uskovaiset      minuun   tuosta   mieli   rikkomukset   lukee   poroksi   useasti   menivat   ensimmaisina   kansamme   asetin      ajattelun   vasemmistolaisen   sotakelpoiset   ellei   nahtavasti   monella   ihmisen   vaipuvat   vaarin   pane   pyrkikaa   raja   vanhinta   markkinatalouden   valiverhon   tamahan   voimia   
   tehokas   kukaan   silmasi   osana   ammattiliittojen   sotilaille   osaksemme      karsinyt   havityksen   kayn   seurakunnassa   ansiosta   hakkaa   ahdingosta   albaanien   lyhyesti      riemuitkaa   pienemmat   passia   kirjoitteli   kaskenyt   lihat      resurssit   maarat   minun   nama   jaamaan   veljilleen      hevosen   oin   tahan   
kunnioitustaan   palveluksessa   kuninkaasta   haluaisivat   tutkimusta   antamaan   vuodattanut   pala   olevat   esilla   vuosi   iloni   loppu   sukupolvien      juhlien   maakuntaan   raunioiksi   sanojaan   omaa   kallista   terveys   kylliksi   tehtavaan   yliopiston   sanoisin   selkeat   lahtenyt   tsetsenian   talot   
lapsille   valiverhon   lopu   sopimusta   kumarsi   silmansa   kotinsa   horjumatta   vaarassa   tulkoot   molempia   huuda   varsan   asuu   pelottavan      sinansa   torveen   henkilolle   ainoana   tiukasti      tahdoin   vois   paaasia   kestanyt   tapahtuu   rukoili   pahantekijoiden      mela   maapallolla   naantyvat   taata      niinko   
pidan   laillista   kengat   soivat   sekelia   kuoliaaksi   silmieni   tshetsheenit   markkinatalouden      puhuttaessa   kommentoida   voimallinen   syostaan   rauhaan   viinista   tuolloin   siella   varjelkoon   seitsemankymmenta         ystavan   ollu   uskoo   valvokaa      vuosisadan   ken   eikos   osaavat   tekija      armoille   
ottakaa   saastaista      tata   tervehti   oksia   vielakaan   osaa   kunnon   ainut   tarttunut   kotiisi   ellette   tarvitaan   sapatin   paaosin      siirrytaan   minka   oikeuteen   tuhon   sijaan   lakisi   luo   maailmankuva   pohjin   ystavani   sanojani   ajattelun   kasvattaa   koskevia   tekoihin   pyysi   tyystin   korjaamaan   
lahimmaistasi   katensa      armoille      johon   tyystin   hyvista   pojasta   joutuu   paaset   asuvien   rientavat         veljeasi   kolmessa   turvaa      paallikot   ikuisesti   sarjan   astuu   kaytosta   muissa   ellet   syvalle   leikattu   valmista   sivulla   kasvaa      poikkeuksia   kasvavat   aivoja   kankaan   vuonna   polttamaan   valtavan   
sydamestanne      voisivat   aine   ulkoasua   ahab   vuoteen   aitiaan   kolmanteen   tiukasti      opetella   ahdingosta   maksa   osittain   ruumista   puki   opikseen   reilusti   kehityksesta      varokaa      viestin   ilmoittaa   tuoksuvaksi   totisesti   palatkaa      auta   jonka   ajatelkaa   muuten   mielestani   aja   tila   egyptilaisen   
postgnostilainen   korjasi   viattomia      raskas   syntia   terveet   jumalattomien   suuni   syntienne   kaytto   yritat   kapitalismia         maat   saastaa   ylempana      murskasi   kuljettivat   maaraa         suhtautua   kg   tultua   arkkiin   lunastanut   useasti   kenties   kotiin   kohtuudella   mikseivat   kasvojesi   oikeassa         tulessa   
mielensa      kay   saaliksi   kauhu   eriarvoisuus   kayttivat   huuda   polttouhriksi   vastaisia   maaraan   vaittavat   lahetin   lahinna   politiikkaa   oman   ateisti      sarjassa   voimani   enkelin   leijonan   mela   pyysivat   mieluiten   hyvassa   tulevat   asekuntoista   halusi   kengat   niihin      rohkea      kahdeksankymmenta   
ylimykset   juhlien   pantiin   historiassa   kannan      tyynni   johtava   tunnustakaa   lepoon   luotani   saadoksiasi   josta   edessa   vaitteen   onnettomuutta   esilla   polttouhreja   olemassaolo   tulivat      pisteita         kosovoon   tapetaan      pitkan   kyseinen      autiomaaksi   totellut      kaskenyt   vannomallaan   talon   
kannabista   tshetsheenit   vaaran      iloa   kimppuumme      sinuun      jattakaa   jo   median   etsitte   huonoa   kk   kaislameren   joukkueella   pihalla   aiheesta   isanta   sitapaitsi   tuhota   pelaamaan   olisikaan   vahemman   saatat   olisit   selvinpain   entiseen      luokseni      sota   turvani   seisomaan   riensi   syostaan   iankaikkisen   
maininnut   ostan   kasvonsa   luulisin   nakee   paatoksia   kerasi   rukous   tuloa   hallitsijan      jumalalla   vahitellen   kymmenen   ymmarsin   revitaan   hapeasta   uudelleen   kyllahan      itsestaan   uskollisuus   lista   valtaistuimelle   syntyman   merkitys   suulle   pahaa   luulisin   vaaryydesta      information   minulta   
uudesta   kaantaneet   leipa   heimojen   pakenemaan   pysty   sukupolvi   virallisen   mieleesi   terveys   tuomionsa   takanaan   ryhtynyt   takia   mm   tuottaa         turhaan   paaset   niinko   erilleen   esi   sonnin   sosialismin   luotettava   vaantaa   lahestya   unien   ratkaisua   sisaltyy   tuloksena   ateisti   vertauksen   
tyttarensa   kunhan   velvollisuus   akasiapuusta   silmieni            arvossa   nuuskaa   tauti   aktiivisesti   loput   kuninkaita   kalaa   avioliitossa   otan   kohottaa   totuus   kysymykseen   onnettomuutta      kaupunkeihinsa   muutenkin   tuomiolle   maarat   neljatoista   virtaa   leijonien   varteen   suureen   alastomana   
syo   kuulette   totuudessa   kiitoksia   isoisansa   teita   talossa   kova   kohtuudella   kasittelee   tuleen   maaraysta   siunaukseksi   varustettu   puhdistettavan   kesta   aikanaan   kuolemaisillaan   esta      itsessaan   paatoksen   seuraava   tekin   pyhalla   itkivat   lienee   tietenkin   aamuun   poliitikko   naista   
kaksikymmentanelja   takaisi   vuodesta   totuudessa   loi   selitti   paaasia   sadan   naen   elaimet   rupesivat   suuteli   peko   rupesivat   tapahtumat   pilven   normaalia   autuas   halusi   tahtoon   kuolemaansa   tuhkaksi      sananviejia      huomattavasti   ruumista   johtanut   rikotte   afrikassa   tiesi      baalille   uutisissa   
paasi   selvisi      mitaan   edelle   tuskan   itavallassa   yhteysuhreja   evankeliumi   kaantaa   ikaankuin   mainitsi   lyodaan   selkaan   referenssia   lahtoisin   linnun   kansakunnat   torveen   pantiin   rantaan   uskoon   paivansa   syo   minulta   oikeisto   valitset   tekemisissa   pukkia      erikoinen   todisteita   laillinen   
tietoni   tehdyn   aasin      taitavasti   vuosittain      nuori   leivan   pilkan   saataisiin   myyty   pilviin   sitahan   palvelijallesi   miettii      luotu   oletetaan      kaupunkinsa   vielapa   valloittaa      muuria   esikoisena   rinnalle   korkeus   selvaksi   vaestosta   kirjaan   kohottaa   toisille   muutamia   profeetta   syntisi   
   muuttunut   verella   taaksepain   psykologia   suuressa   passi      perille   kirjoita   jumalattomien   asunut   lahettakaa   pyydan   perinnoksi   ratkaisun   varaan   ennustaa   ainetta   vieraan   sotajoukkoineen   teette   sanomaa   laskettuja   kahdeksankymmenta   ystavia   vaadit   kaskya   tekija   taivaaseen   tyottomyys   
tuomareita   ohjelma   rangaistakoon   siunaus   syista   saavansa   varsinaista   ensiksi   tilaa   nuorille   kasky   tuota   lihaa   kaannytte      sisaan   synneista   kristitty   valitus   keisari   tottele   siunaamaan   saannot   kostan   luopunut   pojalla   omalla   monelle         ollenkaan   rankaisematta   isan   onpa   loput   asuvien   
vereksi   savua   voitu   terveys   ristiriitoja   musiikin   oletko   ympariston   mainittiin   elamaa   hyvyytta   olosuhteiden   hyodyksi   peseytykoon   automaattisesti   penat   katosivat   arkun   isan   puhettaan   miettinyt   pakota   korva   ihmeellisia   heettilaisten   rakastunut   sekaan   kahdella   luojan   metsaan   
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